Na osnovi Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.
Klasa: 602-03/21-06/00015 Urbroj: 533-05-21-0004 od 20. svibnja 2021. godine,
Školski odbor Glazbene škole Požega, 34000 Požega, Vjekoslava Babukića 27
na sjednici 2. lipnja 2021. godine donio je

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za upis učenika u
I. razred pripremne naobrazbe i u
I. razred srednje glazbene škole
za školsku godinu 2021./2022.

PRIPREMNI PROGRAM SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE
I.
U pripremni program srednje glazbene škole I. razred 2021./2022. školske godine mogu se upisati:
GLAZBENIK - PRIPREMNO OBRAZOVANJE:
• KLARINET - TEMELJNI PREDMET - 2,
• SAKSOFON - TEMELJNI PREDMET - 2,
• TRUBA – TEMELJNI0 PREDMET - 1,
• ROG - TEMELJNI PREDMET - 1,
• TROMBON - TEMELJNI PREDMET - 2,
• TUBA - TEMELJNI PREDMET - 1,
• UDARALJKE – TEMELJNI PREDMET - 1,
• PJEVANJE – TEMELJNI PREDMET - 3,
• TAMBURE - TEMELJNI PREDMET - 3,
• FLAUTA – TEMELJNI PREDMET - 1,
• TEORIJSKI SMJER - 3,
ukupno 20 učenika.
Trajanje obrazovanja - dvije (2) godine
II.
UVJETI (I. PR)
• Za upis u I. PRIPREMNI razred ( I.PR) - dvogodišnji program koji upisuju učenici koji nisu
pohađali i završili osnovnu glazbenu školu, uvjet je položena prijemna audicija koja
obuhvaća ispit sluha, glazbenog pamćenja i ritma.
• Natjecanja iz znanja koja se boduju pri upisu: Matematika.

III.
LJETNI UPISNI ROK (I. PR)
•

PRIJAVA učenika (sa svojim OIB-om) u tajništvu Glazbene škole Požega - radnim danom do 24.
lipnja 2021. god., od 8 do 13 sati.
• PRIJAVA U SUSTAV i unos obrazovnoga programa na www.upisi.hr (s korisničkim imenom i
lozinkom koje će dobiti od razrednika u općeobrazovnoj školi) za polaganje prijemnog ispita –
do 24. lipnja 2021. god.
• PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA na www.upisi.hr - od 25. do 28. lipnja 2021. god.
• PRIJEMNI ISPIT – 29. lipnja 2021. god. u 9 sati.

•

Učenici koji su položili prijemni ispit popunjenu i potpisanu PRIJAVNICU (s mrežne stranice
NISpuSŠ - www.upisi.hr) trebaju predati u tajništvo Glazbene škole Požega od 7. do 9. srpnja
2021. god., od 8 do 13 sati.
• UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca "upisnica" (ispisanog s www.upisi.hr) u
tajništvu Glazbene škole Požega 12. srpnja 2021. god., od 12 do 15 sati i 13. srpnja 2021. god.,
od 8 do 12 sati.
JESENSKI UPISNI ROK (I. PR)
•
•
•
•
•

•

PRIJAVA učenika (sa svojim OIB-om) u tajništvu Glazbene škole Požega od 23. - 24. kolovoza
2021. god., od 8 do 15 sati
PRIJAVA U SUSTAV na www.upisi.hr - do 24. kolovoza 2021. god. (s korisničkim imenom i
lozinkom koje će dobiti od razrednika u općeobrazovnoj školi).
PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA na www.upisi.hr - do 24. kolovoza 2021. god.
PRIJEMNI ISPIT – 25. kolovoza 2021. god. u 9 sati
ZAPRIMANJE POTPISANIH PRIJAVNICA - popunjenu i potpisanu PRIJAVNICU (ispisanu
s www.upisi.hr) učenici trebaju predati od 26. do 27. kolovoza 2021. god. u tajništvu Glazbene
škole Požega od 8 do 12 sati.
UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca "upisnica" (ispisanog s www.upisi.hr) u
tajništvu Glazbene škole Požega 30. kolovoza 2021. god., od 12 do 15 sati.
NAKNADNI ROK (I. PR)

•

PRIJAVA uz pisani zahtjev učenika (sa svojim OIB-om) u tajništvu Glazbene škole Požega od 2.
do 21. rujna 2021. god., od 8 do 15 sati.
• PRIJEMNI ISPIT - 22. rujna 2021. god., u 9 sati.
• UPIS se potvrđuje predajom potpisanoga obrasca "upisnica" (NISpuSŠ - www.upisi.hr) u
tajništvu Glazbene škole Požega i odobrenjem upisnoga povjerenstva - 23. rujna 2021. god.,
od 8 do 15 sati.

