
 

Školski odbor Osnovne glazbene škole Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227 (u 

daljnjem tekstu: Škola), na sjednici održanoj 18. veljače 2016. donio je 

PRAVILNIK O UPISU NOVIH UČENIKA U I. RAZRED 

OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i 

odnose se na osobe muškog i ženskog roda. 

 

II. PROVEDBA UPISA 

 

Članak 2. 

 

Škola organizira upise u I. razred osnovne glazbene škole unutar planiranog 

broja upisnih mjesta. Planirani broj upisnih mjesta utvrđuju pročelnici Odjela u  

suradnji s ravnateljem Škole na sjednici Vijeća pročelnika, vodeći računa o 

satnicama učitelja. 

 

Članak 3. 

 

Pravo upisa u I. razred osnovne glazbene škole u pravilu imaju djeca u dobi  

od 7-10 godina. Iznimno, mogu se upisati djeca koja su mlađa ili starija od 

navedene dobi. O tome odlučuje ravnatelj na prijedlog stručnog povjerenstva  

(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Članak 4. 

 

Upis novih učenika obavlja se u lipnju (ljetni upisni rok), a u slučaju slobodnih 

upisnih mjesta i u rujnu (jesenski upisni rok), nakon provedene audicije. 

 

 Članak 5. 

 

Kandidat temeljem prijavnice pristupa audiciji . Kandidati se mogu istodobno 

prijaviti za upis na najviše dva instrumenta, a nakon uspješno položene audicije 

upisuju samo jedan instrument. 

 

 

 



Članak 6. 

 

Na audiciji Povjerenstvo elementima vrednovanja utvrđuju ostvarene rezultate 

kandidata. Elementi vrednovanja su: sluh, glazbeno pamćenje i ritam. Svaki član 

Povjerenstva vrednuje elemente bodovima od 1 do 5. 

Zbroj tih bodova čini ukupni broj bodova koje ostvaruje svaki pojedini kandidat. 

Najveći mogući ukupni broj bodova je 15. Temeljem ukupnog broja bodova 

utvrđuju se rezultati audicije. U slučaju istog ukupnog broja bodova, prednost se 

daje mlađem kandidatu. 

 

Članak 7. 

 

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a neopravdano se ne upiše u određenom 

roku gubi pravo na upis, a na njegovo mjesto dolazi sljedeći kandidat prema 

ljestvici poretka, a na temelju primljene obavijesti. 

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 8. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole. 

 

KLASA:   003-05/16-01/03 

URBROJ: 251-338-16-01 

 

U Zagrebu, 18. veljače 2016. 

 

       ________________________ 

       Predsjednik Školskog odbora:  

       Željka Serdarušić Čurčić, prof. 

       

                                       

  

                      _________________________ 

          Ravnatelj: 

          Branka Hranić, prof. 

 
       

 

 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Škole 19.veljače 2016. 


