Кандидатите подават до директора на училището заявление по
образец с подредени желания по специалности и/или професии и с приложени към тях
документи:
1. копие на акт за раждане;
2. за постъпване в V клас – копие на удостоверение за завършен начален етап на
основно образование;
3. за постъпване в VIII клас – копие на свидетелство за основно образование;
4. за преместване в училище по изкуствата– копие на документ за последния завършен
клас;
5. копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по
специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на
здравословното му състояние, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, което
включва допълнителна информация:
а) за цветоусещане – за кандидати, постъпващи по специалност изобразително
изкуство и по професиите художник – изящни изкуства, художник – приложни
изкуства, дизайнер, фотограф, полиграфист, компютърен аниматор, компютърен
график и графичен дизайнер;
б) от ортопед за липса или наличие на плоскостъпие и на физически изменения в
долните крайници и стъпалата, които да не позволяват обучение по танцово изкуство –
за кандидати, постъпващи по професиите балетист и танцьор;
в) от фониатър или специалист "Уши, нос, гърло" (УНГ) за липса или наличие на
заболяване, което да не позволява обучение по вокално изкуство – за кандидати,
постъпващи по специалности от професия музикант-вокалист;
г) за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и
сърцето, които да не позволяват обучение по духови инструменти – за кандидати по
професия музикант-инструменталист със специалности духови инструменти;
8. копие на застрахователна полица "Злополука" за ученици, които полагат изпит по
танцово изкуство, за дните на изпита. Застраховката може да се сключи на място при
подаване на документите.
При подаване на документите кандидатите представят за сверяване оригиналите
на документите.
В случай, че учениците към датата на подаване на заявлението не са получили
документ за завършен клас/степен на образование, те представят допълнително копие
от него.

