Glazbena škola Josipa Hatzea raspisuje
NATJEČAJ
ZA UPIS U 1. PRIPREMNI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE
školskoj godini 2022./2023.

Pripremno glazbeno obrazovanje je srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od dvije
godine. Nakon završene pripremne škole učenik može nastaviti obrazovanje u srednjoj
glazbenoj školi. Pažljivo pročitajte detaljne upute objavljene u brošuri na poveznici:
https://srednjeadmin.e-upisi.hr/files/Publikacija_umjetni%C4%8Dke_i_sporta%C5%A1i.pdf

U prvi pripremni razred glazbene škole upisuju se učenici do navršenih 15 godina života.
Iznimno u prvi pripremni razred glazbene škole za zanimanja glazbenik fagotist, glazbenik
tubist i glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 18 godina života, a za
zanimanje glazbenica pjevačica učenice do navršenih 20 godina života i glazbenik pjevač do
navršene 22 godine života.
Iznimno, na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost Nastavničkog vijeća,
može se dopustiti upis u pripremni program srednje škole i učenicima koji ne ispunjavaju
uvjete.
Upisujemo ukupno 26 učenika.
Možete se prijaviti u sljedeće programe:






glazbenik – flautist
glazbenik – oboist
glazbenik – trubač
glazbenik – udaraljkaš
glazbenik – harfist







glazbenik – pjevač
glazbenik – teorijski smjer
glazbenik – tubist
glazbenik – mandolinist
glazbenik – kontrabasist

Za upis u prvi pripremni razred glazbene škole potrebno je:
 svu kandidati trebaju ispuniti Prijavnicu za registraciju u sustav, koju možete
preuzeti ovdje:
http://www.gsjh.hr/wp-content/uploads/2019/05/PR_ZA-REGISTRACIJU-USUSTAV_pripremna.doc
i predati je u administraciju Škole najkasnije 25. lipnja ili poslati na mail škole
glazbena.hatze@gmail.com s naznakom prijavnica pa prijemni
 nakon što vas sustav registrira, prijavljujete se na prijemni ispit putem web
stranice https://srednje.e-upisi.hr od 25. 06. - 28. 06. koristeći se elektroničkim
identitetom iz sustava AAI@EduHr koji ćete dobiti u matičnoj osnovnoj ili
srednjoj školi.

Stariji kandidati koji su već završili srednju školu moraju se obratiti Središnjem
prijavnom uredu. detaljnu uputu o načinu registriranja u sustav mogu naći ovdje:
https://srednjeadmin.e-upisi.hr/files/Publikacija_umjetni%C4%8Dke_i_sporta%C5%A1i.pdf

 prijemni ispit glazbene darovitosti održat će se 29. lipnja u 17.30h (Trg Hrvatske
bratske zajednice 3) i 30. lipnja za program pjevanje u 10.00h (Ulica kralja
Tomislava 6).

Naknada za troškove obrazovanja:
 Učenici koji upisuju program pripremne škole u dvogodišnjem trajanju za svaku
godinu obrazovanja plaćaju participaciju u iznosu od 2.000,00 kuna godišnje
 Svi učenici pri upisu plaćaju donaciju učeničkom fondu u iznosu od 150,00 kn.

PRIJAVNICE
 Za učenike osmih razreda osnovnih Škola prijavnicu s konačnom Listom
prioriteta iz sustava ispisuje i zadržava njihov razrednik u osmogodišnjoj
školi (NE U GLAZBENOJ)
 Svi ostali kandidati prijavnice iz sustava ispisuju sami. Prijavnicu dostavljaju
mailom na adresu glazbena.hatze@gmail.com 07. srpnja
 Kandidati izvan obrazovnoga sustava RH prijavnicu šalju isključivo u
digitalnom formatu, skeniranu, elektroničkom poštom Središnjemu
prijavnome uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, koji ih je
registrirao u sustav.
ŠKOLSKA UPISNICA I UPLATNICA
 Upisi su 07. srpnja.
 Prilikom upisa treba dostaviti potvrdu o uplaćenoj donaciji učeničkom fondu
od 150,00 kuna; na Glazbenu školu Josipa Hatzea, IBAN Škole:
HR5924070001100581943, model HR00, uz poziv na broj: OIB učenika,
svrha plaćanja: ime i prezime učenika. Primjer ispunjene uplatnice možete
preuzeti ovdje:
http://www.gsjh.hr/wp-content/uploads/2021/05/upisnina-primjeruplatnice.pdf
ili na porti nove škole.

 Prilikom upisa treba dostaviti školsku upisnicu čiji obrazac možete preuzeti
na sljedećem linku: http://www.gsjh.hr/wpcontent/uploads/2022/06/2022_UPISNICA-SPLIT_osnovna_pripremna_srednjaparalelci.doc

 Na 2. stranici dokumenta nalazi se ugovor o participaciji kojeg roditelji/
staratelji trebaju potpisati.
UPISNICA IZ SUSTAVA upisi.hr
 Upisnicu iz sustava upisi.hr pošaljite 11.07. mailom na adresu
glazbena.hatze@gmail.com s naznakom Upisnica

Opis postupka
Registracija u sustav upisi
Prijava obrazovnih programa
Prijemni ispit glazbene darovitosti (Trg Hrvatske bratske zajednice 3)
Prijemni ispit za pjevanje (Ulica kralja Tomislava 6)
Dostava Prijavnice
Upis u Školu
Dostava Upisnice

Datum
do 25. 06.
25. 06. - 28. 06.
29. 06. u 17:30h
30.06. u 10:00h
07. 07.
07. 07.
11. 07.