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA
IV.
U I. razred srednje glazbene škole školske godine 2021./2022. mogu se upisati:
• GLAZBENIK KLAVIRIST - 3,
• GLAZBENIK FLAUTIST - 1,
• GLAZBENIK GITARIST - 1
• GLAZBENIK HARMONIKAŠ - 4,
• GLAZBENIK PJEVAČ - 3 ,
• GLAZBENIK TEORIJSKI SMJER – 3,
• GLAZBENIK TAMBURAŠ - 5,
• GLAZBENIK TUBIST - 1,
• GLAZBENIK KLARINETIST - 1 ,
ukupno 22 učenika.
Trajanje obrazovanja četiri (4) godine

V.
UVJETI (I. S)
• Za upis u 1. razred srednje glazbene škole (I.S) (četverogodišnji program) - učenici trebaju
imati uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili završen II. razred pripremne
naobrazbe, položen prijemni ispit koji obuhvaća ispit iz temeljnoga predmeta (instrumenta
ili pjevanja) i Solfeggia, a za struku glazbenik teorijskoga smjera - Solfeggio i ispit iz klavira.
• Strani jezici u programu srednje škole: Engleski I i Talijanski II.
• Učenici kojima Engleski jezik nije bio 1. jezik u osnovnoj školi, uz pisani zahtjev, moraju
pristupiti provjeri znanja.
• Dodatni predmet bodovanja, koji određuje škola: Povijest.
• Natjecanja iz znanja koja se boduju pri upisu: Informatika računalstvo (Info kup).
VI.
LJETNI UPISNI ROK (I. S)
•
•
•

•
•

•

PRIJAVA U SUSTAV na www.upisi.hr - od 24. svibnja 2021. god. (s korisničkim imenom i
lozinkom koje će dobiti od razrednika u općeobrazovnoj školi).
PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA na www.upisi.hr - od 25. do 28. lipnja 2021. god.
PRIJEMNI ISPIT - U Glazbenoj školi Požega:
▪ Solfeggio (pismeni) - 30. lipnja 2021. god., u 9 sati;
▪ ispit iz instrumenta - 30. lipnja 2021. god., u 12 sati;
▪ Solfeggio (usmeni) - 1. srpnja 2021. god., u 10 sati.
PROVJERA ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA (na pisani zahtjev) – U Glazbenoj školi Požega 1. srpnja
2021. god., u 8 sati (za učenike kojima navedeni jezik nije bio prvi jezik u osnovnoj školi).
ZAPRIMANJE POTPISANIH PRIJAVNICA - popunjenu i potpisanu PRIJAVNICU (ispisanu
s www.upisi.hr) učenici trebaju predati od 7. do 9. srpnja 2021. god. razredniku u
općeobrazovnoj školi koju su pohađali.
UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca "upisnica" (ispisanog s www.upisi.hr) u
tajništvu Glazbene škole Požega 12. srpnja 2021. god., od 12 do 15 sati i 13. srpnja 2021. god.,
od 8 do 12 sati.
JESENSKI UPISNI ROK (I. S)

