
 
 

 

 

Bjelovar, 08. lipnja 2016.  

 

NATJEČAJ 
 

ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE I  
I. PRIPREMNI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./2017. 
 

  

 U I. pripremni razred srednje glazbene škole upisuje se 9 učenika: 

PROGRAM/ ZANIMANJE PLANIRANI BROJ UČENIKA TRAJANJE PROGRAMA: 

Glazbenik pjevač 3 2 

Glazbenik rogist 1              2 

Glazbenik trombonist 2 2 

Glazbenik trubač 1 2 

Glazbenik tubist 1 2 

Glazbenik teorijski smjer 1 2 

 

 U prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se učenici koji nisu pohađali osnovnu 
glazbenu školu. Pavo upisa u I. pripremni razred srednje glazbene škole imaju učenici do navršenih 
15 godina života. Iznimno, za zanimanje glazbenik tubist mogu se upisati učenici do navršenih 18 
godina života, za zanimanje glazbenica pjevačica do navršenih 20 godina i za zanimanje glazbenik 
pjevač do navršene 22 godine života. 
 

 Prijavljenim kandidatima za upis vrednuju se i boduju sposobnosti na osnovi rezultata 
prijamnog ispita. 
Prijamni ispit – provjera sposobnosti – vrši se na sljedeći način: 

- za glazbenike instrumentaliste: provjera glazbenog sluha, pamćenja i ritma 
- za glazbenika pjevača: izvedba dviju vokalnih skladbi po vlastitom izboru, te provjera 

glazbenog sluha, pamćenja i ritma. 
 

 Kandidati koji žele upisati pripremni razred glazbene škole moraju napraviti pretprijavu u 
tajništvu škole od 13. do 24.06.2016. godine. 
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 U I. razred srednje glazbene škole upisuje se 29 učenika:   

 

PROGRAM/ ZANIMANJE PLANIRANI BROJ UČENIKA TRAJANJE PROGRAMA: 

Glazbenik klavirist 2 4 

Glazbenik violist 1 4 

Glazbenik klarinetist 1 4 

Glazbenik saksofonist 2 4 

Glazbenik trubač 1 4 

Glazbenik udaraljkaš 2 4 

Glazbenik pjevač 4 4 

Glazbenik trombonist 2 4 

Glazbenik harmonikaš 2 4 

Glazbenik flautist 2 4 

Glazbenik teorijski smjer 10 4 
  

  
 U prvi razred srednje glazbene škole upisuju se učenici koji su uspješno završili osnovno 
glazbeno obrazovanje ili drugi pripremni razred srednje glazbene škole i položili prijamni ispit. 
Prvi razred srednje glazbene škole može se upisati kao: 

- cjelovito obrazovanje (plus općeobrazovni dio) ili 
- paralelno uz drugi obrazovni program. 

Pavo upisa u I. razred srednje glazbene škole imaju učenici do navršenih 17 godina života. Iznimno, 
za zanimanje glazbenik tubist mogu se upisati učenici do navršenih 20 godina života, za zanimanje 
glazbenica pjevačica do navršenih 22 godine i za zanimanje glazbenik pjevač do navršene 24 godine 
života. 
 Prijamni ispit za glazbenike instrumentaliste i pjevače obuhvaća provjeru iz temeljnog 
predmeta struke i solfeggia, a za glazbenika teorijski smjer provjeru iz klavira i solfeggia.  
Vrednovanje se vrši sukladno Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. 
razred srednje škole ("Narodne novine"  broj 49/2015.). 
Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova, prednost ima kandidat s ostvarenim većim 
brojem bodova na prijamnom ispitu glazbene darovitosti. 
 
Učenici se za upis u I. pripremni i I. razred srednje glazbene škole prijavljuju i upisuju elektroničkim 
načinom, putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje 
škole na www.upisi.hr. 
     

  

  



 

 

ROKOVI ZA PRIJAVU I UPISNI ROKOVI provode se sukladno Odluci o upisu učenika u I. razred 
srednje škole u školskoj godini 2016./2017. ("Narodne novine" broj 48/2016.). 

Datumi važni za upis - I. razred srednje škole: 
 

 A) Ljetni upisni rok  
  Prijave 27. i 28. lipnja  
  Prijamni ispiti – 30. lipnja 2016. 
    -  10,00 sati – solfeggio – pismeni ispit 
    -  12,00 sati – glavni predmet i klavir za teorijski smjer 
    -  13,00 sati – solfeggio – usmeni 
  Upis – 12. srpnja 2016. od 11-13 sati 
 
 B) Jesenski upisni rok  
  Prijave 22. i 23. kolovoza 
  Prijamni ispiti – 25. kolovoza 2016. – 10,00 sati 
  Upis – 2. rujna 2016. od 10-12 sati 
 
Datumi važni za upis - I. pripremni razred srednje škole  
 

 A) Ljetni upisni rok 
  Prijave 27. i 28. lipnja   
  Prijamni ispiti – 30. lipnja 2016. – 10,00 sati 
  Upis – 12. srpnja 2016. od 11-13 sati 
 
 B) Jesenski upisni rok  
  Prijave 22. i 23. kolovoza 
  Prijamni ispiti – 25. kolovoza 2016. – 10,00 sati 
  Upis – 2. rujna 2016. od 10-12 sati 
 
 
C) Naknadi upisni rok - za učenike koji nisu ostvarili pravno na upis u ljetnom i jesenskom 
upisnom roku, za programe u kojima je ostalo slobodnih mjesta – 05. do 09. rujna 2016. godine.  
 
 Kandidati koji žele upisati umjetničke obrazovne programe, a nisu u sustavu redovitog 
obrazovanja u Republici Hrvatskoj, kao i kandidati koji su osnovno obrazovanje završili prije 2016. 
godine, moraju se obratiti Središnjem prijavnom uredu za registraciju, koji će im u sustavu omogućiti 
prijavu  takvih obrazovnih programa. 
 
 Odlukom Školskog odbora i uz suglasnost Osnivača visina godišnje participacije 
roditelja/skrbnika iznosi 1.200,00 kn plativo u 10 rata. 
 
 
        Ravnateljica: 
        Sonja Štefanac, prof.   
   


