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Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12), i točke 8. Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata 
za upis u I. razred srednje škole u šk. godini 2013/14 od 22. siječnja 2013.g. Školski odbor Glazbene 
škole Josipa Hatzea na 30. sjednici Školskog odbora održanoj 8. svibnja 2013. donio je sljedeći 
 

P R A V I L N I K   

O BODOVANJU KANDIDATA NA PRIJEMNOM ISPITU IZ GLAZBENE DAROVITOSTI 

I. 

Ovim pravilnikom se utvrđuje način i kriterij bodovanja kandidata na prijemnom ispitu glazbene 

darovitosti u Glazbenoj Školi Josipa Hatzea. 

II. 

BODOVANJE NA PRIJEMNOM ISPITU GLAZBENE DAROVITOSTI ZA   

UPIS U 1. RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE 

 

Temeljem svih elemenata vrednovanja kandidat može ostvariti najviše 180 bodova, od toga 

170 na prijemnom ispitu glazbene darovitosti  i 10 iz prethodnog glazbenog obrazovanja. 

Bodovni prag na temelju rezultata iz prijemnog ispita glazbene darovitosti  je 70 bodova.  

 

Prethodno obrazovanje 
(5+5) opći uspjeh u 5. i 6. 
razredu ili 1. i 2. raz. 
pripremne škole 

10 

Prijemni ispit glazbene darovitosti 
110 glavni predmet 

170 
60 sporedni predmet 

UKUPNO: 180 

 
 

Bodovi kojima komisija  ocjenjuje kandidate odgovaraju postotku uspješnosti realizacije 

zahtjeva na prijemnim ispitima, posebno za svaki nastavni predmet, prema priloženim tablicama. 

Zahtjevi su u skladu sa važećim Nastavnim planovima i programima. 

Ako se kandidat istodobno prijavi za zanimanja glazbenik klavirist i glazbenik teorijski smjer, 

prijemni ispit iz klavira polaže samo jednom, a ispitno povjerenstvo posebno ga boduje za klavir 

kao temeljni predmet struke, odnosno posebno klavir obvezatno glazbenik teorijski smjer. Isti 

postupak je i za nastavni predmet solfeggio.  

Ako kandidat ne zadovolji iz nekog od nastavnih predmeta npr. sporedni predmet 68%, 

glavni predmet 92% - kandidat nije položio prijemni ispit. Ukoliko ne ostvari bodovni prag u 

jednom od predmeta, smatrat će se da nije položio prijemni ispit. 
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INSTRUMENTALISTI, PJEVAČI I TEORETIČARI 

a/  
glavni predmet 

b/ 
sporedni predmet 

 

% BODOVI % BODOVI  

< 70% < 46 < 70% < 24 nema uvjete za 
upis 

70 – 77,99% 46 – 61,99 70 - 77,99% 24 - 32,99  

78 – 85,99% 62 – 77,99 78 - 85,99% 33 - 41,99  

86 - 93,99% 78 – 93,99 86 - 93,99% 42 - 50,99  

94 - 100% 94 - 110 94 - 100% 51 - 60  
 

SOLFEGGIO ZA INSTRUMENTALISTE I PJEVAČE 

b/ sporedni predmet  

usmeni pismeni  

% BODOVI % BODOVI  

< 70% < 12  < 70% < 12 nema uvjete za 
upis 

70 - 77,99% 12 - 15,49 70 - 77,99% 12 - 15,49  

78 - 85,99% 15,5 - 20,99 78 - 85,99% 15,5 - 20,99  

86 - 93,99% 21 - 25,49 86 - 93,99% 21 - 25,49  

94 - 100% 25,5 - 30 94 - 100% 25,5 - 30  
 

SOLFEGGIO ZA TEORETIČARE 

a/ glavni predmet  

usmeni pismeni  

% BODOVI % BODOVI  

< 70% < 24 < 70% < 24 nema uvjete za upis 

70 - 77,99% 24 - 30,99 70 - 77,99% 24 - 30,99  

78 - 85,99% 31 - 38,99 78 - 85,99% 31 - 38,99  

86 - 93,99% 39 - 46,99 86 - 93,99% 39 - 46,99  

94 - 100% 47 - 55 94 - 100% 47 - 55  

 

 Navedeni kriteriji bodovanja odnose se na:  

- kandidate koji uz posebni stručni dio programa glazbene škole pohađa i općeobrazovni 

program u glazbenoj školi (tzv. „glazbena gimnazija“) i 

- kandidate koji uz posebni stručni dio programa glazbene škole pohađa i drugu srednju 

