
GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA 
V. BABUKIĆA 27, POŽEGA  
REPUBLIKA HRVATSKA 
 

Na temelju  članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

("Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 

94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20) i članka 80. Statuta Glazbene škole Požega, 

Školski odbor Glazbene škole Požega na  sjednici održanoj 2. ožujka 2022. godine na 

prijedlog ravnatelja donio je 

 

PRAVILNIK ŠKOLSKOG NATJECANJA 

 

PREDMET PRAVILNIKA 

Članak 1. 

(1) Ovim Pravilnikom Školskog natjecanja Glazbene škole Požega iz Požege (u 

daljnjem tekstu Pravilnik) uređuju se sva pitanja od važnosti za provedbu Školskog 

natjecanja u glazbenim disciplinama no učenici srednje glazbene škole mogu 

pristupiti i natjecanju iz općeobrazovnih predmeta  o čijoj organizaciji brine 

nastavnik predmeta na koji se učenik prijavljuje, a sve u skladu s pravilima i 

rokovima u cilju prolaska na županijsko natjecanje.  

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku u muškom rodu neutralni su i jednako se 

odnose na muški i ženski rod. 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJECANJA  

Članak 2. 

(1) Povjerenstvo za provedbu natjecanja čine: 

• ravnatelj Škole, 

• voditelj Školskog natjecanja, 

• članovi ocjenjivačkih sudova za glazbene discipline 

• članovi povjerenstva za natjecanje iz općeobrazovnih predmeta 

• knjižničarka 

(2) Voditelja Školskog natjecanja te članove ocjenjivačkih sudova i povjerenstava bira 

ravnatelj Škole. 

(3)  Povjerenstvo za provedbu natjecanja sastaje se neposredno prije natjecanja i 

nakon njega u slučaju žalbe zbog povrede Pravilnika. 

(4) Po završetku natjecanja, članovi Povjerenstva za provedbu natjecanja dobivaju 

potvrdu o sudjelovanju. 

 



SVRHA I CILJ NATJECANJA 

Članak 3. 

(5) Školsko natjecanje Glazbene škole Požega namijenjeno je svim učenicima koji 

pohađaju osnovno, pripremno i srednjoškolsko glazbeno obrazovanje u Glazbenoj 

školi Požega.  

(6) Svrha i cilj natjecanja je: 

• otkrivanje posebno nadarenih učenika te njihovo usavršavanje u 

glazbenoj izvedbi,  

• poticanje kreativnosti učenika u školi, 

• motiviranje učenika na međusobno integriranje, suradnju i razmjenu 

iskustava unutar škole, te usmjeravanje prema svjetskim kulturološkim 

spoznajama, 

• poticanje učenika na daljnji rad i usavršavanje tehnike sviranja 

instrumenta, razvijanje ljubavi prema glazbi, te profesionalno 

usmjeravanje prema glazbi u budućnosti, 

• poticanje i nagrađivanje vrijednih i talentiranih učenika na razini škole 

koji pokažu iznimnu razinu sviranja, 

• odabir kandidata koji se prijavljuju na Regionalno natjecanje Hrvatskog 

društva glazbenih i plesnih pedagoga ili neko drugo natjecanje 

predviđeno Planom i programom za tekuću školsku godinu, 

• stručno usavršavanje nastavnika škole putem razmjene pedagoških 

spoznaja u odgoju i obrazovanju budućih glazbenika.  

PRAVA I OBVEZE NATJECATELJA 

Članak 4. 

(1) Pravo prijave i sudjelovanja na natjecanju imaju redovni učenici Glazbene škole 

Požega. 

(2) Pravo sudjelovanja na natjecanju imaju natjecatelji za koje su uvjeti navedeni u 

prijavi ispunjeni u cijelosti i na vrijeme. Povreda ovih odredbi ima za posljedicu 

diskvalifikaciju natjecatelja. 

(3) Natjecanje je javno. 

(4) Na natjecanju učenika cjelokupni program u svim kategorijama solističkih 

disciplina natjecatelji izvode napamet, osim skladbi za koje je izričito navedeno da 

se izvode iz nota. 

(5) U slučaju prekoračenja propisanog vremena trajanja programa za više od dvije 

minute, ocjenjivački sud može diskvalificirati natjecatelja. 

(6) Natjecatelj može svaku skladbu izvesti samo jedanput, a tijekom izvedbe ne smije 

biti prekidan i ometan. 

(7) Dobitnici I. nagrade na Školskom natjecanju imaju pravo prijaviti se i natjecati se 

na Regionalnom natjecanju HDGPP-a ili na nekom drugom natjecanju u dogovoru 



s nastavnikom natjecatelja i ravnateljem te u skladu s Planom i programom tekuće 

školske godine i ako za to postoje financijske mogućnosti. 

