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Temeljem čl. 35. Statuta Glazbene škole u Varaždinu od 2. ožujka 2020. (KLASA:012-03/20-

01/1, URBROJ:2186-147-04-20-4) Školski odbor Glazbene škole u Varaždinu na sjednici 

održanoj 3. lipnja 2022. godine donosi 

 

 

 

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I PROVOĐENJU 

PRIJEMNE AUDICIJE ZA UPIS KANDIDATA 

 U PREDŠKOLSKE PROGRAME 

 

 

ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE PRIJEMNE AUDICIJE 

ZA UPIS KANDIDATA U PREŠKOLSKE PROGRAME 

 

 Članak 1. 

1. Predškolski programi u Glazbenoj školi u Varaždinu su: Dječji zbor predškolskog uzrasta,  

    Početnički solfeggio, Mala škola violine, Mala škola blok-flaute. 

 

2. Prijemnu audiciju za upis kandidata u predškolske programe u Glazbenoj školi u Varaždinu   

     provodi  Upisno povjerenstvo te ispitna komisija. 

 

3. Upisno povjerenstvo čine ravnatelj i, u pravilu, pročelnici odjela u matičnoj školi te      

    voditelji područnih odjela. 

    Predsjednika Upisnog povjerenstva imenuje ravnatelj. Tajnik Upisnog povjerenstva je  

    tajnik Škole. 

    Upisno povjerenstvo predlaže plan upisa, upisne kvote i elemente za izbor kandidata,     

    imenuje ispitnu komisiju i predsjednika ispitne komisije, utvrđuje ljestvice poretka  

    kandidata te rješava moguće žalbe. 

 

4. Ravnatelj ili predsjednik Upisnog povjerenstva saziva i vodi sastanke Povjerenstva, skrbi o 

    cjelokupnoj organizaciji, sastavlja ïzvješća i nositelj je izrade ljestvice poretka. 

 

5. Tajnik Povjerenstva provodi prijavljivanje učenika i upise, a u dogovoru s ravnateljem i  

    predsjednikom organizira raspored audicija, šalje pozive članovima Povjerenstva i  

    ispitne komisije, piše zapisnike sastanaka Povjerenstva, daje obavijesti i oglašava rezultate  

    prijemne audicije. 

 

 

ELEMENTI ZA IZBOR UČENIKA 

 

Članak 2. 

1. Škola svake godine upisuje djecu u predškolske programe koje donosi Nastavničko vijeće    

    za svaku školsku godinu unaprijed, a prema prostorno-kadrovskim uvjetima. 

 

2. Predškolske programe, u pravilu, vode nastavnici – stručnjaci sa dokazanim iskustvom rada  

    sa djecom predškolske dobi. 

 

3. U predškolske programe upisuju se, u pravilu, djeca s najmanje četiri (4), a najviše sedam  

    (7) godina starosti. 

 

4.  Svako dijete ima mogućnost pohađati više predškolskih programa. 
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5. Izbor kandidata za upis na predškolske programe – mala škola violine i mala škola blok -     

    flaute obavlja se putem prijemne audicije. 

    Izbor kandidata za upis na predškolske programe – Početnički solfeggio i Dječji zbor      

    predškolskog uzrasta, u pravilu, se odvija putem prijemne audicije, osim ako je ukupan broj  

    prijavljenih kandidata po pojedinom programu manji od propisane kvote u Natječaju za  

    upis. U tom slučaju svi prijavljeni kandidati imat će pravo upisa bez pristupanja prijemnoj  

    audiciji. 

     

6. U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost se daje mlađem 

    kandidatu. 

 

7. Kandidati koji su stekli pravo upisa, a ne upišu se u roku određenom u Natječaju za upis,     

    gube pravo na upis, a na njihovo mjesto dolaze sljedeći kandidati rangirani prema ljestvici  

    poretka. 

 

8. Nakon izrađene ljestvice poretka, na prijedlog upisnog povjerenstva, a isključivo u   

    opravdanim  slučajevima, ravnatelj može odobriti dodatne upisne kvote za pojedine   

    instrumente vodeći računa o kadrovsko-prostornim uvjetima.                                                       

 

9. Škola organizira prijemne audicije u matičnoj školi (Varaždin). 

 

 

ZAHTJEVI NA PRIJEMNOJ AUDICIJI ZA 

UPIS KANDIDATA U PREDŠKOLSKE PROGRAME 

 

            Članak 3. 
Utvrđivanje glazbenih sposobnosti - vrši se u tri sastavnice: 

 
a) Glazbeni sluh: utvrđuje se na temelju pjevanja jedne pjesme po izboru djeteta. 

 
b) Ritam: Ispitivač izvodi tri jednostavne ritmičke fraze. 

 
c) Glazbeno pamćenje: Ispitivač izvodi tri jednostavne melodijske fraze 

 
Pod b) i c) ispitivač može svaku frazu po potrebi ponoviti, u cijelosti ili djelomično, 

do dva puta. 

 
Sve tri sastavnice boduju se bodovima od 1 do 5. Zbroj bodova svih triju 

sastavnica predstavlja ukupnu ocjenu audicije, maksimalno 15 bodova. 

 

 

ISPITNA KOMISIJA 

 

Članak 4. 

Ispitnu komisiju čine tri (3) člana, od kojih je ispitivač i predsjednik ispitne komisije profesor 

teorijskih glazbenih predmeta ili glazbene pedagogije, a članovi su dva (2) predstavnika 

instrumentalnih odjela. 
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ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 5. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči. 

 

Članak 6. 

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o organizaciji i provođenju 

prijemne audicije za upis kandidata u predškolske programe od  19. svibnja 2020. 

(KLASA:003-0520-01/3, URBROJ:2186-147-04-19-1). 

 

KLASA:011-03/22-02/1 

URBROJ:2186-147-04-22-1 

Varaždin, 3. lipnja 2022. 

 

 

 

 Predsjednik Školskog odbora: 

        mr. art. Andrej Skender 

 

 

 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči dana 3. lipnja 2022., a stupa na snagu  

11. lipnja 2022. 

 

 

         Ravnatelj: 

           mr.sc. Davor Matačić 