školu (tzv. „paralelni program“). 
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GLAZBENI PROGRAM S OPĆEOBRAZOVNIM PREDMETIMA (tzv. „glazbena gimnazija“)  

 

Prethodno obrazovanje 
(5+5) opći uspjeh u 5. i 6. 
razredu ili 1. i 2. raz. 
pripremne škole 

10 

Prijemni ispit glazbene darovitosti 
110 glavni predmet 

170 
60 sporedni predmet 

Zajednički element vrednovanja 

a/ prosjeci svih zaključnih 

ocjena svih nastavnih 
predmeta na dvije decimale 
u posljednja četiri razreda 
osnovnog 
obrazovanja, 
b) zaključne ocjene u 
posljednja dva razreda iz 
nastavnih predmeta 
Hrvatski jezik, Matematika i 
prvi strani jezik 
(kandidatu iz primjera prvi 
strani jezik je Engleski 
jezik), 
c) tri nastavna predmeta 

važna za nastavak 
obrazovanja (Likovna 
kultura, Povijest i Glazbena 
kultura) te 

80 

Poseban i dodatni element vrednovanja   

UKUPNO: 260 

 

Bodovni prag za zajednički element je 44, te minimalno 70 bodova temeljem rezultata iz 

prijemnog ispita glazbene darovitosti.
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III. 

BODOVANJE NA PRIJEMNOM ISPITU GLAZBENE DAROVITOSTI ZA   

UPIS U 1. RAZRED PRIPREMNE GLAZBENE ŠKOLE 

 

Kandidatu se vrednuje samo ostvareni rezultat na prijemnom ispitu glazbene darovitosti 

(glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i glazbeni ritam) na kojem je moguće ostvariti najviše 180 

bodova. 

 

Bodovni prag na temelju rezultata iz prijemnog ispita glazbene darovitosti  je 100 bodova.  

 

Bodovi kojima komisija  ocjenjuje kandidate odgovaraju postotku uspješnosti realizacije 

zahtjeva na prijemnim ispitima, prema priloženoj tablici. 

 

glazbeni sluh, glazbeno 
pamćenje i glazbeni ritam 

 

% BODOVI  

< 70% < 100 nema uvjete za upis 

70 - 77,99% 100 - 119,99  

78 - 85,99% 120 - 139,99  

86 - 93,99% 140 - 159,99  

94 - 100% 160 - 180  
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IV. 

BODOVANJE NA PRIJEMNOM ISPITU GLAZBENE DAROVITOSTI ZA   

UPIS  1. RAZRED OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE 

 

Prijemni ispit provodi tročlana komisija 

Kandidatu se vrednuje samo ostvareni rezultat na prijemnom ispitu glazbene darovitosti  i 

to: 

1. glazbeni test (40 bodova),  

2. glazbeni sluh i pamćenje (20 bodova),  

3. glazbeni ritam (20 bodova) i 

4. pripremljeni program – pjesmica (20 bodova) 

na kojima je moguće ostvariti ukupno 100 bodova. 

 

Bodovni prag na temelju rezultata iz prijemnog ispita glazbene darovitosti  je 65 bodova.  

 

Dobivena ocjena iz svakog od elementa ispita se preračunava u bodove prema priloženim 

tablicama.  

 

glazbeni sluh i pamćenje / glazbeni ritam / pripremljeni program – pjesmica 

BODOVI 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 

OCJENA 5 -5 5/4 +4 4 -4 4/3 +3 3 -3 3/2 +2 2 -2 2/1 +1 

 

glazbeni test 

BODOVI 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 

OCJENA 5 -5 5/4 +4 4 -4 4/3 +3 3 -3 3/2 +2 2 -2 2/1 +1 
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V. 

UPIS  NA PREDŠKOLSKO GLAZBENO OBRAZOVANJE 

 

Upisi u predškolsko glazbeno obrazovanje se organiziraju tijekom rujna, na temelju prijava, 

bez polaganja prijemnog ispita. 

 

 

 

VI. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole. 
 
 
 
 

 
 
Ovaj pravilnik objavljen je dana  10.5.2013.g. i stupio je na snagu dana 18.5.2013.g. 
 

 

Klasa: 003-06/13-02/7  Predsjednica Školskog odbora: 

Ur. br: 2181-73-13-06-1  

  

 prof.  Mirjana Ćutuk 

 

    

  ravnateljica: 

  

 prof. Vesna Alebić 


