
ELEMENTI I KRITERIJI ZA UPIS  
U I. RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE 

u školskoj godini 2015./2016. 
 
 

 

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:  
  

paralelno obrazovanje 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 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. 
 
 

 

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. 



  
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. 
 
 
 
  
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. 

 

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. 
 

 

 


