
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ,   K У Л  A 

УПИС  
нових ученика у 
M У З И Ч К У 
Ш К О Л У 
за школску 2021/2022.годину 
 

Дођите нам у школу да се 
дружимо уз музику 

      и да заједно упознајемо 
свет музикe. 

 

 

Упис ученик у први разред на следеће инструменте: 
клавир и хармоника 
 

За оба инструмента могу се уписати ученици са завршеним II разредом 
основне школе. 

 

Oбразац пријаве  за полагање пријемног испита можете добити на захтев у 
управи школе или га преузети са наше званичне интернет странице 
www.somokula.com Попуњени обрасци путем сајта преузеће Школа и пре приступа 
пријемном испиту свако ће моћи да потврди тачност унетих података у њему. 
 

Пријемни испит  ( на којем ћемо утврдити основне музичке способности ) 
одржаће се у просторијама нашег Издвојеног одељења у Црвенки - 12. MAJA  
2021.год. од 17:00 до 19:00 часова ( у згради ОШ "Вук Караџић“, главни улаз школе у 
улици:Трг Душка Трифуновића бр.7). 

Тачан термин за упис примљених ученика биће накнадно објављен на 
сајту наше школе и путем електронске поште упућене родитељима примљених 
ученика.  
 

 За упис је пoтребно:  
1. Пријава за ОМШ  -  попуњава се на лицу места,уколико није попуњена путем сајта ШОМО-

е 
2. Kaртон ученика – попуњава се на лицу места .  
3. Сагласност родитеља  за добровољно уплаћивање месечног износа у школској 2021/2022.- 

попуњава се на лицу места .  
4. Лична карта родитеља/старатеља ( или jeдног,уколико су родитељи разведени ) 
5. Доказ о извршеној уплати на основу сагласности о донацији 



 
Уплатницу попунити на следећи начин:  Путем једне уплатнице уплатити износ: 
Уплатилац:име,презиме,адреса 
родитеља 
Сврха уплате: уплата донације 
Прималац: ШОМО Кула 
Уплата се врши на рачун школе,број:  

840-4807760-69 
Позив на број: 2021/2022 

-Уколико се уплаћује за прво дете ученика 
школе,треба уплатитит:1.400,00 динарa. 
-Уколико се уплаћује за друго дете ученика 
школе, путем једне уплатнице 
уплатити:700,00 динарa. 
-Tреће дете ученик школе је ослобођен 
плаћања 

Захваљујемо и надамо се успешној сарадњи !!!        УПРАВА ШКОЛЕ 

        Молимо Вас сачувајте овај летак,као подсетник за упис  ШОМО ! 
 


