Glazbena škola Pavla Markovca,

Zagreb, Trg žrtava fašizma 9
Tel.: +385 (0)1 4552 590; fax: +385 (0)1 4552 858;
OIB: 23948173055; Žiro-račun; IBAN: HR4323600001101358742
elektronička pošta: pavla.markovca@zg.t-com.hr
mrežna stranica: www.glazbena-skola-pavla-markovca.hr

OBAVIJESTI ZA KRAJ 2020./2021. školske godine
Na kraju nastavne godine održavaju se godišnji ispiti. Rasporedi
obveznih komisijskih ispita izvješeni su na odjelnim oglasnim pločama.
Ukoliko iz objektivnih razloga učenik ne može doći na ispit u zakazano
vrijeme, molimo obavijestiti predmetnog nastavnika i napisati zamolbu
sa kratkim obrazloženjem i predati pročelniku odjela.
SVAKE GODINE OBVEZAN JE UPIS U GLAZBENU ŠKOLU ZA
SVE UČENIKE.
Svi stari učenici koji se neće upisati u zakazanim rokovima, smatrat će
se da su odustali od školovanja u našoj ustanovi, a na njihovo mjesto
upisat će se novi učenici u I. razred osnovne škole.

Od 28. lipnja do 1. srpnja, nakon preuzimanja Svjedodžbe o
završenom razredu, ove godine će se UPISI starih učenika održati
isključivo u elektroničkom obliku ispunom online upisnice koju je
dostupna na mrežnoj stranici škole.

KOD UPISA JE POTREBNO:

• Participacija za proteklu 2020./2021. školsku godinu mora biti
u cijelosti namirena.
• Vratiti posuđene note i ako ga više neće koristiti instrument u
knjižnicu.
• Preuzeti Svjedodžbu o završenom razredu u školi kod
razrednika u naznačenoj sobi.
• Ispuniti Upisnicu u elektroničkom obliku (dostupna na
mrežnoj stranici škole).
• Uplatiti 1. ratu participacije u iznosu od 100,00 kuna na žiro
račun škole i potvrdu o uplati poslati na email adresu:
za upis učenika u osnovnu glazbenu školu: upisi.os.gspm@gmail.com
za upis učenika u srednju glazbenu školu: upisi.ss.gspm@gmail.com

Podaci za uplatu:
IBAN: HR4323600001101358742
Primatelj: Glazbena škola Pavla Markovca
Model: HR 00; Poziv na broj primatelja: 2021-22
Opis plaćanja: ime i prezime učenika 1. obrok participacije u
opremanju programa

PETAK, 18. lipnja 2020. – ZADNJI DAN NASTAVE
• sjednica nastavničkog vijeća.
Zbog pripreme i održavanja sjednice nastavničkog vijeća u
petak, od 10:30 do 15:00 sati nema nastave.
od 19. do 30. lipnja – DOPUNSKI RAD (10 nastavnih sati sa
učenicima koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu
nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta.
od 28. lipnja do 1. srpnja – PODJELA SVJEDODŽBI i online upisi
svih starih učenika za školsku godinu 2021./2022.
(na oglasnoj ploči pogledati raspored soba u kojoj je podjela svjedodžbi)

PONEDJELJAK, 28. lipnja
• 10:00 – 12:00 i 17:00 – 19:00 sati PODJELA SVJEDODŽBI
UTORAK, 29. lipnja
• 10:00 – 12:00 sati PODJELA SVJEDODŽBI
samo jutarnji termin jer su popodne prijamni ispiti za upis u 1. srednje
UTORAK, 29. i SRIJEDA, 30. lipnja
• Prijamni ispiti za upis u I. pr. i I. srednje solfeggio i instrument

ČETVRTAK, 1. srpnja
• 10:00 – 12:00 i 17:00 – 19:00 sati PODJELA SVJEDODŽBI
PETAK, 2. srpnja
• od 9:00 – 10:00 ISPITI nakon produženog rada
• u 11:00 sati uručenje svjedodžbi o završnom radu
• u 12:30 sati sjednica nastavničkog vijeća

PONEDJELJAK, 5. srpnja – tijekom dana
• online upisi za učenike koji su bili na produženom radu i
učenika koji se iz opravdanih razloga nisu upisali.
PETAK, 9. srpnja 2021.
• u 11:00 sati sjednica nastavničkog vijeća
PONEDJELJAK, 12. srpnja
• u od 13:00 do 15:00 sati UPIS učenika koji su položili
prijamni ispit za upis u I. pr. i I. srednje i starih učenika koji
se iz opravdanih razloga nisu upisali u prvom roku.

JESENSKI ROK
od 23. do 31. kolovoza, popravni ispiti, obrane završnih radova,
upisni postupak za upis u 1. pripremni 1. razred srednje škole i
online upisi.
UTORAK, 24. kolovoza
• od 9:00 – 11:00 sati POPRAVNI ISPITI
• u 1200 sati sjednica nastavničkog vijeća
SRIJEDA, 25. kolovoza
• od 9:00 – 11:00 sati PRIJAMNI ISPITI za upis učenika u 1.
pripremni i 1. razred srednje škole – JESENSKI ROK

• online upisi za učenike koji su imali popravni ispit u
jesenskom roku i učenika koji se iz opravdanih razloga nisu
upisali u prijašnjim rokovima
PONEDJELJAK, 30. kolovoza
• od 13:00 – 15:00 sati online UPIS učenika koji su položili
prijamni ispit za upis u I. pr. i I. srednje u jesenskom roku
i starih učenika koji se iz opravdanih razloga nisu upisali u
prijašnjim upisnim rokovima.
UTORAK, 31. kolovoza
• u 12:00 sati sjednica nastavničkog vijeća, kraj školske
godine

PONEDJELJAK, 6. rujna 2021. početak nastave u 2021./2022.
školskoj godini.

