PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Osnovna škola Frane Petrića
Šetalište 20. travnja 56
Cres
KLASA: 402-01/17-01/01
URBROJ: 2213-25-01-17-4
Cres, 22. svibnja 2017.
Na temelju članka 128.a Statuta Osnovne škole Frane Petrića, ravnatelj 22. svibnja
2017. godine raspisuje
NATJEČAJ
za upis učenika u 1. razred glazbenog odjela
za školsku godinu 2017./2018.
Članak 1.
U prvi razred glazbenog odjela Osnovne škole Frane Petrića (u daljnjem takstu:
Škola) u školskoj godini 2017./2018. upisuju se:
• 1 učenik za temeljni predmet klavir
• 1 učenik za temeljni predmet klarinet.
Članak 2.
Pravo upisa u prvi razred glazbenog odjela imaju djeca koja su u pravilu navršila
devet godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog
obrazovanja.
O upisu iznimno nadarenog djeteta mlađeg od devet godina, na prijedlog ispitnog
povjerenstva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje provodi provjeru glazbenih
sposobnosti kandidata, odlučuje ravnatelj.
Kandidati za upis u prvi razred pristupaju audiciji radi provjere glazbenih sposobnosti.
Članak 3.
Kandidat mora ispuniti prijavnicu na temelju koje pristupa audiciji.
Na audiciji Povjerenstvo vrši provjeru glazbenih sposobnosti kandidata te utvrđuje
rezultate kandidata.
Povjerenstvo se sastoji od tri člana, a čine ga učitelji glazbenog odjela.
Elementi vrednovanja glazbenih sposobnosti su: glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i
ritam. Svaki element zasebno pojedini član Povjerenstva vrednuje bodovima od 1 do
5 te Povjerenstvo donosi konačnu odluku o broju bodova za svaki element
vrednovanja. Zbroj bodova svih članova Povjerenstva čini broj bodova za taj element
vrednovanja. Najveći mogući ukupni broj bodova za sve elemente vrednovanja je 45.
Temeljem ukupnog broja bodova utvrđuju se rezultati audicije i ljestvica poretka za
pojedini instrument.
U slučaju istog ukupnog broja bodova o prednosti određenog kandidata odlučit će
Povjerenstvo.
Članak 4.
Na mjesto kandidata koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u roku određenom u
natječaju, odlukom Povjerenstva može se upisati sljedeći kandidat po redu prema
ljestvici poretka, a temeljem obavijesti Povjerenstva.

Upis učenika u 1. razred glazbenog odjela obavlja se u lipnju, a u slučaju slobodnih
upisnih mjesta i u rujnu.
Kandidat koji je pristupio audiciji u upisnom roku u lipnju, a nije se upisao može se
prijaviti za upis u upisnom roku u rujnu, ali mora pristupiti audiciji i u tom upisnom
roku.
Članak 5.
Popunjenu prijavnicu koja je objavljena na mrežnoj stranici Škole (može se preuzeti i
u tajništvu Škole) kandidat treba predati u tajništvo Škole do 5. lipnja 2017. godine do
14:00 sati. Uz prijavnicu treba dostaviti i presliku domovnice i rodnog lista.
Audicija za upis učenika u prvi razred održat će se 8. lipnja 2017. godine u 17:00 sati
u učionici glazbenog odjela Škole.
Na audiciju kandidati dolaze u pratnji roditelja/skrbnika.
Upisi učenika u prvi razred bit će 12. lipnja 2017. godine od 17:00 do 18:00 sati u
učionici glazbenog odjela Škole.
Prilikom upisa učenik dolazi u pratnji roditelja/skrbnika i predaje popunjenu upisnicu
koja je objavljena na mrežnoj stranici škole (može se preuzeti i u tajništvu Škole).
Članak 6.
Odlukom Školskog odbora od 11. svibnja 2017. godine (KLASA: 402-01/17-01/01,
URBROJ: 2213-25-17-1) visina godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za
školsku godinu 2017./2018. za prvo dijete iznosi 160,00 kuna mjesečno, ukupno
1.600,00 kuna godišnje, za drugo i svako daljnje dijete iznosi 80,00 kuna mjesečno,
ukupno 800,00 kuna godišnje. Olakšice za plaćanje participacije za drugo i svako
daljnje dijete primjenjuju se ako djeca u istoj školskoj godini pohađaju nastavu.
Učenik koji ne posjeduje vlastiti instrument može od Škole dobiti na korištenje
instrument ili može vježbati u prostoru Škole u dogovoreno vrijeme. Roditelj/skrbnik
učenika za korištenje školskog instrumenta za vježbanje plaćat će naknadu od 10,00
kuna mjesečno, ukupno 100,00 kn godišnje.
Članak 7.
Ovaj Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici Škole 22. svibnja 2017. godine i traje
do 31. svibnja 2017. godine.

Ravnatelj:
Josip Pope, dipl.učitelj
_____________

