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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 
 

 МШ "Даворин Јенко"  
 (назив средње школе)  

Седиште Београд, Мишка Крањца 7  
   

Општина Раковица  
 

 

МАТИЧНА КЊИГА 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  

 
 

Школске 2007/2008,  2008/2009,  2009/2010,  2010/2011,  20__ /20__ године 1 
 
 

Врста средње школе СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА 

Подручје рада Култура, уметност, јавно информисање 

 
1. Образовни профил-смер2 МУЗИЧКИ САРАДНИК, ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК 

    Решењем бр. 022-05-128/2000-03 од 15. 06. 2001. године Министарство просвете РС 

    утврђено је да школа испуњава услове за рад.  
(назив органа који је донео решење) 

 
 
Образовање траје четири године 
 (словима)  
 
Разреди и одељења3: TO-I , TO-II , TO-III , TO-IV 
 
Језик на коме се изводи образовно-васпитни рад: српски 
 

 
 
 

Одељенски старешина  Директор школе 
           

Име Презиме од 2008 до 2011  Име Презиме од 2003 до 2011 
(име и презиме – штампаним словима)      (име и презиме – штампаним словима)     

 
 
СПИСАК УЧЕНИКА 
 

1. Списак ученика на унутрашњој страни омота (спољни табак) матичне књиге формира се по азбучном реду, 
најпре презиме, па име; 

2. Презиме и име ученика који су накнадно уписани додаје се на крају листе; 
3. Напомена се односи на кретање ученика (напустио школу, промена школе...). 

 
 
 
 

Напомене 
 
1. Све податке уписати читко, штампаним словима; 
2. У упутству нису приказана поља која се односе на балетске школе. 

                                                 
1 Додати само шк. године које су заступљене у матичној књизи.  
2 (или) Музички извођач, вокално-инструментални одсек. Непотребно прецртати. 
3 (или) ВИ-I, ВИ-II... 
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МАТИЧНА КЊИГА СМШ  
 

   
 

06  – редни број под којим је уписница формирана 
1   – разред (у који је ученик уписан при формирању уписнице) 

01   – шифра: 01 за ВИ, 02 за ТО 
07  – година уписа (последње две цифре године у којој је уписница формирана) 
ЈМБГ – јединствени матични број ученика (увидом у извод из мат. књиге рођених) 
 
 

 Петровић Петар  

 (презиме и име ученика-це)*  

 27. 05. 1998. , Београд, Савски Венац , Република Србија  
 (датум рођења)  (место и општина рођења)  (држава)  

 Петровић Душан , Петровић-Јовић Лепа  
 (презиме и име оца)  (презиме и име мајке)  

 

Ученик-ца је уписан-а у  први разред као редован  , образовни профил - смер1 
Музички извођач-
виолиниста 

 
(словима) 

 
(редован, ванредан) 

  

 

 , образовање траје четири године 

  
(словима) 

 
       
* непотребно прецртати 
** попуњава раз. старешина у случају да је ученик променио или напустио школу 

 
УСПЕХ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА 

 
Школска година 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011   

Наставни предмети I разред II разред III  разред IV  разред   
Назив предмета добар (3) врло добар (4) одличан (5) одличан (5)   

... ... ... ... ...   

... ... ... ... ...   

... ... ... ... ...   

... ... ... ... ...   
Верска настава2 истиче се ... ... ...   
       
* непотребно прецртати 
(ДЕО УПИСНИЦЕ НА ДРУГОЈ СТРАНИ) 
...       
...       

Владање примерно (5) примерно (5) примерно (5) примерно (5)   
ОПШТИ УСПЕХ И 
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 

Одличан (5,00) Одличан (4,50) Одличан (5,00) Врло добар (4,33)   

Исправност података оверава својим потписом одељенски старешина 

Одељ. старешина ИмеПрезиме ИмеПрезиме ИмеПрезиме ИмеПрезиме   

 
Напомене 
 
- ОЦЕНА се састоји од описног дела (који се не сме уписивати у скраћеном облику) и БРОЈА у загради (БЕЗ децималног дела); 
- ОПШТИ УСПЕХ се састоји од описног дела и БРОЈА у загради (заокруженог на ДВА децимална места); 
- Оцене, општи успех и остале податке уписивати плавом хемијском оловком;  
- У случају грешке, погрешно уписани део НЕ преправљати, већ оверити печатом и потписом. У наставку уписати исправан податак; 
- Уз оцене из владања се у свим разредима додаје се целобројна вредност која се узима у обзир при израчунавању ОПШТЕГ 

успеха. Описни део оцене из владања може бити: ПРИМЕРНО, ВРЛО ДОБРО, ДОБРО, ДОВОЉНО, НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ. 
Ученик не може понављати разред уколико има оцену из владања незадовољавајуће (1).  

- У поље Општи успех и просечна оцена НЕ уписује се недовољан (1), већ (под знацима навода) "није завршио разред". 
 

 

                                                 
1 (или) Музички сарадник, теоретски одсек 
2 Описне оцене за предмет Верска настава: истиче се, добар, задовољава; за предмет Грађанско васпитање: веома добар, успешан; 

Број 0 6 1 0 1 0 7 ЈМБГ 2 7 0 5 9 9 8 1 2 3 4 5 6
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МАТИЧНА КЊИГА СМШ 

 
 
ОСТАЛИ ПОДАЦИ  
 
 

Деловодни број исписнице и датум  
 

    

Примио-ла исписницу – потпис и датум       

Деловодни број уверења о положеном испиту и датум  
 

    

Примио- ла уверење о положеном испиту – потпис и датум       

Деловодни број сведочанства и датум       

Примио- ла сведочанство – потпис и датум       

Серијски број сведочанства 
Обавезан 
податак! 

     

ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ: Подаци се уносе по потреби 

 
Ученик-ца је полагао-ла МАТУРСКИ и положио-ла га у 
 (испит)  

 
ЈУНСКОМ року школске 2010/2011 године. 
(испитни рок)      

 
На матурском испиту полагао-ла је предмете и добио-ла следеће оцене: 

КЛАВИР  одличан (5) 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  врло добар (4) 

   
 
На МАТУРСКОМ ИСПИТУ израдио- ла је и одбранио-ла рад: 
 (испитни)  

КЛАВИР - РЕСИТАЛ 
(назив матурског рада) 

 
 и добио оцену одличан (5) 

 

Ученик је положио-ла 3 МАТУРСКИ ИСПИТ са одличан (4,67) успехом. 
 

Деловодни број и датум дипломе (у секретаријату) Одељенски старешина ИмеПрезиме 
Деловодни број и датум уверења4 (у секретаријату) Председник испитне комисије потпис директора 
    

 
Серијски број дипломе - уверења обавезан податак  

Примио-ла диплому - уверење – потпис и датум ИмеПрезиме  

 
 
НАПОМЕНЕ: Подаци се уносе по потреби  
  

* непотребно прецртати 
 
 
 
Напомена: 
 
Сви подаци се уносе плавом хемијском оловком. 

                                                 
3 Успех на испиту је средња оцена (аритметичка средина заокружена на два децимална места) свих оцена добијених на испиту. 
4 Уколико је издато уверење 

Подаци се уносе по потреби 

Обавезани подаци 


	Спољни табак
	Унутрашњи лист



