МШ Даворин Јенко, Београд
www.msdjenko.edu.rs

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
ПОПУЊАВА ШКОЛА

(Штамбиљ школе са деловодним бројем и датумом)

ЗАПИСНИК
О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА
ГОДИШЊИ
(навести врсту испита: годишњи, разредни, поправни...)

Испитни рок
1
Испитни рок
Испитни рок

ЈУН

школске 2010 /2011 године
школске 20
/20
године
школске 20
/20
године

ПРЕТРОВИЋ ПЕТАР
(презиме и име ученика)

Идентитет је утврђен на основу: извода из матичне књиге рођених или ђачке књижице.
Разред
2
Главни предмет
Класа

ПЕТИ
ВИОЛИНА
Марија Ковачевић

Члан

ИмеПрезиме

ИмеПрезиме

ИмеПрезиме

ИмеПрезиме

Члан

Председник

ИмеПрезиме
ИмеПрезиме

Закључна оцена

одличан (5)
врло добар (4)

Уписати испитни програм

Оцена

Уписати испитни програм

одличан (5)

Питања на усменом делу испита
Испитни програм

Потписи

врло добар (4)

Уписати испитни програм

Оцена

Наставни
предмет

солфеђо
гитара

Задатак на писменом
делу испита

добар (3)

Датум
полагања

01. 06. 2011.
05. 06. 2011.

(наставник главног предмета)

Напомене
1. Оцене и остале податке уписивати плавом, а закључну оцену црвеном хемијском оловком;
2. ОЦЕНА се састоји од описног дела (који се не сме уписивати у скраћеном облику, нпр. вр. добар) и БРОЈА у загради
(БЕЗ децималног дела). Уколико је оцена на једном делу испита недовољан (1), закључна оцена (која не мора бити
аритметичка средина оцена са оба дела испита), не може бити позитивна.
3. У случају да ученик не приступио испиту из неоправданих разлога, добија оцену недовољан (1).
4. Уколико део испита није предвиђен, поље се може прецртати.
5. Уколико записник није формиран у секретаријату, формира га разредни старешина.

1
2

У случају да ученик испите полаже у различитим испитним роковима
Виолина, виола, виолончело, контрабас, труба, хорна, обоа, кларинет, флаута, гитара, клавир, хармоника, соло певање
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МШ Даворин Јенко, Београд
www.msdjenko.edu.rs

СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА
ПОПУЊАВА ШКОЛА

(Штамбиљ школе са деловодним бројем и датумом)

ЗАПИСНИК
ГОДИШЊЕГ

О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА

Испитни рок
2
Испитни рок

(навести врсту испита 1)

ЈУН

ИСПИТА

школске 2010 /2011 године
школске 20
/20
године

ПРЕТРОВИЋ ПЕТАР
(презиме и име редовног – ванредног ученика)

Разред и одељење

3

ВИ - 3

Идентитет је утврђен на основу: извода из матичне књиге рођених или ђачке књижице.
Подручје рада
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
4
Образовни профил – смер
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ВИОЛИНИСТА
Главни предмет
Класа

5

Виолина
Марија Ковачвић

Члан

ИмеПрезиме

ИмеПрезиме

ИмеПрезиме

ИмеПрезиме

Члан

Председник

ИмеПрезиме
ИмеПрезиме

Закључна оцена

одличан (5)
врло добар (4)

Уписати испитни програм

Оцена

Уписати испитни програм

одличан (5)

Питања на усменом делу испита
Испитни програм

Потписи

врло добар (4)

Уписати испитни програм

Оцена

Наставни
предмет

хармонија
клавир

Задатак на писменом
делу испита
Задатак на практичном
делу испита

добар (3)

Датум
полагања

01. 06. 2011.
05. 06. 2011.

(наставник главног предмета)

* непотребно прецртати
Напомене
1. Оцене и остале податке уписивати плавом, а закључну оцену црвеном хемијском оловком;
2. ОЦЕНА се састоји од описног дела (који се не сме уписивати у скраћеном облику, нпр. вр. добар) и БРОЈА у загради
(БЕЗ децималног дела). Уколико је оцена на једном делу испита недовољан (1), закључна оцена (која не мора бити
аритметичка средина оцена са оба дела испита), не може бити позитивна.
3. У случају да ученик не приступи испиту из неоправданих разлога, добија оцену недовољан (1).
4. Уколико део испита није предвиђен, поље се може прецртати.
5. Уколико записник није формиран у секретаријату, формира га разредни старешина.
1

Врста испита: поправни, разредни, допунски, годишњи, испит по приговору и жалби.
У случају да ученик испите полаже у различитим испитним роковима. Непотребно прецртати.
ВИ-3 (музички извођач, трећи разред); ТО-3 (музички сарадник, трећи разред);
4
Музички сарадник (на ТО одсеку).
5
Солфеђо и хармонија (на ТО одсеку).
2
3
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