•
•
•

•
•

•

PRIJAVA U SUSTAV na www.upisi.hr - od 21. kolovoza 2021. god. (s korisničkim imenom i
lozinkom koje će dobiti od razrednika u općeobrazovnoj školi).
PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA na www.upisi.hr - od 21. do 24. kolovoza 2021. god.
PRIJEMNI ISPIT - U Glazbenoj školi Požega:
▪ Solfeggio (pismeni) - 25. kolovoza 2021. god., u 9 sati,
▪ ispit iz instrumenta - 25. kolovoza 2021. god., u 11 sati,
▪ Solfeggio (usmeni) - 25. kolovoza 2021. god., u 12 sati.
PROVJERA ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA (na pisani zahtjev) – U Glazbenoj školi Požega 25.
kolovoza 2021. god., u 8 sati (za učenike kojima navedeni jezik nije bio prvi jezik u OŠ).
ZAPRIMANJE POTPISANIH PRIJAVNICA - popunjenu i potpisanu PRIJAVNICU (ispisanu
s www.upisi.hr) učenici trebaju predati od 26. do 27. kolovoza 2021. god. razredniku u
općeobrazovnoj školi koju su pohađali.
UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca "upisnica" (ispisanog s www.upisi.hr) u
tajništvu Glazbene škole Požega 30. kolovoza 2021. god., od 12 do 15 sati.

NAKNADNI ROK (I. S)
•

PRIJAVA uz pisani zahtjev učenika (sa svojim OIB-om) u tajništvu Glazbene škole Požega od 2.
do 21. rujna 2021. god., od 8 do 15 sati.
• PROVJERA ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA (na pisani zahtjev) – U Glazbenoj školi Požega 22. rujna
2021. god., u 8 sati (za učenike kojima navedeni jezik nije bio prvi jezik u osnovnoj školi).
• PRIJEMNI ISPIT - 22. rujna 2021. god., u 9 sati.
• UPIS se potvrđuje predajom potpisanoga obrasca "upisnica" (NISpuSŠ - www.upisi.hr) u
tajništvu Glazbene škole Požega i odobrenjem upisnoga povjerenstva - 23. rujna 2021. god.,
od 8 do 15 sati.
VII.
BODOVANJE
•

Bodovni prag - prema elementima i kriterijima vrednovanja programa glazbene umjetnosti za
upis u pripremno obrazovanje i program srednje škole.
VIII.
DOKUMENTACIJA ZA UPIS

•
•
•
•

Upisnica (obrazac "upisnica" - www.upisi.hr).
Kopija domovnice.
Kopija rodnog lista.
Ugovor o participaciji koji potpisuje roditelj/skrbnik (u tajništvu škole kod donošenja upisnice).
DOSTAVA DOKUMENTACIJE ZA UPIS ELEKTRONIČKIM PUTEM

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu
(upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr),
Dostava prijavnica za upis, upisnica u školu, kao i dokumenata o ispunjavanju posebnih uvjeta za
upis, moguće je, u rokovima utvrđenim u točkama III. i VI. ove Odluke, dostaviti i elektroničkim
putem (skeniranu ili slikanu) na: glazbena-skola@po.ht.hr
E-poruka treba sadržavati telefonski broj osobe za kontakt. Prilikom dostavljanja upisnice
elektroničkim putem učenik se može izjasniti i o izbornim predmetima te odabiru stranih jezika kao
i o svim posebnostima koje su važne za organizaciju nastave u sljedećoj školskoj godini. Originalnu
dokumentaciju učenika, koja se predaje u srednju školu (upisnice i dokumenti koji su uvjet za upis),
učenik ili roditelj/skrbnik treba donijeti do sredine rujna 2021. godine, a o čemu brine razrednik.
Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama
III. i VI. ove Odluke dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je donijeti
osobno ili dostaviti elektroničkim putem njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.
IX.
PARTICIPACIJA I ŠKOLARINA
Učenici tijekom školske godine plaćaju participaciju za opremu i školske programe u iznosu od
1550,00 kn na 10 rata, i to:
• u rujnu – 200,00 kuna (1. rata),

• od listopada do lipnja – 150,00 kuna mjesečno (2. – 10. rata).
Učenici koji upisuju drugi program i učenici koji dolaze izvan zemalja EU plaćaju godišnju školarinu
14.000,00 kn odjednom ili u 10 rata po 1400,00 kn.
X.
Natječaj će se oglasiti na oglasnoj ploči i mrežnom mjestu Škole i Osnivača.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njezinu provedbu odgovoran je ravnatelj.

Klasa: 003-06/21-02/31
Urbroj : 2177-13-05-21-14
Požega, 2. lipnja 2021.

predsjednik Školskog odbora
Saša Botički, prof. mentor

