
UPISI U PRIPREMNI PROGRAM ("muzički vrtić") 
 
a) upis novih učenika u prvi pripremni  
 

ponedjeljak, 7. rujna u 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  
 

ponedjeljak,  15. lipnja 18 - 20  sati dvorana škole, Mlinarska 25 

 
 
c) upis  na blok flautu za učenike koji su završili drugi pripremni  
 

učenici prof. Munić ponedjeljak, 25. svibnja  18 – 19 sati OŠ  M. Krleže, Kaptol 16 

učenici prof. Markulin četvrtak,  28. svibnja  17 – 19 sati OŠ  M. Krleže, Kaptol 16 

 

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 
 
1. Upis u prvi razred osnovne škole u šk. god. 2015./2016. 
 
a) termini upisa u prvi razred za učenike koji su završili pripremni („glazbeni vrtić“/ blok flauta) 
 

predbilježbe: ponedjeljak,  25. svibnja* 18 – 19 sati OŠ  M. Krleže, Kaptol 16 
 četvrtak,  28. svibnja** 17 – 19 sati OŠ  M. Krleže, Kaptol 16 
    
upisi: utorak,  16. lipnja 17 - 20  sati dvorana škole, Mlinarska 25 

    
* za polaznike pripremnog programa nastavnika: Sandra Munić, Žarko Hajdarhodžić, Mislav Salopek 
**za polaznike pripremnog programa nastavnika: Irena Markulin, Žarko Hajdarhodžić, Mislav Salopek 
 
b) termini upisa za nove kandidate 
 

predbilježbe: subota, 30. svibnja 14 – 16 sati dvorana škole, Mlinarska 25 

    
upisi: petak, 19. lipnja 17 – 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.  

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

Potrebno je donijeti OIB djeteta i roditelja ili skrbnika.  

 

 
2. Upisi  II. – VI.  r. u šk. god. 2015./2016.  
 

I. rok utorak, 23. lipnja 
srijeda, 24. lipnja 
 

9 – 11  i  16 – 20 sati 
9 – 11  i  16 – 20 sati 

II. rok ponedjeljak, 6. srpnja 
 

16 – 20 sati 

III. rok petak, 28. 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.  

  



UPISI U SŠ 

 
1. Rokovi za upis u prvi razred srednje škole 

 
ljetni rok  

  

Slanje prijavnice preuzete s web 
stranice škole 

uto. 9. lipnja –  pon. 29. lipnja  

Prijava u NISpuSŠ tj. na www.upisi.hr  
• kontrola podataka 
• prijava obrazovnih programa 

 
od uto. 26. svibnja 
pet. 26. lipnja –  uto. 30. lipnja 

 

Prijemni ispit između 1. i 6. srpnja točan termin 
naknadno 

Predaja prijavnica isprintanih sa 
stranice www.upisi.hr 

sri. 8. srpnja –  pet. 10. srpnja  

upis  pon. 13. srpnja 10 – 12 sati 

 
jesenski rok  

  

Slanje prijavnice preuzete s web 
stranice škole 

čet. 20. kolovoza –  pon. 24. kolovoza  

Prijava obrazovnih programa u 
NISpuSŠ tj. na www.upisi.hr  

pon 24. kolovoza – uto. 25. kolovoza  

Prijemni ispit sri. 26. kolovoza (solfeggio) 
čet. 27. kolovoza (instrument) 

 

Predaja prijavnica isprintanih sa 
stranice www.upisi.hr 

pon. 31. kolovoza –  sri. 2. rujna  

upis pet.. 4. rujna 10 – 11 sati 

 

U utorak 9. lipnja u 19.30 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. 

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


2. Upisi za učenike II. – IV. razreda srednje škole (dosadašnji učenici) 

 
Rokovi za upis dosadašnjih učenika u školsku. godinu  2015./2016. 
 

I. rok ponedjeljak, 29. lipnja 
 

19 – 21 sati 
 

II. rok 
 

ponedjeljak, 6. srpnja 16 – 20 sati 

III. rok petak, 28. 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.  

 


