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Изјава школе

Расподела по одсецима
Локација Начин школовања

Одсек

Лични подаци ученика
Име Презиме

Датум рођења ЈМБГ

Место рођења Општина рођења

Држава рођења Држављанство

Националност

Број фиксног телефона Број мобилног телефона

e-mail

Становање
Адреса (улица, број)

Поштански број места Назив места

Станује са: Број чланова домаћинства

Подаци о родитељима или другим законским заступницима (ДЗЗ)
Отац или ДЗЗ ЈМБГ

Име Презиме

Место рођења Држављанство

Држава рођења Број мобилног телефона

e-mail

Звање

Занимање

Запослен у:

Мајка или ДЗЗ ЈМБГ

Име Презиме

Место рођења Држављанство

Држава рођења Број мобилног телефона

e-mail

Звање

Занимање

Запослен у:

Напомене: Поља обележена сивом позадином су обавезна! Уписницу попуњавати ћириличним писмом. Ако се попуњава руком, користити 
штампана слова.

Сходно одредбама Закона о заштити података о личности (Службени гласник РС 97/08, 104/09, 68/12 и 107/12), Музичка школа „Живорад 
Грбић” - Ваљево се обавезује да прикупљене личне податке о ученику неће учинити доступним неовлашћеним лицима.

Инструмент
 или врста певања
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Подаци о упоредном образовању

Ниво образовања Разред

Назив школе Седиште школе

Подаци о претходно завршеном музичком образовању
Разред Ниво образовања

Класа

Школска година Начин школовања редован

Школа

Сагласност родитеља или другог законског заступника

Са наведеном изјавом

Потпис родитеља или другог законског заступника
у: Потпис родитеља (или другог законског заступника)

дана:

Сагласност пунолетног ученика (вокалног одсека)

Са наведеном изјавом

Потпис пунолетног ученика (вокалног одсека)
у: Потпис пунолетног ученика

дана:

Напомена:

Напомена: подаци се односе на образовну установу, коју ће ученик упоредно похађати са музичком школом, у школској 2020/21.

Напомена: Следеће поље попуњавају само пунолетни ученици вокалног одсека ако студирају или су запослени. Уноси се година студија и 
назив факултета ако ученик студира, или назив фирме/установе ако је ученик запослен.

Упоредно ангажовање 
пунолетног ученика

Инструмент, врста певања 
или одсек

Потребно је да лице које уписује дете у музичку школу (родитељ или други законски заступник) пажљиво прочита следећу изјаву и да се 
изјасни о њој. Потписом на крају ове Уписнице потврђује дату изјаву. Сагласност се може опозвати писменим путем или усмено на записник.

Сагласан сам да се фотографије, аудио и видео снимци мог детета начињени у школи, или приликом јавног наступа, могу користити 
за потребе школских публикација и манифестација, приликом извештавања у медијима, на интернет презентацији школе, на 
друштвеним интернет мрежама и осталим местима и ситуацијама које афирмишу рад школе.

Потребно је да пунолетно лице које се уписује у музичку школу пажљиво прочита следећу изјаву и да се изјасни о њој. Потписом на крају ове 
Уписнице потврђује дату изјаву. Сагласност се може опозвати писменим путем или усмено на записник.

Сагласан сам да се моје фотографије, аудио и видео снимци начињени у школи, или приликом јавног наступа, могу користити за 
потребе школских публикација и манифестација, приликом извештавања у медијима, на интернет презентацији школе, на 
друштвеним интернет мрежама и осталим местима и ситуацијама које афирмишу рад школе.


