
Музичка школа Јосиф Маринковић
Београд, Крунска број 8
Дел.број: 630/26.08.2013.године

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл.гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011 , 55/2013и 55/2013 ) (даље: Закон),
Школски одбор Музичке школе "Јосиф Маринковић", Београд, на својој седници 
одржаној  дана ____________.2013. године, доноси

П Р А В И Л Н И К
О ВАНРЕДНОМ ШКОЛОВАЊУ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ БЕОГРАД
                                                                
                                                    Члан 1.
Овим Правилником се регулишу права и обавезе ванредних ученика ниже Музичке
школе Јосиф Маринковић (у даљем тексту: Школа).
                                                    Члан 2.
Ванредан ученик може постати:
1. ученик који жели да путем полагања испита стекне основно  музичко 
образовање,
2. ученик који је из било ког разлога изгубио статус редовног ученика,
3. редован ученик који ванредно има статус ученика на другом одсеку ,
4. лице које је престарило за редовно школовање, у складу са Законом и Наставним 
планом и програмом за основно музичко образовање и васпитање.
                                                       Члан 3.
Упис нових ученика се врши сваке године након положеног пријемног испита који 
се одржава у јунском року, а упис претходно уписаних ученика најкасније до 
почетка наредне школске године- до 01.септембра.
                                                       Члан 4.
За упис су потребна следећа документа:
· пријава,
· доказ о претходно завршеном разреду (ђачка књижица за ОМШ),
· извод из матичне књиге рођених
                                                       Члан 5.
У току једне школске године ванредан ученик може завршити највише два разреда,
под истим условима као и редован ученик.
                                                        Члан 6.
Ванредни испит се полажу пред трочланом комисијом коју именује директор.
У раду комисије не може да учествује наставник који припрема ученика.
Стручни сарадник може бити члан комисије, сходно одредбама Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у стручним школама.
Предмет “Групно музицирање “ полаже се као хор – дуо, трио или као камерна 
музика уз учешће свих чланова састава или (и) наставника.
                                                        



                                                         Члан 7.
Ученику који је завршио разред Школа издаје књижицу са уписаним оценама за 
положене предмете  са назнаком “ванредан ученик“.
Ученику који је завршио школовање издаје се сведочанство о завршеном основном 
музичком образовању са назнаком “ванредан ученик“.
                                                       Члан 8.
За ванредне ученике Школа води евиденцију прописану одредбама Закона и 
Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у 
Школи:
- матичну књигу,
- испитни записник,
- евиденцију о издатим ђачким књижицама и сведочанствима. 
Евиденција о ванредним ученицима чуваће се на начин предвиђен чланом 131. 
Закона о основној школи и чланом 99. Закона о средњој школи.
                                                         Члан 9.
Трошкове испита ванредних ученика сноси школа.

                                                         Члан 10.
За обављање свих административно – техничких послова и послова комуникације 
са ванредним кандидатима  који су уписани у текућој школској години задужен је 
педагог Школе.
                                                         Члан 11.
Ванредан ученик може једанпут у току школовања променити статус из ванредног 
у редованог ученика 
За промену статуса из става 1. овог члана потребна је сагласност Наставничког 
већа.
                                                         Члан 12.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли.
Измене и допуне Правилника се врше по поступку за његово доношење.

Предеседник Школског одбора

Татијана Лудвиг