(8) Natjecatelj može nastupiti u više disciplina bez obzira na program koji pohađa u 

Školi.  

PRIJAVA 

Članak 5. 

(1) Prijava na Školsko natjecanje vrši se putem online prijavnice. Poveznicu na online 

prijavnicu šalje voditelj Školskog natjecanja svim nastavnicima škole najkasnije 

tjedan dana prije zadnjeg dana za prijavu. 

(2) Za točnost podataka u prijavnici odgovara nastavnik natjecatelja. 

(3) Rok za prijavu i raspored natjecanja se objavljuje na mrežnom mjestu Škole. 

DISCIPLINE 

Članak 6. 

(1) Školsko natjecanje provodi se u dva navrata tijekom školske godine, neposredno 

prije prijava na regionalno natjecanje HDGPP-a.  

(2) Na Školskom natjecanju učenici se mogu natjecati u sljedećim disciplinama: 

• SOLISTI: 

o Glazbala s tipkama: Klavir, Harmonika, Orgulje; 

o Trzalačka glazbala: Gitara, Tambure; 

o Gudačka glazbala: Violina, Violončelo, Viola, Kontrabas; 

o Drvena puhačka glazbala: Flauta, Klarinet, Saksofon, Oboa, Fagot; 

o Limena puhačka glazbala: Rog, Truba, Trombon, Tuba; 

o Glazbeno-teorijski predmeti: Solfeggio, Harmonija, Polifonija 

(Kontrapunkt), Kompozicija, Glazbeni oblici, Teorija glazbe; 

o Ostalo: Udaraljke, Solo pjevanje. 

• ZBOROVI I ORKESTRI: 

o Zbor, 

o Orkestar. 

• KOMORNI SASTAVI: 

o Glasovirski duo,  

o Glasovir za 6 i više ruku,  

o Duo,  

o Trio,  

o Kvartet,  

o Kvintet,  

o Komorni sastav od 6 do 9 članova. 

(3) Školsko natjecanje iz disciplina Komorni sastavi održava se u 1. polugodištu 

(rujan/listopad), a discipline Solisti, Zborovi i Orkestri u 2. polugodištu 

(siječanj/veljača).  



KATEGORIJE 

Članak 7. 

(1) Kategorije na Školskom natjecanju za soliste iz glazbenih disciplina su: 

• 1. kategorija - 1. i 2. razred OGŠ 

• 2. kategorija - 3. i 4. razred OGŠ 

• 3. kategorija - 5. i 6. razred OGŠ i 1. i 2. PR 

• 4. kategorija - 1. i 2. razred SGŠ 

• 5. kategorija - 3. i 4. razred SGŠ 

(2) Kategorije na Školskom natjecanju za zborove, orkestre i komorne sastave su: 

• 1. kategorija – od 1. do 6. razreda OGŠ 

• 2. kategorija – 1. i 2. PR i od 1. do 4. razreda SGŠ 

(3) Ako zbor, orkestar ili komorni sastav ima učenike iz 1. i 2. kategorije, vodi ga se 

pod 2. kategorijom. 

PROGRAM 

Članak 8. 

(1) Ako se učenik prijavljuje na Školsko natjecanje s ciljem stjecanja uvjeta prijave na 

neko drugo natjecanje, program i njegovo trajanje za sve kategorije i discipline 

uređeno je pravilnikom ciljanog natjecanja. 

(2) U slučaju kada se natjecatelj prijavljuje na Školsko natjecanje bez cilja stjecanja 

uvjeta za prijavom na neko drugo natjecanje, izvodi se program po slobodnom 

izboru, a trajanje programa uređeno je pravilnikom natjecanja HDGPP-a. 

OCJENJIVAČKI SUD 

Članak 9. 

(1) Na natjecanjima prosudbu vrše ocjenjivački sudovi sastavljeni od nastavnika Škole 

koje imenuje ravnatelj Škole. 

(2) Ocjenjivački sudovi broje od tri do pet članova za svaku disciplinu. Moguće je 

imenovati jedan ocjenjivački sud za više srodnih disciplina.  

(3) Član ocjenjivačkog suda ne ocjenjuje natjecatelja s kojim je u srodstvu ili čiji je 

nastavnik. 

(4) Članovi ocjenjivačkog suda dužni su:  

• na način propisan Pravilnikom Školskog natjecanja ocijeniti natjecatelje 

(soliste i sastave), 

• svoje ocjene unositi u propisani obrazac posebno za svakog natjecatelja 

(solista ili sastava) i svojim potpisom je ovjeriti. 

