Музичка школа «Ватрослав Лисински»

школска 2019/2020.

УПИСНИЦАУ ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ
инструмент

___________________________________

_____________ РАЗРЕД музичке школе уписујем _________ пут
као

редован ученик

или

ванредан ученик (заокружити)

Име и презиме ученика
Место рођења, општина, држава
Датум рођења
Јединствени матични број / ЈМБГ
Адреса становања, насеље, општина
Телефон (у стану и мобилни)
e-mail адреса
Име и презиме оца
Степен стручне спреме и занимање оца
Радно место оца (где ради):
број телефона:
Да ли отац има музичко образовање и
које?
Име и презиме мајке
Степен стручне спреме и занимање
мајке
Радно место мајке (где ради)
број телефона
Да ли мајка има музичко образовање и
које?
Да ли браћа и сестре похађају ову
музичку школу?
(наведите њихова имена и разред)
Претходно музичко образовање:
завршен разред МШ школске 2018/2019.
икоји инструмент
Назив музичке школе коју је ученик
похађао шк. 2018/2019.
Име наставника код кога је ученик
завршио претходни разред
Да ли ученик поседује свој инструмент
Назив основне/средњешколе коју
ученик похађа
Разред који уписује школске 2019/2020.
Име разредног старешине

(заокружити)

ДА

НЕ

Поштовани родитељи,
Музичка школа „Ватрослав Лисински“ се поред средстава из буџета Града Београда издржава
и из средстава родитељског динара, који чине Ваше донације. Средства родитељског динара
користе се за побољшање услова образовања и васпитања ученика у погледу простора,
опреме и наставних средстава, а на основу Правилника о прикупљању и коришћењу
родитељског динара и то:
- одржавања, поправка и штимовање инструмената,
- годишњи генерални ремонт инструмената,
- набавке дидактичког материјала и савремених наставних средстава,
- одлазака на такмичења (котизације, путни трошкови) талентованих ученика,
- награде ученицима за постигнуте резултате на такмичењима,
- одржавања и организације концерата ученика.
Током протеклих 15 година, откако постоје средства родитељског динара, Школа је
финансирала:
– изградњу тј. проширење простора за рад у матичној школи за 200 м2
– уградњу 14 клима уређаја у свим одељењима школе
– у просеку око 60 ученика годишње за одласке на такмичења у земљи и иностранству
У периоду 2014-2018. урађени су следећи радови:
– детаљно реновирано Издвојено одељење у Жаркову,
– термо изолација и фасада матичне школе (горња и доња зграда),
– звучна изолација у свим просторијама доње зграде матичне школе,
– замена свих врата на доњој згради матичне школе,
– опремање кабинета за групну наставу рачунарском опремом,
– побољшање видео надзора,
– комплетна репарација 13 полуконцертних клавира, као и куповина 4 хармонике, 2 хорне, 2
трубе, 4 виолончела, обое, контрабаса, мале харфе, преносивог електричног клавира, као и
бројне пратеће опреме.
Одлуку о висини уплате за сваку школску годину доносе Савет родитеља и Школски одбор.
Годишњи износ уплате за школску 2019/2020. годину је 8.000,00 динара.
Уплата се може извршити у целости, полугодишње, квартално или месечно.
Жиро-рачун за уплату родитељског динара је: 840–6936760–34.
Директор на крају школске године подноси Извештај о коришћењу средстава родитељског
динара за ту школску годину. Својом одлуком Савет родитеља и Школски одбор усвајају
Извештај о коришћењу средстава родитељског динара.
С поштовањем,
колектив Музичке школе „Ватрослав Лисински“

Сагласан сам са уплатом донације у износу
од 8.000,00 динара на годишњем нивоу за
школску 2019/2020.
у ратама
у целости
(заокужити)

У Београду, _________ 2019.

Потпис родитеља:
__________________________________________

Потпис ________________________________

