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         Na svojoj 4. sjednici održanoj 5. svibnja 2017. godine, Školski odbor Glazbene škole 
Blagoja Berse, Zagreb, Britanski trg 5 (u daljnjem tekstu: Škola), donio je 
 
 
 

PRAVILNIK 
O UPISU NOVIH UČENIKA U I. RAZRED 

OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE 
I PROGRAM GLAZBENOG OBRAZOVANJA  

S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI 
za školsku godinu 2017./2018. 

 
(u daljnjem tekstu: Pravilnik)  

 
 
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 i program glazbenog 
obrazovanja s djecom predškolske dobi unutar planiranog broja upisnih mjesta. Planirani broj 
upisnih mjesta utvrđuju pročelnici Odjela u suradnji s ravnateljem Škole, vodeći računa o 
satnicama nastavnika.  
 

Članak 3. 
 Upis novih učenika obavlja se u lipnju (ljetni upisni rok), a u slučaju slobodnih upisnih 
mjesta i u rujnu (jesenski upisni rok). 
         Neupisani kandidat koji je pristupio audiciji u ljetnom upisnom roku, a prijavljuje se u 
jesenskom upisnom roku, pristupa audiciji i u tom upisnom roku. 
 

Članak 4. 
 Pravo upisa u I. razred osnovne glazbene škole imaju djeca koja su u pravilu navršila 
sedam godina života, a na temelju audicije.  
 

Članak 5. 
 Kandidat temeljem prijavnice pristupa audiciji za jedno ili više glazbala (najviše tri 
prijavnice). 
         Na audiciji stručna povjerenstva (u daljnjem tekstu: Povjerenstva) elementima 
vrednovanja utvrđuju ostvarene rezultate kandidata. 
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         Elementi vrednovanja su: sluh, glazbeno pamćenje i ritam. Svaki član Povjerenstva 
vrednuje elemente bodovima od 1 do 20. Prosjek bodova svih članova Povjerenstva čini broj 
bodova za taj element vrednovanja. 
         Zbroj tih bodova čini ukupni broj bodova. 
         Najveći mogući ukupni broj bodova je 60. 
 Temeljem ukupnog broja bodova utvrđuju se rezultati audicije. U slučaju istog broja 
bodova o prednosti određenog kandidata odlučit će Povjerenstvo. 
         Utvrđeni ostvareni rezultati kandidata su konačni. 
 

Članak 6. 
 Kandidat koji je stekao pravo upisa, a neopravdano se ne upiše u određenom roku gubi 
pravo upisa, te je u pravilu taj upisni rok okončan. 
         Iznimno od stavka 1. ovog članka, odlukom Povjerenstva može se omogućiti upis, 
sljedećem kandidatu, a temeljem obavijesti. 
 

Članak 7. 
 Program glazbenog obrazovanja s djecom predškolske dobi upisuju djeca koja su u 
pravilu navršila šest godina života temeljem prijavnice. 
         Popunom planiranog broja upisnih mjesta zaključuje se taj upisni rok i ne zaprimaju se 
nove prijavnice. 
         Program se izvodi kroz dvije starosne skupine. 
  

 
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 8. 
 Ovaj Nacrt Pravilnika bit će objavljen na internetskoj stranici Škole radi provođenja 
savjetovanja s javnošću.  
 

Klasa: 602-01/17-01/01 
Urbroj: 251-334-17-90 

U Zagrebu, 24. travnja 2017. 
 

 
                Predsjednica Školskog odbora: 

 
 

                 Danijela Petrić, prof.  
 

Članak 9. 
         Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole. 
 

Klasa: 602-01/17-01/01 
Urbroj: 251-334-17-116 

U Zagrebu, 5. svibnja 2017. 
 
 

 Predsjednica Školskog odbora: 
 
 

Danijela Petrić, prof. 
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 Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Škole 5. svibnja 2017. 
 
 
 

Ravnatelj: 
 
 

Mislav Defar, prof.  
 
 


