
UPISI U SREDNJU ŠKOLU 

šk. god. 2018./2019. 

1. Rokovi za upis u prvi razred srednje škole 
 
ljetni rok    

Slanje prijavnice preuzete s 
web stranice škole 

15. lipnja - 29. lipnja  

Prijava u NISpuSŠ tj. na 
www.upisi.hr  

a) kontrola podataka i 
početak prijava 

b) prijava obrazovnih 
programa 

 
od  25. svibnja 
 
26. lipnja - 2. srpnja 

 

Provođenje dodatnih ispita i 
provjera te unos rezultata 

3. srpnja (instrument) 
4. srpnja (solfeggio) 

od 8 sati 
od 8 sati 

Predaja prijavnica 
isprintanih sa stranice 
www.upisi.hr 

10. srpnja - 12. srpnja 9 - 14 sati 

upis  13. srpnja 12 - 14 sati 

 

jesenski rok  
  

Slanje prijavnice preuzete s 
web stranice škole 

16. kolovoza - 21. 
kolovoza 
 

 

Prijava u NISpuSŠ tj. na 
www.upisi.hr  

 prijava obrazovnih 
programa 

 
21. kolovoza - 22. 
kolovoza 

 

Provođenje dodatnih ispita i 
provjera te unos rezultata 

23. kolovoza (solfeggio 
i 
 instrument) 

od 9 sati 

Predaja prijavnica 
isprintanih sa stranice 
www.upisi.hr 

27. kolovoza - 29. 
kolovoza 

9 - 14 sati 

upis 31. kolovoza  10 - 12 sati 

 

http://www.upisi.hr/
http://www.upisi.hr/
http://www.upisi.hr/
http://www.upisi.hr/


 

U četvrtak 14. lipnja u 19 sati u dvorani GU Elly Bašić održat će se 

sastanak za učenike i njihove roditelje vezan za upis u 1. razred srednje škole. 

Na sastanku će biti riječi o tehničkim detaljima upisa (rokovima, načinu prijava, 

potrebnoj dokumentaciji i sl.) te o samom prijamnom ispitu (zahtjevima i 

načinu bodovanja). 

Pozvani su svi zainteresirani roditelji da dođu zajedno sa svojom djecom.  

Posebno naglašavamo da se ovaj poziv odnosi i na učenike koji svoje osnovno 

glazbeno obrazovanje završavaju na nekoj drugoj glazbenoj školi, a razmišljaju o 

upisu GU Elly Bašić. 

Dolazak na sastanak nije obavezan, no svakako preporučamo da dođete 

kako bi na vrijeme saznali sve bitne informacije i izbjegli eventualne pogreške u 

proceduri e-upisa. 

 
2. Upisi za učenike II. - IV. razreda srednje škole  
 

I. rok utorak, 3. srpnja       9 - 11 sati 
II. rok četvrtak, 5. srpnja     16 - 20 sati 
III. rok ponedjeljak, 27. kolovoza     16 - 20 sati 

 
 

Na upis je potrebno donijeti OIB djeteta i roditelja ili skrbnika te 

potvrdu o uplati prve rate godišnje participacije u iznosu od 200 kn. 

Uplatu treba izvršiti na račun škole HR7723600001101497422. 
 

 


