Условия и ред за приемане на
ученици в I клас
В I КЛАС СЕ ПРИЕМАТ УЧЕНИЦИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ: пиано, акордеон, цигулка, виола,
виолончело, класическа китара, дървени духови инструменти, ударни инструменти и
класически танц.

Кандидатите трябва да навършват 7 години в годината на кандидатстването.
По преценка на родителите или настойниците могат да кандидатстват и деца, които
навършват 6 години към 15 септември на съответната година.
ПРИЕМЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “МУЗИКАНТ” - проверка на музикалните способности.
- изпяване на песен от зададен тон;
- подражателно възпроизвеждане на мелодични фрази и отделни гласове от хармонични
интервали и акорди в мажор и минор;
- подражателно повторение със сричката “та” на метроритмично организирани фрази върху един
тон;
- отгатване на единични тонове в до мажор.

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ”
А. Първи изпит:
- проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на
танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло и други);
- проверка на физическите качества, съобразно специфичните изисквания в танца (шаг,
гъвкавост, отскок, падьом, отвореност на краката).
Б. Втори изпит:
- проверка на танцувалните и артистичните качества, музикалността и ритмичността
чрез изпълнение на импровизация по класическа музика, посочена от комисията.
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление по образец за кандидатстване с подредени желания по специалности
2. Акт за раждане;
3. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства

за съответната специалност, издадено от личния лекар на ученика;
4. За кандидати, които полагат изпит по танцово изкуство, медицинското свидетелство
трябва да е заверено от ортопед;
5. Копие на застрахователна полица "Злополука" за ученици, които полагат изпит по
танцово изкуство, за деня на изпита. / може да се сключи на място, при подаване на
документите/
Забележка: При подаване на документите актът за раждане се представя само за
сверяване на данните в заявлението.

График
на дейностите по приемане на ученици в I клас

№

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за кандидатстване

до 13.04.2018 г.

2.

Безплатни консултации за кандидатите

10 – 13.04.2018 г.

3.

Провеждане на изпити за проверка на способностите

16 – 18.04.2018 г.

4.

Обявяване на резултатите от изпитите

В края на изпитния ден

5.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на
класиране

до 20.04.2018 г.

6.

Записване на приетите ученици

23 - 27.04.2018 г.

7.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

до 02.05.2018 г.

