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Školski odbor Osnovne škole „Pavao Belas“ iz Brdovca na sjednici održanoj 29. rujna 2016.
donio je

PRAVILNIK O PROVOĐENJU PRIJAMNOG ISPITA
I UPISA UČENIKA U ODJELE OSNOVNOG GLAZBENOG
OBRAZOVANJA
Članak 1.
Škola organizira upise u prvi razred ovisno o broju slobodnih upisnih mjesta za učenje
pojedinih glazbala. Broj slobodnih mjesta utvrđuju pročelnici strukovnih odjela u suradnji s
voditeljem odjela osnovnog glazbenog obrazovanja i ravnateljem Škole.
Članak 2.
Prijave za prijamni ispit obavlja roditelj/staratelj osobno voditelju odjela osnovnog glazbenog
obrazovanja u posljednjem tjednu svibnja i popunjava prijavnicu za prijamni ispit (prilog 1.).
Termin prijamnog ispita određuje Učiteljsko vijeće odjela osnovnog glazbenog obrazovanja.
Prijamni ispit i upis učenika u odjele osnovnog glazbenog obrazovanja provodi se u lipnju.
Po provedenom prijamnom ispitu i upisu učenika izrađuje se lista čekanja za svako pojedino
glazbalo.
U slučaju nepopunjenih upisnih mjesta ista se popunjavaju s liste čekanja.
Ukoliko postoji daljnja potreba za popunjavanjem mjesta za ista se raspisuje prijamni ispit u
kolovozu.
Upisanim učenikom smatra se onaj učenik čiji su roditelji potpisali ugovor sa Školom.
Roditelji/staratelji učenika koji su završili prvi do peti razred obvezni su potpisati ugovor za
upis u sljedeću školsku godinu najkasnije do 30. lipnja tekuće školske godine. U suprotnom
učenik gubi pravo upisa. Slobodno mjesto popunjava se prema članku 6. stavak 3.
Članak 3.
Povjerenstvo za provođenje prijamnog ispita sastoji se od profesora solfeggia i najmanje
jednog profesora klase/glazbala.

Povjerenstvo i predsjednika Povjerenstva imenuje Učiteljsko vijeće odjela osnovnog
glazbenog obrazovanja.
Članak 4.
Provođenje prijamnog ispita.
Učenici dolaze na prijamni ispit u pratnji jednog od roditelja/staratelja.
U prostoriju za provjeru učenici ulaze sami prema redoslijedu dolaska.
Članak 5.
Vrednovanje
Na prijamnom ispitu vrednuju se sljedeći elementi: glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i
glazbeni ritam.
Članovi povjerenstva vrednuju svaki element vrednovanja zasebno na obrascu za
vrednovanje bodovima od 1 do 20 (prilog 2.). Obrazac sadrži ime i prezime
učenika/kandidata i tablicu s poljima za upis bodova. Članovi povjerenstva popunjavaju
obrazac bez komentiranja i objavljivanja svoje procjene.
Po završenom prijamnom ispitu članovi Povjerenstva iščitavaju svoje procjene
predsjedniku/predsjednici Povjerenstva i rezultati se upisuju u skupnu tablicu na računalu
koja izračunava broj konačnih bodova prema upisanim podatcima i prema kriteriju u
nastavku.
Konačni zbroj bodova za pojedini element vrednovanja je količnik ukupnog broja bodova svih
članova povjerenstva i broja članova povjerenstva. Ukupni broj bodova koji je
učenik/kandidat ostvario je zbroj konačnih bodova svih elemenata. Najveći ukupni mogući
broj bodova je 60. Broj bodova elementa i ukupnog rezultata iskazuje se s dva decimalna
zareza. Temeljem ukupnog broja bodova utvrđuje se ljestvica poretka za pojedina glazbala.
Prednost na listi imaju učenici/kandidati s većim brojem bodova. U slučaju istog broja
bodova o prednosti odlučuje predsjednik/predsjednica Povjerenstva.
Članak 6.
Ljestvica poretka objavljuje se na internetskoj stranici Škole i na ulaznim vratima Škole
najkasnije dva radna dana nakon provedbe prijamnog ispita.
Rok za upis učenika i potpisivanje Ugovora o pohađanju odjela osnovnog glazbenog
obrazovanja Osnovne škole „Pavao Belas“ u sljedećoj nastavnoj godini je pet radnih dana
nakon objave Ljestvice poretka.
Ukoliko roditelj/staratelj čije je dijete/kandidat steklo pravo upisa ne potpiše ugovor u
navedenom roku gubi pravo na upis i na upražnjeno mjesto obavještava se roditelj/staratelj
sljedećeg učenika/kandidata.

Članak 7.
Roditelj/staratelj ima pravo na Žalbu Učiteljskom vijeću odjela osnovnog glazbenog
obrazovanja. U slučaju odbijanja Žalbe istu razmatra ravnatelj Škole.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Osnovne škole „Pavao Belas“.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
Ivanka Tomić, prof

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Osnovne škole „Pavao Belas“ dana 30. rujna 2016. te
je istog dana stupio na snagu.

RAVNATELJ
Andrej Peklić, dipl. učitelj

