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OBAVIJESTI ZA KRAJ 2021./2022. školske godine
SVAKE GODINE OBVEZAN JE UPIS U GLAZBENU ŠKOLU ZA SVE
UČENIKE.
KOD ONLINE UPISA JE POTREBNO:
- Podignuti svjedodžbu kod razrednika u naznačenoj sobi
- Online ispuniti upisni formular za OŠ ili
- Online ispuniti upisni formular za SŠ
- uplatiti 100,00 kn participacije i poslati dokaz o uplati na mail
za OŠ upisi.os.gspm@gmail.com
za SŠ upisi.ss.gspm@gmail.com
- participacija za proteklu 2021./2022. školsku godinu mora biti u
cijelosti namirena
- vratiti posuđene note u knjižnicu
UTORAK, 21. lipnja 2022. – ZADNJI DAN NASTAVE
• u 1200 sjednica nastavničkog vijeća.
od 23. do 30. lipnja – DOPUNSKI RAD (10 nastavnih sati) sa
učenicima koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) ili
neocijenjen (N) iz četiri nastavna predmeta.

UTORAK, 28. 06.
• podjela svjedodžbi od 1700 – 1900 sati i ONLINE UPIS za sve
stare učenike

SRIJEDA, 29. 06.
• podjela svjedodžbi od 1000 – 1200 sati i od 1700 – 1900 sati i
ONLINE UPIS za sve stare učenike

ČETVRTAK, 30. lipnja
•
•
•
•

od 900 – 1030 ISPITI nakon produženog rada;
u 1200 sati sjednica nastavničkog vijeća
u 1400 sati; Svečano uručenje svjedodžbi o završnom radu
ONLINE UPIS učenika koji su imali produženi rad i učenika koje
se iz pravdanih razloga nisu upisali u prvom roku

PETAK i SUBOTA, 1. i 2. srpnja od 800 do 1200 sati
• Prijemni ispiti za upis u I. pr. i I. srednje solfeggio i instrument
Četvrtak, 7. srpnja 2022.
• sjednica nastavničkog vijeća (dislocirana)
PONEDJELJAK, 4. srpnja
• u 1200 sati; Svečano uručenje svjedodžbi o završnom radu

11.-13. srpnja 2022.
• 1200 do 1400 sati ONLINE UPIS učenika koji su položili prijamni
ispit za upis u I. pr. i I. srednje i starih učenika koji se iz
opravdanih razloga nisu upisali u prijašnjim rokovima.

UTORAK, 23. kolovoza od 800 do 1200 sati
• Prijemni ispiti (Jesenski rok) za upis u I. pr. i I. srednje solfeggio
i instrument

ČETVRTAK, 25. kolovoza
• od 900 – 1030 sati POPRAVNI ISPITI – jesenski rok
• u 1200 sati sjednica nastavničkog vijeća
• Online upisi STARIH učenika nakon popravnih ispita i učenika
koji se iz opravdanih razloga nisu upisali u prijašnjim rokovima.
Svi stari učenici koji se neće upisati u zakazanim rokovima, smatrat će
se da su odustali od školovanja u našoj ustanovi, a na njihovo mjesto
upisat će se novi učenici u I. razred OŠ.

PONEDJELJAK, 5. rujna 2020. početak 2022./2023. školske godine.

