Редни број уписне
пријаве:____________

УПИСНА ПРИЈАВА
за школску 2017/18. годину
УПИС НА СМЕР:
( заокружи број )

1. СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
2. СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА
3. СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ

Презиме (име родитеља) име
ЈМБГ
Датум рођења
Место рођења, Oпштина, Држава
Општина, место
Стални боравак

Аутономна Покрајина
Адреса
Поштански број

Број телефона
(фиксни и мобилни)
E-mail
Држављанство
(РС или страно и које)
Национална припадност (није дужан да се изјасни)
Назив школе
Претходна
школска спрема

Место школе, Држава
Година уписа и година
завршетка

Страни језик
Радни однос

назив установе
радно место

Подносилац пријаве:
Кикинда, ______

2017.год

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ
ПРИЈАВИ ЗА УПИС

Презиме (име родитеља) име кандидата

за школску 2017/18. годину

_____________________________________________

Редни број уписне пријаве:__________

Потврда о пријави кандидата за упис:
М.П.

Полагање испита провере склоности и способности:
 Провера говорних способности- методички кабинет
 Провера музичких способности- музички кабинет
 Провера физичких способности- сала за физичко

Провера ће се одржати 29. јуна 2017.у 10.00 часова
Кандидати ће се поделити у групе на основу редног броја уписане пријаве.
Обавезно понети личну карту и опрему за физичко (тренерку и патике).

Полагање класификационог испита
ПРИЈЕМНИ
Тест опште културе
и информисаности

ДАТУМ

ВРЕМЕ

ПРОСТОРИЈА

29. јуна 2017.

13.00

Амфитеатар школе

Обавезно понети личну карту и доказ о уплати трошкова полагања класификационог испита.
_________________________________________________________________________________________

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА ЋЕ СЕ ОБАВИТИ 5,6. и 7. ЈУЛА 2017.ГОДИНЕ
ОД 0800 ДО 1400 САТИ У ОДСЕКУ ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА
РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА:
Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултату постигнутом на класификационом
испиту и општем успеху постигнутим у средњој школи.
Успех из предходног школовања се вреднује са максимално 40 бодова, тј. 40% укупног броја бодова. Укупан
број бодова које је кандидат остварио за успех у средњој школи чини збир просечних оцена општег успеха од I до
IV разреда средње школе помножен са два. На класификационом испиту кандидат може остварити максимално 60
бодова, тј. 60% укупног броја бодова.
Школа утврђује јединствену ранг-листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по наведеним
критеријумима. Место на јединственој ранг листи, односно број укупно постигнутих бодова одређује да ли кандидат
може бити уписан у прву годину студија, као и начин финансирања.
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг-листи, за смер, до броја
одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен Конкурсом за вишу школу, а има најмање 51 бод.
Кандидат који плаћа школарину може бити уписан ако се на јединственој ранг листи, за смер, налази до броја
одобреног за упис кандидата који плаћају школарину који је одређен Конкурсом, а има најмање 30 бодова.
Кандидат који сматра да је његово право повређено, може да поднесе приговор на редослед кандидата за упис
у прву годину студија. Приговор се подноси ЦЕНТРАЛНОЈ КОМИСИЈИ ЗА УПИС у року од 24 сата од објављивања
листи на огласној табли и сајту Школе.
Ако рангирани кандидати до попуне броја објављеног конкурсом, након обавештења на огласној табли и сајту
Школе да су примљени, не изврше упис у року који је предвиђен за упис, уместо њих се обавештавају следећи
кандидати са ранг листе, све док се не упише конкурсом одређени број.

Пријавни број:____________

ЗАПИСНИК
О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И
СПОСОБНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
( кандидат овај записник носи са собом на СВЕ провере)

_______________________________________________________________________________
/ ПРЕЗИМЕ, ИМЕ РОДИТЕЉА И ИМЕ КАНДИДАТА /
Рођен/а________________________19____године у_____________________________________________
ОПШТИНА_________________________________ ДРЖАВА__________________________________.
Кандидат за упис пролази проверу склоности и способности (физичке, говорне и музичке), на основу
објављеног конкурса.

ФИЗИЧКЕ
СПОСОБНОСТИ
ДАТУМ ПРОВЕРЕ:

ГОВОРНЕ
СПОСОБНОСТИ

МУЗИЧКЕ
СПОСОБНОСТИ

29.јуна 2017.

Резултат постигнут на
провери појединих
способности
ПРИМЕДБА:

Потпис чланова
комисије:

ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
ПРОВЕРЕ

мр Ангела Месарош
Живков

др Загорка Марков

Кандидат ИСПУЊАВА / НЕ ИСПУЊАВА
полагању класификационог испита.

др Биљана Јеремић
Гордана Рогановић,мастер

услове да приступи

