PRILOGA PREDPRIJAVE/PRIJAVE K SPLOŠNI MATURI ZA PREDMET GLASBA
Pred izpolnjevanjem predprijave/prijave preberite navodilo na zadnji strani !

/

Šolsko leto:

Številka predprijave/prijave:
Izpolni šola

Izpitni rok:

A)

spomladanski

OSEBNI PODATKI IN NASLOV BIVALIŠČA KANDIDATA/-KE

1.

Ime in priimek:

2.

EMŠO:

3.

Kraj rojstva:

5.

Naslov stalnega bivališča:

6.

Poštna številka:

B)

jesenski

4.

Država rojstva:

Kraj pošte:

OPRAVLJANJE IZPITA SPLOŠNE MATURE
Srednja šola, ki jo obiskujem oziroma sem jo obiskoval:

Šifra šole:

8.

Šola, na kateri želim opravljati izpit iz predmeta glasba:

Šifra šole:

9.

Izpit iz predmeta glasba bom opravljal/-a iz naslednjega modula:

10.

Predmet:

7.

Izpolni šola

a.
b.

Izpolni šola

Učitelj predmeta (mentor):
11.

Korepetitor:
Ime in priimek korepetitorja/-ev

Inštrument
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12.

Program izpitnega nastopa:
Avtor

13.

Naslov

Trajanje

Dovoljujem, da mojemu izpitnemu nastopu prisostvujejo zunanji poslušalci (modul B in C):
Da

Ne
Podpis kandidata/-ke:

Datum:

Podpis učitelja predmeta (mentorja):
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE

Podatke vpišite z velikimi tiskanimi črkami. Enotno matično številko občana in poštno številko vpišite z arabskimi številkami (0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9).
Rubrike v predprijavi/prijavi so označene s številkami, ki se ujemajo s številkami v teh navodilih.
Številko predprijave/prijave na katero se nanaša priloga, napiše šola.
S križcem označite ustrezen izpitni rok.
A) OSEBNI PODATKI IN NASLOV BIVALIŠČA KANDIDATA/-KE
1. Napišite svoja IME in PRIIMEK, kot je navedeno v osebnem dokumentu.
2. Vpišite enotno matično številko občana tako, kot je navedena v osebnem dokumentu. Številke vpišite razločno, vsako številko v svoje okence.
3. Razločno vpišite kraj rojstva.
4. Razločno vpišite državo rojstva.
5. Razločno vpišite naslov stalnega bivališča (naslov stanovanja, kjer ste stalno prijavljeni).
6. Poštno številko vpišite v okenca. Navedite kraj pošte.
B) OPRAVLJANJE IZPITA SPLOŠNE MATURE
7. Pod a. vpišite ime in sedež šole, ki jo obiskujete oziroma ste jo obiskovali in na katero boste oddali predprijavo/prijavo k splošni maturi. V
primeru vzporednega izobraževanja pod b. vpišite še ime in sedež te šole.
8. Vpišite ime in sedež šole, na kateri želite opravljati izpit iz predmeta glasba.
9. Izmed modulov: glasbeni stavek, petje ali inštrument, jazz in zabavna glasba ter balet vpišite tisti modul, iz katerega boste opravljali izpit
splošne mature.
10. Vpišite ime predmeta (primer: glasbeni stavek, klavir, orgle, ... klasični balet ...) ter vpišite IME in PRIIMEK učitelja predmeta (mentor).
11. Če imate pri vašem izpitu enega ali več korepetitorjev, vpišite v rubriko Korepetitor njihova IMENA in PRIIMKE ter inštrument/-e. Za izpit
splošne mature iz baleta vpišite IME in PRIIMEK korepetitorja in/ali vrsto posnetka (zgoščenka ali mini disk).
12. Vpišite program izpitnega nastopa: avtorja, naslov in trajanje posameznih točk. Navedite natančen naslov dela v skladu z navedenimi izpitnimi
vsebinami v predmetnem izpitnem katalogu za splošno maturo. Za izpitni nastop iz baleta vpišite avtorja glasbe in koreografije, naslov in trajanje
posameznih izpitnih vsebin.
13. S križcem označite ustrezno izbiro.
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