На основу члана 114. став 1. тачка 1. Статута Основне музичке школе ''Вук Караџић'' у
Лозници (Дел.бр. 115/2019), члана 119. став 1. тачка Закона о основама система
образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/2018-други закони и 10/2019) и
одредаба Правилника о наставном плану и програму основног музичког образовања и
васпитања (Сл.гл. РС-Просветни гласник бр.5/2010), Школски одбор Основне музичке
школе ''Вук Караџић'' у Лозници је на својој 10-ој редовној седници одржаној дана
13.09.2019. године једногласно донео
П Р А ВИ Л Н И К
о упису ученика на изборни одсек
(Одсек за џез музику)
I- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником регулишуе се упис ученика на изборни одсек (Одсек за џез
музику) у Основној музичкој школи ''Вук Караџић'' у Лозници (у даљем тексту:
Школа), а нарочито: врста, начин и поступак уписа ученика Школе на изборни одсек.
II- ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 2.
У оквиру изборног одсека постоји:
1) Одсек за џез музику
Ученици изборног одсека имају два часа наставе главног предмета на Одсеку за
класичну музику и један час наставе на изборном одсеку за џез музику.
Час свих предмета са изборног одсека траје 45 минута.
Настава певања траје једну годину и могу је похађати сви ученици који се налазе
у последњем разреду основне музичке школе, а заинтересовани су и имају смисла за
ову врсту певања.
Члан 3.
На Одсеку за џез музику изучавају се следећи инструменти: гитара, клавир,
саксофон и џез певање.
На Одсек за џез могу се уписати ученици који похађају Одсек за класичну
музику и то за следеће предмете:
-гитара (ученици V и VI разреда гитаре);
- клавир (ученици V и VI разреда клавира);
- саксофон (ученици III, IV, V и VI разреда саксофона);
- и џез певање (ученици II разреда соло певања, као и ученици завршног разреда
двогодишњег, четворогодишњег и шестогодишњег основног музичког образовања и
васпитања свих инструмената).

Члан 4.
На одсек за џез музику могу се уписати и свршени ученици ниже музичке школе
двогодишњег, четворогодишњег или шестогодишњег основног музичког образовања и
васпитања свих инструмената.
1.- Упис ученика
Члан 5.
Упис редовних ученика на све предмете изборног одсека врши се без пријемног
испита, на основу потврде о похађању наставе главног предмета са одсека за класичну
музику.
Упис свршених ученика ниже музичке школе врши се на основу сведочанства о
завршеној нижој музичкој школи и утврђивања минималне неопходне техничке
спремности ученика.
Утврђивање спремности из става 2. овог члана врши комисија именована од
стране директора Школе.
2.- Финансирање наставе
Члан 7.
Трошкове одржавања наставе из свих предмета изборне наставе пада на терет
родитеља, односно другог законског заступника ученика или пунолетног ученика
Висину трошкова из става 1. овог члана утврдиће Школски одбор, у складу са
законом.
Након уписа ученика, Школа ће закључити уговор о међусобним правима и
обавезама појединачно са сваким родитељем, односно другим законским заступником
ученика или пунолетним учеником.
III-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Школе.
Члан 9.
Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе одредбе Правилника о
упису ученика на изборни одсек (Одсек за џез музику) бр. 105. од 15.03.2018. године .
Дел. бр.353/2019
Лозница, 13.09.2019 .

Председник Школског одбора
___________________________
Зорица Дражевић

Правилник је објављен на огласној табли Школе 13.09.2019. године.
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