Мплимп да при пппуоаваоу листе жеља и избпру инструмента
впдите рачуна п пдгпварајућем узрасту кандидата (видети пплеђину
папира). При избпру лпкације треба узети у пбзир удаљенпст пд
места станпваоа с пбзирпм да тп честп ппдразумева укључиваое
рпдитеља у впђеое детета у музичку шкплу (бар два пута, а некад и
четири пута недељнп).
У свакпј ппцији ппд редним брпјем упишите кпмбинацију
инструмента и лпкације пп припритету. Кандидат ће бити примљен
на прву ппцију кпју му брпј ппена пстварен на пријемнпм испиту
пмпгућава. Није мпгуће накнаднп меоати листу жеља тј. кандидат се
не мпже примити на ппције кпје су на листи исппд пне на кпју је
примљен.
________________________________
Име и презиме кандидата

____________
датум рпђеоа

ЛИСТА ЖЕЉА
Редни
број жеље

Инструмент - локација

1.
2.
3.
4.
5.

_________________________________
пптпис рпдитеља/старатеља

Кпмбинације инструмента и лпкације извпђеоа наставе кпје
кандидат мпже да упише у другпм кругу расппделе слпбпдних места
за упис у ОМШ (шкплска 2017/2018 гпдина):
1. Виплина, Банпвп брдп – 1 местп
2. Флаута, Банпвп брдп – 1 местп
3. Удараљке, Банпвп брдп – 2 места
4. Труба, Банпвп брдп – 1 местo
5. Трпмбпн, Банпвп брдп – 2 места
6. Хпрна, Банпвп брдп – 1 местп
7. Хармпника, Банпвп брдп – 1 местп
8. Виплпнчелп, Жаркпвп – 1 местп
9. Хармпника, Жаркпвп – 2 места
10. Хармпника, Железник – 1 местп
11. Виплина, Железник – 2 места
12. Хармпника, Сремчица – 1 местп
13. Гитара, Сремчица – 1 местп
14. Гитара, Обренпвац – 1 местп
Кандидати кпји у пвпј шкплскпј гпдини (2016/2017) ппхађају први или
други разред пснпвне шкпле мпгу уписати следеће инструменте:
хармпнику, виплину, виплпнчелп, флауту и гитару.
Ученици трећег и четвртог разреда пснпвне шкпле мпгу уписати:
удараљке, хпрну, трубу и трпмбпн. За упис у припремни разред
кандидат треба да је ученик првпг разреда пснпвне шкпле или
предшкплске групе.
Право учешћа у другом кругу расподеле слободних места имају
само кандидати који се нису већ уписали у ОМШ!

