ELEMENTI I KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS
U I. RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE
u školskoj godini 2021./2022.
POSEBNI UVJETI ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE
U prvi razred srednje glazbene škole upisuju se učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno
obrazovanje ili drugi pripremni razred srednje glazbene škole i položili prijamni ispit. Mogu upisati
kao:
1. cjelovito obrazovanje (sa općeobrazovnim dijelom) ili
2. paralelno uz drugi obrazovni program.
Pravo upisa u I. razred srednje glazbene škole imaju učenici koji do početka školske godine nisu
navršili 17 godina, iznimno uz odobrenje školskog odbora do 18 godina života. Za zanimanja:
glazbenik kontrabasist, glazbenik fagotist i glazbenik tubist, mogu se upisati učenici do navršenih 20
godina života, za zanimanje glazbenica pjevačica do navršene 22, a za zanimanje glazbenik pjevač do
navršene 24 godine života.
Na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost nastavničkog vijeća, u pripremni program
srednje škole odnosno u prvi razred srednje glazbene škole mogu se upisati i kandidati koji još nisu
završili završni razred općeobrazovnoga osnovnog obrazovanja, nakon provjere darovitosti koju
provodi glazbena škola.

1. Kandidatima koji upisuju programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom (cjelovito
obrazovanje - muzički razred) vrednuju se i boduju:
a) zajednički, dodatan i poseban element vrednovanja,
b) stručni sadržaji
Moguće je steći najviše 260 bodova.

2. Kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program (uz
glazbenu školu još pohađaju općeobrazovnu osnovnu ili četverogodišnju srednju školu) vrednuju se
i boduju samo stručni sadržaji iz glazbene škole
Moguće je steći najviše 180 bodova.

1.
a)
Zajednički elementi vrednovanja i bodovanja obuhvaća ocjene (uspjeh) u općeobrazovnoj
osnovnoj školi:
• zbroj prosjeka svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja
četiri razreda osnovnog obrazovanja (moguće je steći najviše 20 bodova),
•

zbroj zaključnih ocjena u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih
predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik, (moguće je steći najviše 30 bodova),

•

zbroj zaključnih ocjena u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz triju nastavnih
predmeta važnih za nastavak obrazovanja, Povijest, Glazbena kultura i Likovna kultura. Za
program Graditelj i restaurator glazbala Povijest, Glazbena kultura i Tehnička kultura,
(moguće je steći najviše 30 bodova)
U zajedničkom elementu vrednovanja i bodovanja moguće je steći najviše 80 bodova.
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Dodatni element vrednovanja čine sposobnost i darovitost učenika a dokazuju se i vrednuju
• na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih vještina i sposobnosti (prijamni ispit);
• na osnovi postignutih rezultata na natjecanjima u znanju;
Posebni element vrednovanja
• na osnovi uspjeha kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima obrazovanja u skladu sa
člankom 18., 19. i 20. Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje
škole u školskoj godini 2015./2016.

b)
Stručni sadržaji vrednovanja i bodovanja obuhvaćaju uspjeh u glazbenoj školi i rezultat na
prijamnom ispitu glazbene darovitosti
• zbroj općeg uspjeha iz petoga i šestoga razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnoga
obrazovanja (moguće je steći najviše 10 bodova)
• rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti (moguće je steći najviše 170 bodova)
U stručnim sadržajima vrednovanja i bodovanja moguće je steći najviše 180 bodova.
Kandidati koji upisuju programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom (glazbeni
razred) vrednuju se i boduju ostvareni rezultati iz zajedničkih, dodatnih i posebnih elemenata
vrednovanja i stručnih sadržaja. Moguće je steći najviše 260 bodova, a upisuju se uz uvjet da
ostvare minimalno 70 bodova na temelju rezultata ostvarenih na prijamnom ispitu glazbene
darovitosti (stručni sadržaji).

2.
Kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program (uz
glazbenu školu još pohađaju općeobrazovnu osnovnu ili četverogodišnju srednju školu) vrednuju se
samo stručni sadržaji iz glazbene škole.
Pravo upisa stječu s minimalno 70 bodova ostvarenih na prijamnom ispitu glazbene darovitosti.
U I. razred srednje glazbene škole mogu se, uz suglasnost Nastavničkog vijeća, upisati i kandidati koji
nisu završili osnovnu općeobrazovnu školu, ali su uspješno položili prijamni ispit i pokazali iznimnu
darovitost.
Pravo upisa ostvaruju učenici prema rang listi poretka koji su ostvarili bodovni prag, unutar
odobrenog broja upisnih mjesta.
Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova, prednost upisa ima onaj kandidat koji je
ostvario veći broj bodova na prijamnom ispitu glazbene darovitosti.

Vrednovanje na prijamnom ispitu glazbene darovitosti
•

Na prijamnom ispitu provjerava se znanje, sposobnosti i darovitost kandidata.

•

Prijamni ispit polaže se iz nastavnih predmeta: temeljni predmet struke i solfeggio prema
Zahtjevima na razredbenim ispitima za upis učenika u srednju glazbenu školu (u privitku). Kandidati
za zanimanje glazbenik teorijski smjer polažu solfeggio kao temeljni predmet struke i klavir, a
kandidati za zanimanje graditelj i restaurator glazbala nemaju ispit iz temeljnog predmeta
struke, boduje se priloženi rad (izrađeno glazbalo) i pristupaju ispitu iz solfeggia.

•

Kandidati za zanimanje glazbenik violist kao temeljni predmet struke mogu polagati na
violini, a za zanimanje glazbenik orguljaš i glazbenik čembalist na klaviru.
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•

Kandidati prvo pristupaju ispitu iz solfeggia a potom ispitu temeljnog predmeta struke. Isti
redoslijed se odnosi i za kandidate za zanimanje glazbenik teorijski smjer (gdje je temeljni
predmet struke solfeggio) prvo polažu ispit solfeggia, a zatim iz klavira.

•

Ispitna povjerenstva bodovima vrednuju kandidate posebno za svaki nastavni predmet. Iz
temeljnog predmeta struke moguće je ostvariti maksimalno 110 bodova, a za solfeggio 60
bodova (30 iz pismenog i 30 iz usmenog dijela)

•

Kandidati koji su u posljednja dva razreda osnovnog ili pripremnog glazbenog obrazovanja
na državnom ili međunarodnom natjecanju osvojili prvo, drugo ili treće mjesto, iz temeljnog
predmeta struke ili solfeggia, ne pristupaju tom dijelu prijamnog ispita. Priznaje im se
maksimalni broj bodova koje je moguće ostvariti iz tog nastavnog predmeta. U obzir se
uzimaju samo državna i međunarodna natjecanja objavljena u Katalogu natjecanja i smotri učenika
osnovnih i srednjih škola koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje
Republike Hrvatske.

•

Ako se kandidat istodobno prijavi za zanimanja glazbenik klavirist i glazbenik teorijski smjer,
prijamni ispit iz klavira polaže samo jednom, a ispitno povjerenstvo posebno ga boduje za
klavir kao temeljni predmet struke, odnosno posebno klavir obvezatno glazbenik teorijski
smjer. Isti postupak je i za nastavni predmet solfeggio. Isto se odnosi ako se istodobno prijavi
za zanimanja glazbenik klavirist, glazbenik čembalist i glazbenik orguljaš, odnosno na
gudačkim glazbalima glazbenik violinist i glazbenik violist.

•

Zbog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti kandidata kod prijave za zanimanje Graditelj i
restaurator glazbala potrebno je priložiti liječničku svjedodžbu medicine rada.
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