
 

 
U šk. god. 2017./2018. upisujemo:      br. učenika 
jedan razred OPĆE gimnazije       24  
 
jedan razred JEZIČNE gimnazije       24     
 
jedan razred PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE gimnazije  24  
 

 
Početak prijava kandidata u sustav:  25. svibnja 2017. 
Početak prijava obrazovnih programa:   26. lipnja 2017. 
Završetak prijave obrazovnih programa  
koji zahtijevaju dodatne provjere:    2. srpnja 2017. 
Datum dodatnih ispita:   engleski jezik, 3. srpnja 2017. u 9 sati 
      njemački jezik,3. srpnja 2017. u 10.00 sati  
Završetak prijava obrazovnih  
programa:     10. srpnja 2017. 
Objava konačnih ljestvica poretka: 13. srpnja 2017. 
Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. 
razred srednje škole (upisnica) u srednju školu  
u koju se učenik upisao *,   13. – 19. srpnja 2017. 
potpisivanje ugovora o obrazovanju i       od 9 do 17 sati, soba 102 
uplata I. rate školarine    
 

 
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa:  21. kolovoza 2017. 
Datum dodatnih ispita:            engleski jezik,   23. kolovoza 2017. u 9.00 sati 
                            njemački jezik, 23. kolovoza 2017. u 10.00 sati 
Završetak prijava obrazovnih programa:   28. kolovoza 2017. 
Objava konačnih ljestvica poretka:   31. kolovoza 2017. 
Dostava potpisanog obrasca o upisu (upisnica) u 
srednju školu u koju se učenik upisao*,   1. rujna 2017. 
potpisivanje ugovora o obrazovanju i   od 9 do 17 sati, soba 102  
uplata I. rate školarine 
 
objava slobodnih mjesta nakon jesenskog 
upisnog roka       2. rujna 2017. 
 

     4. – 8. rujna 2017. 
*dostaviti upisnicu, izvod iz matice rođenih i 
svjedodžbe iz 5., 6., 7. i 8. razreda osnovne škole 
 
školarina iznosi: 29.500,00 kn plativo u 10 obroka 



 
ELEMENTI I KRITERIJI ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE  

ELEMENTI I KRITERIJI ZA UPIS U PRVI RAZRED propisani su Pravilnikom o 
elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15, 
47/17.). 
 

UČENIK MOŽE STEĆI NAJVIŠE 80 BODOVA 

BODOVI NA USPJEH U ŠKOLI: 

Zbroj prosjeka svih zaključenih ocjena svih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri 
razreda osnovnog obrazovanja. 
Zbroj zaključenih ocjena u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih 
predmeta važnih za nastavak obrazovanja: 

HRVATSKI JEZIK    HRVATSKI JEZIK 
MATEMATIKA    MATEMATIKA 
PRVI STRANI JEZIK   PRVI STRANI JEZIK 
POVIJEST     KEMIJA  
GEOGRAFIJA    FIZIKA 
BIOLOGIJA     BIOLOGIJA 
 

2. DODATNI BODOVI 
Postignuti rezultati na sportskim natjecanjima, te državnim i međunarodnim natjecanjima 
boduju se u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. 
razred srednje škole. 

DODATNI ELEMENTI VREDNOVANJA vrednuje se samo jedan (najpovoljniji) rezultat 
 
DRŽAVNO ili MEĐUNARODNO NATJECANJE IZ ZNANJA 
iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis (pet prvih navedenih predmeta u 
zajedničkim elementima) u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja te za OPĆU , 
JEZIČNU i PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKU gimnaziju natjecanje iz BIOLOGIJE 
1., 2. ili 3. mjesto (pojedinac) – IZRAVAN UPIS 
1. mjesto (član skupine) – 4 boda 
2. mjesto (član skupine) – 3 boda 
3. mjesto (član skupine) – 2 boda 
sudjelovanje – 1 bod 

NATJECANJA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA (pod nadzorom Hrvatskog školskog 
športskog saveza) 
član ekipe na državnom natjecanju (službena evidencija o natjecanjima koju vodi HŠŠS): 1. 
mjesto – 3 boda, 2. mjesto – 2 boda, 3. mjesto – 1 bod. 


