Upute za upis u I. razred srednje škole
šk. god. 2022/2023
SLIJED POSTUPAKA PRI UPISU U SREDNJU ŠKOLU - TERMINI
1. PRIJAVA U NISpuSŠ TJ. NA

www.upisi.hr

KONTROLA PODATAKA (dostupnih u NISpuSŠ) – od 23. svibnja 2022.
POČETAK I ZAVRŠETAK PRIJAVE OBRAZOVNIH PROGRAMA: od subote, 25. lipnja 2022. do utorka, 28. lipnja 2022. do
23.59 sati.

2. SLANJE PRIJAVNICE (PREDPRIJAVE) PREUZETE S WEB STRANICE ŠKOLE - srijede, 01. lipnja do – petka, 24. lipnja 2022.

3. POLAGANJE PRIJAMNOG ISPITA
GLAZBENI PROGRAM (1. razred srednje glazbene škole) i PRIPREMNO OBRAZOVANJE (1. razred pripremnog
obrazovanja)
- Solfeggio – srijeda, 29. lipnja 2022. od 08.00 sati
- Instrument i solo pjevanje – četvrtak, 30. lipnja 2022. od 08.00 sati

4. PREDAJA PRIJAVNICE ISPRINTANIH SA STRANICE www.upisi.hr četvrtak, 07. srpnja 2022. do petka,
08. srpnja 2022.

5. UPISI – srijeda, 13. srpnja 2022. od 10.00 – 14.00 sati

POJAŠNJENJE SLIJEDA POSTUPAKA PRI UPISU U SREDNJU ŠKOLU
1. PRIJAVA U NISpuSŠ (Nacionalni informacijski sustav prijava u srednje škole)
odnosno PRIJAVA NA WEB STRANICI WWW.UPISI.HR
a. ZATRAŽITI KORISNIČKO IME I LOZINKU u svojoj općeobrazovnoj školi (osnovnoj ili srednjoj). Na preuzetom dokumentu
nalaze se podaci o elektroničkom identitetu u AAI@EduHr sustavu: Korisničko ime (korisnička oznaka) i lozinka

b. PRIJAVITI SE U NISPUSŠ (www.upisi.hr) koristeći elektronički identitet iz točke 1 a. Detaljne upute o postupku prijave
nalaze se na samoj web stranici.

c. PRIJAVITI OBRAZOVNE PROGRAME (GLAZBENI ILI PRIPREMNI) - najkasnije do utorka, 28. lipnja 2022.
- PRIPREMNI PROGRAM - bez općeobrazovnih predmeta tj. kao paralelni umjetnički program
• kandidati koji glazbenu školu žele polaziti uz neku drugu općeobrazovnu četverogodišnju školu, (npr. gimnaziju, stručnu
školu itd).
• mlađi kandidati, tj. oni koji u šk. god 2021./2022. još ne završavaju osmi razred osnovne škole.

- GLAZBENI PROGRAM ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE:
Mogućnost prijave glazbenih programa:
A. temeljni obrazovni program s općeobrazovnim predmetima
B. paralelni umjetnički program bez općeobrazovnih predmeta
Ad A - TEMELJNI OBRAZOVNI PROGRAM
• kandidati koji u šk. god. 2021./2022. završavaju osmi razred i žele nastaviti školovanje u cjelovitom glazbenom
obrazovanju (tzv. „glazbeni razred“), znači da će općeobrazovne predmete pohađati prema planu i programu za srednje
umjetničke škole.
Za učenike svih glazbenih škola grada Zagreba nastava općeobrazovnih predmeta bit će organizirana u Školi primijenjene
umjetnosti i dizajna, Trg Republike Hrvatske 11, Zagreb.
Napomena:
- Učenici koji su prije završetka osmog razreda već upisani u srednju glazbenu školu, a ove godine žele upisati
općeobrazovni dio programa ne trebaju se prijavljivati na www.upisi.hr (njihov upis u glazbeno usmjerenje obavit
će glazbena škola).

Ad B – PARALELNI UMJETNIČKI PROGRAM
•
•

kandidati koji uz glazbenu školu žele polaziti ili već polaze neku drugu općeobrazovnu četverogodišnju školu, (npr.
gimnaziju, stručnu školu itd.)
mlađi kandidati, tj. oni koji u šk. god 2021./2022. još ne završavaju osmi razred osnovne škole

KAKO PRIJAVITI OBRAZOVNE PROGRAME

c 1 - Prijava glazbenih programa s općeobrazovnim predmetima
- pod karticom Obrazovni programi pronaći program koristeći padajuće izbornike.
- kliknuti na plavi gumb Detalji i odabir, nakon čega će se otvoriti „balon“ s informacijama o programu.
- na dnu „balona“ kliknuti plavi gumb Odabir jezika i izbornih predmeta i odabrati jezike i izborne predmete
- kliknuti na plavi gumb Dodaj u moj odabir.

