ПРИПРЕМА КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ
Сви кандидати који конкуришу за упис полажу проверу говорних,
музичких и физичких способности (која је елиминаторног карактера) и
пријемни испит/тестове из српског језика и књижевности и опште културе.
За кандидате за упис на оба студијска програма – за образовање учитеља и
образовање васпитача у предшколским установама, организована је
припремна настава из свих потребних области за пријемни испит.

Српски језик и књижевност
Припремна настава има за циљ да кандидате додатно оспособи за
проверу говорних способности и полагање пријемног испита, као и да их
упути у начин полагања. Настава из говорне културе, граматике и
књижевности реализоваће се кроз 32 часа, у групама до 25 кандидата.
Настава ће се одржавати суботом / недељом, почев од 7. марта 2015. године,
а цена припреме је 16.000 динара.

Општа култура и информисаност
Припремна настава има за циљ да кандидатима представи садржаје
релевантне за полагање пријемног испита и да их упути у начин полагања
испита. Настава ће се реализовати кроз 10 часова у групама од 40 кандидата,
суботом и недељом, почев од 16. маја 2015. године, а цена је 6.000 динара.

Физичке способности
Припремна настава има за циљ да кандидате упути у начин полагања
испита провере физичких способности, да се представе и вежбају садржаји
релевантни за процену физичких способности (спортско-техничко
образовање, статичке и динамичке равнотеже тела, атлетика, гимнастика и
ритмичка гимнастика). Настава се одвија у циклусу од 6 часова у групама
од 25 кандидата и то од 1. до 5. јуна 2015. године по утврђеном распореду.
Цена припреме је 5.000 динара.

Музичке способности
Припремна настава има за циљ да кандидате упути у начин полагања
испита провере музичких способности, да се представе и вежбају садржаји
релевантни за процену музичких способности (учење и певање песама –
избор из дечје музичке литературе и слушни тестови – препознавање и

репродуковање ритмичких и мелодијских мотива). Настава се одвија у
циклусу од 6 часова у групама од 20 кандидата од 8. до 12. јуна 2015. године
по утврђеном распореду, а цена је 5.000 динара.
Уплате се врше на текући рачун: 840-1906666-26, модел 97, позив на
број 342299992015.
Заинтересовани кандидати могу да се пријаве за припремну наставу
студентској служби:
•
до 6. марта, за прве групе (број група зависи од броја
пријављених кандидата) из српског језика и књижевности;
•
до 15. маја за наставу из опште културе и информисаности;
•
до 30. маја за наставу физичких способности;
•
до 6. јуна за наставу музичких способности.

