
Пријава за упис у  разред Основне музичке школе за школску 2017/18. год.

 (штиклирати:) Матичне школе у Ваљеву Издвојеног одељења у Лајковцу

за инструмент    као    ученик 

Лични подаци
Презиме:   Име:  ЈМБГ: 

Место рођења:  Општина:  Држава: 

Држављанство:  Националност: 

Број личног мобилног тел.:  Лични e-mail: 

Становање
Адреса становања ученика:     

Број фиксног тел. на адреси становања ученика:  

Ученик станује: (штиклирати) са оба родитеља са оцем са мајком са законским старатељем код рођака

(ако је „код рођака”) Сродство са учеником:  Презиме и име рођака: 

Број личног мобилног тел. рођака: 

Врста стана: (штиклирати) кућа стан колективни смештај Подстанар: (штиклирати)  Да  Не

Број чланова домаћинства: (навести број) Ученик има своју собу: (штиклирати)  Да  Не

Путовање до музичке школе
Удаљеност од куће до музичке школе износи: (штиклирати)

до 1 км (~15 мин. ходом) до 2 км (~30 мин. ходом) до 3 км до 5 км до 10 км преко 10 км

До музичке школе ученик путује: (штиклирати једну опцију која се најчешће користи)

пешке градским превозом међуградским превозом личним возилом родитеља/старатеља

Подаци о музичкој школи
Ученик је претходни  разред музичке школе завршио у класи 

у Музичкој школи  школске  године.

Да ли члан уже породице (рођени брат или сестра) похађа МШ „Живорад Грбић” – Ваљево? (штиклирати) Не  Да

(ако је „Да”) Подаци о члану породице:     

Ученик прима стипендију на основу резултата остварених на такмичењима музичких школа?  (штиклирати)  Да Не 

Подаци о oбавезној основној школи
Упоредо са музичком школом, ученик ће у школској 2017/18. години похађати  разред oбавезне основне

школе:   –  

Да ли ученик похађа продужени боравак у својој школи? (штиклирати)   Да   Не

(разред словима)

(назив oбавезне основне школе) (седиште школе)

(разред словима)

(улица и број) (поштански бр.) (место)

(редован/ванредан)

(разред)(инструмент)(презиме и име)



Подаци о оцу
Презиме:  Име:  ЈМБГ: 
Место рођења:  Држава:  Држављанство: 

Националност:  Степен стручне спреме:  

Занимање:  Запослен? (штиклирати) Не Да

(ако је запослен) Назив установе у којој ради: 

Број личног мобилног тел.: Лични e-mail: 

Музичко образовање: (штиклирати) нема основно средње више академско неформално

Подаци о мајци
Презиме:  Име:  ЈМБГ: 

Место рођења:  Држава:  Држављанство: 

Националност:  Степен стручне спреме:  

Занимање:  Запослена? (штиклирати) Не Да

(ако је запослена) Назив установе у којој ради:

Број личног мобилног тел.:  Лични e-mail: 

Музичко образовање: (штиклирати) нема основно средње више академско неформално

Подаци о старатељу (уколико је законски одређен)
Презиме:  Име:  ЈМБГ: 
Место рођења:  Држава:  Држављанство:  

Националност:  Степен стручне спреме:  

Занимање:  Запослен: (штиклирати) Не Да

(ако је запослен) Назив установе у којој ради:

Број личног мобилног тел.:  Лични e-mail: 

Музичко образовање: (штиклирати) нема основно средње више академско неформално

Потпис
Место уписа:     Датум уписа:   Потпис родитеља или старатеља:

 __________________________________________ 

Прилог бр. 1
Сходно одредбама Закона о заштити података о личности (Службени гласник РС 97/08, 104/09, 68/12 и 107/12)

ја:    родитељ ученика:  

дајем  следећу: 
САГЛАСНОСТ

1) Сагласан сам да личне податке свог детета, које сам добровољно дао Музичкој школи „Живорад Грбић” – Ваљево,
иста може унети у базу података и може их обрађивати у папирној или електронској форми за потребе генерисања
неопходних  статистичких  података  као  и  достављања  тражених  података  Министарству  просвете,  науке  и
технолошког развоја. 

2) 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.

Музичка школа се обавезује да прикупљене личне податке о ученику неће учинити доступним неовлашћеним лицима. 
Сагласност се може опозвати писменим путем или усмено на записник. 

Сагласан сам са наведеним изјавама! (штиклирати)   Да  Не Потпис: _____________________________________

Прилог бр. 2
На основу члана 58. и члана 160. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС 72/09, 52/11, 55/13,
35/15, 62/16 и 68/15) Савет родитеља Музичке школе „Живорад Грбић” – Ваљево, на седници одржаној 15. 6. 2016. године донео је
Одлуку о регулисању донација родитеља ученика Музичкe школe „Живорад Грбић” – Ваљево намењену реализацији заједничких
активности ученика за  школску 2016/17.  годину.  Одлуку Савета родитеља можете у потпуности погледати на  сајту школе на
адреси:

www.muzika.edu.rs

(презиме и име родитеља/старатеља) (презиме и име детета)

(Ваљево/Лајковац)


