Glazbena škola Josipa Hatzea raspisuje
NATJEČAJ
ZA UPIS U 1. RAZRED SREDNJE GLAZBENE i PLESNE ŠKOLE
školskoj godini 2022./2023.
Nakon završene šestogodišnje osnovne glazbene škole ili dvogodišnje pripremne
glazbene, te četverogodišnje baletne škole obrazovanje je moguće nastaviti u srednjoj
glazbeno/plesnoj školi i to u ponuđenim programima glazbene i plesne umjetnosti:
 program srednje škole u četverogodišnjem trajanju tzv. „paralelni program“
(uz stručni dio programa glazbene/plesne škole učenik pohađa drugu srednju školu)
 glazbeno/plesni program s općeobrazovnim predmetima tzv. „glazbena
gimnazija“
(glazbena/plesna škola je temeljna škola i u njoj se pohađaju općeobrazovni
predmeti)
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glazbenik – gitarist,
glazbenik – klarinetist,
glazbenik – pjevač,
glazbenik – saksofonist,
glazbenik – violinist,
glazbenik – violončelist,
glazbenik – teorijski smjer,
glazbenik – klavirist,
glazbenik – harmonikaš,
glazbenik – orguljaš,
glazbenik – hornist,
glazbenik – trombonist,
glazbenik – tubist,
glazbenik – udaraljkaš,
plesač klasičnog baleta

Upisujemo ukupno 52 učenika.
Glazbenik – program srednje škole: 44 učenika
Plesač klasičnog baleta: 8 učenika

Pažljivo pročitajte detaljne upute objavljene u brošuri na poveznici:

https://srednjeadmin.e-upisi.hr/files/Publikacija_umjetni%C4%8Dke_i_sporta%C5%A1i.pdf

Popis nastavnih predmeta važnih za upis u glazbeni/plesni program s općeobrazovnim
predmetima tzv. „glazbena gimnazija“: Hrvatski jezik, Matematika, Prvi strani jezik,
Likovna kultura, Glazbena kultura i Povijest.
Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera:
Prijemni ispit iz glazbene darovitosti održavat će se od 29. lipnja do 01. srpnja.

Prijave:
 Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole
u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2021./2022., prijavljuju se putem web
stranice https://srednje.e-upisi.hr
 Važno! Svi kandidati koji ne završavaju 8. razred ili već pohađaju srednju školu
trebaju napraviti sljedeće:
Ispuniti Prijavnicu za registraciju u sustav upisi.hr, koju možete preuzeti ovdje:
http://www.gsjh.hr/wp-content/uploads/2019/05/PR_ZA-REGISTRACIJU-USUSTAV_srednja.doc i predati u administraciju Škole ili poslati mailom na
adresu glazbena.hatze@gmail.com s naznakom prijavnica za prijemni najkasnije
do 25. lipnja.
 Kandidati koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u RH za registraciju se
obraćaju Središnjemu prijavnome uredu Agencije za znanost i visoko
obrazovanje.
 Učenici koji su stekli svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su
pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja. Postupak
priznavanja provodi školska ustanova u koju se podnositelj zahtjeva upisuje.
 Prijave na prijemni ispit su online putem web stranice https://srednje.e-upisi.hr od
25. lipnja do 28. lipnja koristeći se elektroničkim identitetom iz sustava
AAI@EduHr.
 Prijemni ispit glazbene darovitosti održavat će se od 29. 06. - 01.07. prema
rasporedu objavljenom na webu Škole.

Naknada za troškove obrazovanja:
 Učenici koji upisuju program srednje škole u četverogodišnjem trajanju tzv.
„paralelni program“ za svaku godinu obrazovanja plaćaju participaciju u iznosu
od 2.000,00 kuna godišnje; Učenici glazbenog programa s općeobrazovnim
predmetima tzv. „glazbene gimnazije“ ne plaćaju participaciju.
 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
prilikom upisa 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: upisnina - ime i prezime učenika. Primjer ispunjene uplatnice
možete preuzeti ovdje:
http://www.gsjh.hr/wp-content/uploads/2021/05/skolarina-primjeruplatnice.pdf
 ili na porti nove škole.
 Prilikom upisa treba dostaviti školsku upisnicu čiji obrazac možete preuzeti
na sljedećem linku:
upisnica – paralelci:
http://www.gsjh.hr/wp-content/uploads/2022/06/2022_UPISNICASPLIT_osnovna_pripremna_srednja-paralelci.doc
upisnica – glazbena gimnazija:
http://www.gsjh.hr/wp-content/uploads/2022/06/2022_UPISNICASPLIT_srednja_glazbena_gimnazija.doc
Na 2. stranici dokumenta nalazi se ugovor o participaciji kojeg roditelji trebaju
potpisati.
UPISNICA IZ SUSTAVA upisi.hr
 Upisnicu iz sustava upisi.hr pošaljite mailom na adresu
glazbena.hatze@gmail.com s naznakom Upisnica 11. 07.

Opis postupka
Registracija u sustav upisi
Prijava obrazovnih programa
Prijemni ispit glazbene darovitosti
Dostava Prijavnice
Upis u Školu
Dostava Upisnice

Datum
do 25. 06.
25. 06. - 28. 06.
29. 06. - 01. 07.
07. 07.
07. 07.
11. 07.

