
Glazbena škola u Varaždinu, Kapucinski trg 8, 42000 Varaždin 
 

Upis u 1. razred pripremnog obrazovanja – šk.god. 2022./2023.  

ljetni upisni rok 

Dana 25. lipnja 2022. godine započinju prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ 

– https://srednje.e-upisi.hr 

Prijave obrazovnih programa započet će u subotu, 25. lipnja 2022. (vrijeme će biti objavljeno 

na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr), a obrazovni programi za glazbene škole (jer 

zahtijevaju dodatne provjere) će se moći prijavljivati najkasnije do utorka, 28. lipnja 2022. 

godine. 

Konačne ljestvice poretka za sve programe, pa i one s ranijim rokom prijave, bit će generirane 

9. srpnja 2022. godine. 

Svi kandidati koji žele prijaviti obrazovne programe i upisati se u ljetnome roku, moraju ih 

prijaviti u gore navedenim rokovima te poštovati i ostale rokove navedene u publikaciji. 

Cijeli postupak prijava detaljno je opisan u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku 

godinu 2022./2023. – Idemo u srednju!“ te upućujemo sve kandidate da dobro prouče sam 

postupak. 

Naglašavamo svim kandidatima da listu prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh 

liste postavi obrazovni program koji se najviše želi upisati, a zatim i ostali, željenim 

redoslijedom. 

Sukladno tome, kandidat će se optimalno rasporediti na obrazovni program koji mu je najviši 

na listi prioriteta, a za koji se, prema ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote. 

Posebnu pažnju potrebno je obratiti pri prijavljivanju paralelnih umjetničkih programa na način 

kako je opisano u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2022./2023. – 

Idemo u srednju! – Učenici koji upisuju umjetničke programe i odjele za sportaše“. 

Preporučamo da se za prijavu obrazovnih programa javite direktno u Glazbenu školu u 

Varaždinu prema sljedećem rasporedu: 

• ponedjeljak, 27. lipnja 2022. od 8 do 12 sati i od 16 do 18 sati 

• utorak, 28. lipnja 2022. od 8 do 15 sati  

 

VAŽNO: Kandidati koji nisu učenici 8. razreda osnovne škole neka se jave u Glazbenu 

školu u Varaždinu do 28. lipnja 2022. do 12 sati radi aktivacije kako bi se mogli prijaviti u 

sustav https://srednje.e-upisi.hr i prijaviti obrazovni program. 

Kandidati trebaju donijeti elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr, tj. korisničko ime i 

lozinku kojima se prijavljuju u sustav. 

ili mailom na tajnistvo@glazbena.hr ili pedagog@glazbena.hr 
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Glazbena škola u Varaždinu, Kapucinski trg 8, 42000 Varaždin 
 

te na brojeve telefona: 042/200-940 ili 042/200-942 

Važni datumi za upis učenika u 1. razred pripremnog obrazovanja u šk.god. 2022./2023. 

– ljetni upisni rok – redovni učenici 

 

Od  25. lipnja 2022.  do  28. lipnja 2022. –  kandidati  u  sustavu https://srednje.e-upisi.hr/ 

prijavljuju obrazovne programe koje žele upisati. 

*** 

petak, 1.7.2022.  

–  prijamni ispit s ispitom sluha, glazbenog pamćenja i ritma u 11,00 sati 

- kandidati koji su prijavili solo pjevanje – 10,00 sati, nakon čega pristupaju  

     drugom  dijelu ispita u 11,00 sati 

*** 

– na prijamni ispit iz instrumenta/solo pjevanja je potrebno donijeti ispunjenu prijavnicu 

za prijamni ispit (prijavnica je potrebna za svaki prijavljeni obrazovni program posebno) – 

ista se nalazi na mrežnoj stranici www.glazbena.hr  Upisi  Pripremno obrazovanje 

*** 

Od  7.7. do 8.7.2022.  kandidati  će  ispisati  prijavnice  obrazovnih  programa  iz  sustavu   

https://srednje.e-upisi.hr/ te potpisane dostaviti putem sustava, mailom ili osobno: 

– Kandidati koji završavaju 8.razred osnovne škole u svoju osnovnu školu 

– Ostali kandidati u Glazbenu školu u Varaždinu prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen 

osobno ili online putem sustava ili na e-mail: tajnistvo@glazbena.hr ili pedagog@glazbena.hr 

*** 

9.7.2022. – Objava konačnih ljestvica poretka putem sustavu https://srednje.e-upisi.hr 

11. i 12.7.2022. – upisi u Glazbenu školu u Varaždinu: 

- ponedjeljak, 11.7.2022. od 8 do 18 sati i utorak, 12.7.2022. od 8 do 12 sati. 

 

Napomena: na upis je potrebno doći s jednim od roditelja/skrbnika radi potpisivanja ugovora 

o participaciji. 

https://srednje.e-upisi.hr/
http://www.glazbena.hr/
https://srednje.e-upisi.hr/
mailto:tajnistvo@glazbena.hr
mailto:pedagog@glazbena.hr
https://srednje.e-upisi.hr/