VAŽNO!!!! U slučaju nezadovoljenja jednog uvjeta za upis programa iz kombinacije, kandidat
ne može upisati niti jedan program iz takve kombinacije.
Npr. ako učenik prijavi kombinaciju glazbene škole i gimnazije, a ne zadovolji uvjete za upis glazbene škole, neće moći
upisati niti gimnaziju. Da bi ste takva situacija izbjegla potrebno je u kartici Moj odabir prijaviti i program gimnazije
samostalno.
Primjer ISPRAVNE liste prioriteta:
1. XV. gimnazija i Glazbena škola Zlatka Balokovića
2. II. gimnazija i Glazbena škola Zlatka Balokovića
3. V. Gimnazija i Glazbena škola Zlatka Balokovića
4. XV. gimnazija
5. II. gimnazija
6. V. gimnazija

c 2 - Prijava glazbenih programa bez općeobrazovnih predmeta
- NAJPRIJE odabrati općeobrazovni program. Kraj odabrane općeobrazovne škole će se pojaviti gumb Odaberi paralelni
umjetnički program.
- Klikom na gumb Odaberi paralelni umjetnički program se ulazi u karticu Obrazovni programi gdje se odabire program.

2. SLANJE PRIJAVNICE (PREDPRIJAVE) PREUZETE S WEB STRANICE ŠKOLE
a. ISPUNITI prijavnicu (PREDPRIJAVU) koja se nalazi na web stranici škole: http://www.balokovic.hr (kliknuti na link koji
se nalazi na naslovnoj stranici)

b. POSLATI ispunjenu prijavnicu (predprijavu) na e-mail adresu škole: glazbenaskola.zbalokovica@inet.hr najkasnije do
petka, 24. lipnja 2022.
. Škola će svim kandidatima potvrditi primitak prijavnice (PREDPRIJAVE).
Ako to već nisu učinili u tajništvu škole, za kandidate koji u šk. god 2021./2022. ne završavaju osmi razred, temeljem
ispunjene prijavnice predprijave, škola će na zahtjev kandidata (osobnim dolaskom kandidata) obaviti aktivaciju nakon
čega će kandidati moći prijavljivati programe na www.upisi.hr.

3. POLAGANJE PRIJAMNOG ISPITA
Prijamni ispit održat će se:
GLAZBENI PROGRAM za upis u 1. razred srednje glazbene škole
- Solfeggio srijeda, 29. lipnja 2022. od 08.00 sati
- Instrument i solo pjevanje – četvrtak, 30. lipnja 2022. od 08.00 sati

PRIPREMNO OBRAZOVANJE za upis u 1. razred pripremnog obrazovanja
-četvrtak, 30. lipnja 2022. od 08.00 sati

DETALJNI RASPORED POLAGANJA PRIJAMNIH ISPITA BITI ĆE OBJAVLJEN NA OGLASNOJ PLOČI ŠKOLE,
U SRIJEDU, 29.06.2022.

4. PREDAJA PRIJAVNICE ISPRINTANE SA STRANICE WWW.UPISI.HR
a. Kandidatima koji u 2021./2022. završavaju osmi razred osnovne škole prijavnicu printaju razrednici u općeobrazovnoj
školi, a kandidati koji u 2021./2022. ne završavaju osmi razred SAMI printaju prijavnicu.

b. Sve prijavnice vlastoručno potpisuju i kandidati i njihovi roditelji.
c. KANDIDATI koji u 2021/2022 završavaju osmi razred OŠ potpisanu prijavnicu ŠALJU E-MAILOM

isključivo svojim

razrednicima u općeobrazovnoj školi i to od četvrtka, 07. srpnja 2022. do petka,
08. srpnja 2022.

d. KANDIDATI koji u 2021/2022 NE završavaju osmi razred OŠ, potpisanu prijavnicu ŠALJU E-MAILOM u tajništvo GŠ Zlatka
Balokovića i to od četvrtka, 07. srpnja 2022. do petka, 08. srpnja 2022. od 10.00 do 14.00 sati

5. UPIS
upis se obavlja osobnim dolaskom kandidata i/ili roditelja u srijedu, 13. srpnja 2022. od 10.00 – 14.00 sati u prostorima
škole Ivanićgradska 41a, Zagreb.
Na upis treba obvezno donijeti UPISNICU isprintanu sa stranice www.upisi.hr, te ostalu potrebnu dokumentaciju:
(1. domovnica, 2. izvod iz matične knjige rođenih, 3. Ugovor (dobije se u školi), 4. GDPR (dobije se u školi), 5. svjedodžbe
5. i 6. razreda osnovne glazbene škole, 6. školska upisnica (dobije se u školi), 7. potvrda o uplati upisnine. Svjedodžbe
zadnja dva završena razreda opće škole donose samo učenici koji upisuju temeljni program. Prije upisa, potrebno je uplatiti
prvu ratu participacije u iznosu od 200,00 kn. (uplatiti na: PRIMATELJ: „GŠ Zlatka Balokovića, Ivanićgradska 41a, Zagreb“;
IBAN: HR6923600001101529576; Model: ostavite prazno; POZIV NA BROJ PRIMATELJA: OIB učenika; OPIS PLAĆANJA:
Upisnina za šk. god. 2021/2022.

