
UPIS U PRIPREMNI PROGRAM šk. god. 2017./2018. 
 
a) upis novih učenika u prvi pripremni  
 
predbilježbe:  utorak,  20. lipnja  16- 18 sati                dvorana škole, Mlinarska 25 
 
upisi:                srijeda,  28. lipnja 16- 18 sati                 dvorana škole, Mlinarska 25 
 
                          ● upisujemo djecu s navršenih 6 godina 

● molimo donijeti na uvid dokument s datumom rođenja i OIB-om djeteta 
 
b) upis u drugi pripremni za učenike koji su završili prvi pripremni  
 
              utorak,  20. lipnja                   18,30- 20 sati   dvorana škole, Mlinarska 25 
 
b) predbilježbe za blok flautu za učenike koji su završili drugi pripremni 

 

četvrtak, 25. svibnja*  
srijeda,  24. svibnja** 
četvrtak, 25. svibnja*** 

18- 19  sati 
18 – 19 sati 
17 – 19 sati 
 

OŠ. M. Krleže, Kaptol 16 
OŠ. M. Krleže, Kaptol 16 
OŠ. M. Krleže, Kaptol 16 

* za polaznike pripremnog programa nastavnika: Stipe Sliško 
**za polaznike pripremnog programa nastavnika: Sandra Munić 

*** za polaznike pripremnog programa nastavnika: Irena Markulin 

 

Pri upisu se plaća dio godišnje participacije u iznosu od 100, 00 kn.  

Potrebno je donijeti OIB djeteta i roditelja ili skrbnika.  

 
UPISI U OŠ šk. god. 2017./2018. 
 
1. Upis u prvi razred osnovne škole u šk. god. 2017./2018. 
 
a) termini upisa u prvi razred za učenike koji su završili pripremni („glazbeni vrtić“/ blok flauta) 
 
             predbilježbe: 

               četvrtak,  25. svibnja*            18- 19 sati        OŠ. M. Krleže, Kaptol 16 
 
               srijeda,  24. svibnja**            18- 19 sati        OŠ. M. Krleže, Kaptol 16 
 
               četvrtak, 25. svibnja***        17- 19 sati        OŠ. M. Krleže, Kaptol 16 
 
               subota, 3. lipnja ****            16- 17 sati        soba 1, Mlinarska 25 
 
upisi:    srijeda, 21. lipnja                     16,30- 20 sati   dvorana škole, Mlinarska 25 



 
* za polaznike pripremnog programa nastavnika: Stipe Sliško 
**za polaznike pripremnog programa nastavnika: Sandra Munić 

*** za polaznike pripremnog programa nastavnika: Irena Markulin 

**** za polaznike pripremnog programa blok flaute i instrumenata nastavnika:  

Žarko Hajdarhodžić, Silvija Fagarazzi, Marija Ćepulić,  Iva Tovunac, Vesna Čačić, Mirjana Cifrek 

 

 

b) termini upisa za nove kandidate 

 
predbilježbe:  subota,  3. lipnja   14- 16,30 sati               dvorana škole, Mlinarska 25 
 
upisi:                 srijeda,  28. lipnja 18- 20 sati                    dvorana škole, Mlinarska 25 
 
 

Prema planu i programu funkcionalne muzičke pedagogije,  škola ne provodi 

prijemne ispite za upis u osnovnu glazbenu školu. Prednost pri upisu imaju polaznici 

pripremnog programa, djeca koja gravitiraju školi prema mjestu stanovanja i djeca za 

koju procjenimo da imaju starosne i fizičke predispozicije za početak učenja pojedinog 

instrumenta. Na predbilježbe treba dovesti dijete.  

 
 
 
2. Upisi  II. – VI.  r. u šk. god. 2017./2018.  
 

I. rok ponedjeljak,  26. lipnja 
utorak,  27. lipnja 

9 - 11  i  16 - 20 sati 
9 - 11  i  16 - 20 sati 

II. rok četvrtak,  6. srpnja 16 -20 sati 

III. rok utorak,  29. kolovoza 16 -20 sati 

  

 

Pri upisu se plaća dio godišnje participacije u iznosu od 100, 00 kn.  

Potrebno je donijeti OIB djeteta i roditelja ili skrbnika i podmiriti 

troškove participacije za šk. god. 2016./ 2017. 

  

 


