POSEBNI UVJETI ZA UPIS
U PRVI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE
(1) 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 glazbene darovitosti s ostvarenih minimalno 70 bodova.
(2) Učenici mogu upisati programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom ili
paralelno srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program.
(3) U stručnim sadržajima svim kandidatima se vrednuju i boduju opći uspjeh iz petog i
šestog razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnog obrazovanja i ostvareni rezultati
na prijamnom ispitu glazbene darovitosti. Na takav način moguće je steći najviše 180
bodova.
(4) Kandidati koji upisuju programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom
(cjelovito obrazovanje) upisuju se na temelju zajedničkog elemenata bodovanja i stručnih
sadržaja.
(5) Zajednički element bodovanja obuhvaća prosjeke svih zaključnih ocjena svih
nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja i
zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta
Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Likovna kultura i Glazbena kultura,
za zanimanje Graditelj i restaurator glazbala umjesto Likovne kulture ocjenjuje se Tehnička
kultura). Na takav način moguće je steći najviše 80 bodova.
(6) Kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu, uz drugi obrazovni
program, vrednuju se samo stručni sadržaji iz glazbene škole.
(7) Prijamni ispit za instrumentaliste i pjevače obuhvaća provjeru iz temeljnog predmeta
struke i solfeggia, za teorijski smjer provjeru iz klavira i solfeggia, a za graditelja i
restauratora glazbala provjeru solfeggia i ocjenu priloženog rada (izgrađeno glazbalo).
(8) Pravo upisa u I. razred srednje glazbene škole imaju učenici do navršenih 17, a najkasnije
do navršenih 18 godina života. Iznimno, 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.
(9) Za zanimanje Graditelj i restaurator glazbala potrebno je dostaviti liječničku svjedodžbu
medicine rada.
(10) Naknada (participacija) za povećane troškove obrazovanja uplaćuje se u 11 obroka
tijekom nastavne godine.
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