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NATJEČAJ  

za stipendiranje izvrsnih učenika  

Glazbene škole Franje Kuhača Osijek 

 

1. Rotary klub Osijek Josip Juraj Strossmayer i Rotary klub Osijek raspisuje 

natječaj za dodjelu stipendija koje obuhvaćaju plaćanje participacije ili 

dijela participacije izvrsnim učenicima Glazbene škole Franje Kuhača 

Osijek u školskoj godini 2021./2022. 

 

 

2. Pravo na sudjelovanje u Natječaju imaju svi učenici upisani u redovne 

programe osnovne i srednje škole u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek, 

a koji su obvezni podmirivati školsku participaciju. 

 

 

3. Članovi obitelji članova Rotary kluba Osijek Josip Juraj Strossmayer i 

Rotary kluba Osijek ne mogu sudjelovati u Natječaju. 

 

 

4. Ukupni fond za stipendije iznosi 17.000,00 kuna. 

 

 

5. Kriteriji za dodjeljivanje stipendije bit će sljedeći: 

 

a) Opći uspjeh (iskazan na dvije decimale) ostvaren u općeobrazovnoj i 

glazbenoj školi u školskoj godini 2020./2021. U slučaju da dva kandidata 

imaju jednak opći uspjeh, prednost se daje kandidatu koji ima bolji uspjeh 

u glazbenoj školi.  

 

b) Sudjelovanja i ostvareni rezultati na regionalnim i međunarodnim 

natjecanjima učenika glazbe i plesa u školskoj godini 2020./2021. 
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6. Rok za podnošenje prijava je 15. prosinca 2021. godine.  

Priznaje se pečat s datumom Hrvatske pošte. Prijavnica, kao i tablica za 

popunu podataka mogu se preuzeti na Web stranici škole. 

 

 

7. Uz prijavu na natječaj obvezno se prilažu dokumenti kojima se dokazuje 

opći uspjeh u školovanju u općeobrazovnoj i glazbenoj školi i rezultati na 

natjecanjima.  

 

 

8. U prijavi je obvezno uz ime i prezime navesti ŠIFRU kandidata pod kojom 

će biti objavljeni rezultati natječaja. 

 

 

9. Prijave se šalju na adresu:  

Glazbena škola Franje Kuhača Osijek, Trg sv. Trojstva 1, 31 000 Osijek. 

 

 

10. Rezultati natječaja bit će objavljeni pod prijavljenom šifrom učenika na 

oglasnoj ploči i web stranici Glazbene škole Franje Kuhača Osijek 8 dana 

nakon isteka roka za podnošenje prijava. 

 

 

 

 

Osijek, 26. listopada 2021. 


