На основу члана 119.став 1. тачка 1, Закона о основама система образовања и
васпитања ("Службени гласник РС" бр.88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 44.
Статута Школе за музичке таленте Ћуприја, Школски одбор Школе за музичке
таленте Ћуприја , на 17. седници одржаној дана 7.6.2019.године донео је:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРАВИЛНИКА О ИСПИТИМА У ШКОЛИ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У
ЋУПРИЈИ
Члан 1.
Овим Изменама и допунама Правилника о испитима, мења се Правилник о
испитима у Школи за музичке таленте у Ћуприји бр.01-979 од 15.4.2019. године.
Члан 2.
У члану 28. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„„Матурски испит из српског језика и књижевнодти полаже се писмено, у
трајању од 4 (четири) школска часа. Теме су слободне и најчешће су то изабране
мисли и изреке најпознатијих српских књижевника. Задатке прегледа трочлана
ускостручна комисија и након усаглашавања мишљења даје коначну оцену, која
улази у просек матурског испита, заједно са оценом из главног предмета и камерне
музике.“
Члан 3.
У чл. 14. став 1.бришу се речи:“ ( председник стручног већа за музичку
наставу, разредни старешина за музичку наставу и предметни наставник)“.
Члан 4.
У чл. 19. став 3. мења се и сада гласи:“Комисију чине три члана од којих је
пожељно да један буде професор ФМУ. Од три члана који чине комисију, најмање
два су стручна за предмет. Један од чланова комисије је председник.“
Члан 5.
Иза члана 19., мења се назив наредног члана, који се због техничке грешке
зове „Члан 19“ у „Члан 19а“.
Члан 6.
У чл. 25. став 5.уместо речи:“ за сваки разред“ убацују се речи:“за сваки
предмет“.
Члан 7.
Остале одредбе Правилника о испитима бр.01-979 од 15.4.2019.год., остају
непромењене.
Члан 8.
Измене и допуне Правилника о испитима у Школи за музичке таленте у
Ћуприји ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Школе.
Председник Школског одбора
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