(5) Prije početka natjecanja članovi ocjenjivačkog suda dogovaraju se o kriterijima. 

(6) Nakon završenog natjecanja u pojedinoj kategoriji članovi ocjenjivačkog suda 

predaju predsjedniku ocjenjivačkog suda popunjeni i potpisani obrazac za 



ocjenjivanje kandidata. Predsjednik ocjenjivačkog suda prikupljene obrasce 

uručuje voditelju natjecanja.  

OCJENJIVANJA 

Članak 10. 

(1) Ocjenjivanje natjecatelja temelji se na vrednovanju sljedećih elemenata: 

• Tehničke vještine 

• Kvalitete zvuka 

• Fraziranja, poštivanja stilskih obilježja i muzikalnosti 

• Točnosti izvedbe 

• Umjetničkog dojma izvedbe (ocjene osobnog pristupa izvedbi) 

(2) Natjecatelji se ocjenjuju cijelim bodovima od 1 do 100. 

(3) Uspjeh svakog natjecatelja određuje se zbrajanjem bodova s obrasca za 

ocjenjivanje kandidata svakog člana ocjenjivačkog suda i dijeljenjem zbroja s onim 

brojem članova ocjenjivačkog suda koliko ih je ocjenjivalo. Srednja (konačna) 

ocjena sastoji se od cijelog broja s moguća prva dva decimalna broja iza zareza. 

NAGRADE 

Članak 11. 

(1) Na školskom natjecanju natjecateljima se dodjeljuju sljedeće nagrade: 

• 1. nagrada - 90,00 – 100 bodova 

• 2. nagrada - 80,00 – 89,99 bodova 

• 3. nagrada - 70,00 – 79,99 bodova 

• Priznanje za sudjelovanje – 69,99 bodova i manje 

(2) Rezultati natjecanja će se objaviti u najkraćem mogućem roku nakon završetka 

natjecanja. Po završetku natjecanja u pojedinoj kategoriji objavljuju se zbirni 

rezultati – poredak natjecatelja, konačna (srednja) ocjena i moguća nagrada. 

(3) Učenicima, njihovim mentorima i korepetitorima dodjeljuju se diplome za 

osvojenu nagradu i za sudjelovanje. 

(4) Za stjecanje prava prijave i nastupa na Regionalnom natjecanju HDGPP-a ili nekom 

drugom natjecanju, natjecatelji moraju na školskom natjecanju osvojiti I. nagradu. 

(5) Ako više natjecatelja osvoji isti broj bodova, poredak se određuje prema starosti 

natjecatelja – mlađi kandidat ostvaruje prednost. 

(6) Odluka ocjenjivačkog suda je konačna i neopoziva, osim u slučaju povrede odredbi 

Pravilnika. 

OBRASCI 

Članak 12. 

(1) Za potrebe Školskog natjecanja postoje sljedeći obrasci: 

• Obrazac za ocjenjivanje kandidata,  



• Diploma ili priznanje za sudjelovanje učenicima, mentorima i 

korepetitorima, 

• Potvrda o sudjelovanju za članove povjerenstva za provedbu natjecanja. 

PRAVO NA ŽALBU 

Članak 13. 

(1) U slučaju povrede Pravilnika, o žalbama na Školskom natjecanju odlučuje 

Povjerenstvo za provedbu natjecanja.  

(2) Žalbu u ime svog natjecatelja podnosi nastavnik učenika Povjerenstvu u roku 48 

sati od trenutka objave rezultata. O podnesenoj žalbi Povjerenstvo je obvezno 

donijeti odluku u roku 3 dana od dana primitka žalbe. 

(3) Odluka Povjerenstva je konačna. 

STUPANJE NA SNAGU 

Članak 14. 

(1) Ovaj pravilnik može se mijenjati samo na način i prema postupku po kojem je 

donesen. 

(2) Ovaj Pravilnik objavljuje se na oglasnoj ploči škole, a stupa na snagu dan nakon 
objave na oglasnoj ploči Škole. 

(3) U roku od osam dana od stupanja na snagu ovaj Pravilnik objavljuje se na 
mrežnim stranicama Škole. 

 

Ovaj pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči škole 4. ožujka 2022. god., a stupio na snagu 

5. ožujka 2022. god. 

 

KLASA: 011-03/22-02/2 

URBROJ: 2177-13-05-22-1 

Požega, 2. ožujka 2022. god. 

 

 

    Saša Botički, prof. mentor                                                  Alen Kovačević, mag. mus. 

predsjednik Školskog odbora                                          ravnatelj Glazbene škole Požega 


