SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO
Školska ulica 14, 44 415 Topusko
Tel.: 044/885-104
e-mail: ured@ss-topusko.skole.hr
KLASA:602-06/17-02/07
URBROJ:2176-62-17-07
Temeljem članka 22. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., - ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., i 154/14,
7/17), temeljem točke XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./18. (KLASA: 602-03/17-06/00015, URBROJ: 533-25-17-0005 od
12. svibnja 2017.) u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (KLASA: 023-03/14-05/00011, URBROJ:
533-25-15-0009 od 29. travnja 2015.) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole
(KLASA: 602-03/17-06/00053, URBROJ: 533-25-17-0001, od 9. svibnja 2017., objavljuje:

NATJEČAJ
za upis učenika u 1. razred srednje škole
u školskoj godini 2017./2018.
TRAJANJE
GODINA

BROJ
UČENIKA

ODJELI

Fizioterapeutski
tehničar/tehničarka,
240704

4

24

1

Turističko-hotelijerski
komercijalist,
070204

4

NAZIV PROGRAMA

24

KOMBINIRANI
ODJEL
OZNAKA

NATJECANJE
IZ ZNANJA

POTREBNA
DOKUMENTACIJA ZA UPIS

STRANI JEZICI KOJI SE UČE U
ŠKOLI

Fizika

Fizika

potvrda nadležnog školskog
liječnika

engleski jezik ili njemački jezik

1

Tehnička
kultura
3

12

0,5

3

6

0,25

6

0,25

potvrda nadležnog školskog
liječnika

Biologija

liječnička svjedodžba
medicine rada

Biologija

liječnička svjedodžba
medicine rada

Biologija

potvrda nadležnog školskog
liječnika

A

Slastičar, 092533
3

Informatika

A

Kuhar, 071233

Konobar, 071333

POSEBNO
VAŽAN
PREDMET

A

1.strani jezik engleski jezik ili
njemački jezik;
2.strani jezik njemački jezik ili
engleski jezik
1.strani jezik engleski jezik ili
njemački jezik;
2.strani jezik njemački jezik ili
engleski jezik
1.strani jezik engleski jezik ili
njemački jezik;
2.strani jezik njemački jezik ili
engleski jezik
1.strani jezik engleski jezik ili
njemački jezik;

2.strani jezik njemački jezik ili
engleski jezik
Automehaničar – JMO,
014253

3

Instalater kućnih
instalacija – JMO,
014853

3

8

12

0,40

0,60

B

B

Natjecanje
mladih
tehničara
Natjecanje
mladih
tehničara

liječnička svjedodžba
medicine rada, ugovor o
naukovanju
liječnička svjedodžba
medicine rada, ugovor o
naukovanju

* Iznimno, kandidat koji u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada
dostavlja školi najkasnije do kraja prvoga polugodišta prvoga razreda
* Iznimno, kandidat koji u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti sklopljen ugovor o naukovanju dostavlja ga školi najkasnije do kraja prvoga polugodišta prvoga razreda

ROKOVI ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED
Ljetni upisni rok








Početak prijava obrazovnih programa
26.6.2017
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere
2.7.2017.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata
3.7.2017. u 9,00 sati
Završetak prijava obrazovnih programa i početak ispisa prijavnica
(učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice
Središnjem prijavnom uredu)
10.7.2017.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 12.7.2017.
Objava konačnih ljestvica poretka
13.7.2017.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje
škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička
svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za
upis) u srednju školu i dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole
(upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao
14.7.2017. od 8,00 – 15,00 sati

Jesenski upisni rok





Početak prijava obrazovnih programa
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata
Završetak prijava obrazovnih programa i početak ispisa prijavnica
(učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice
Središnjem prijavnom uredu)

21.8.2017
22.8.2017.
23.8.2017. u 9,00 sati

28.8.2017.

engleski jezik ili njemački jezik
engleski jezik ili njemački jezik





Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 30.8.2017.
Objava konačnih ljestvica poretka
31.8.2017.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje
škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička
svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za
upis) u srednju školu i dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole
(upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao
1.9.2017. od 8,00 – 15,00 sati

Naknadni upisni rok
Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnom roku za upis u srednju školu u program
obrazovanja u kojemu je nakon jesenskog upisnog roka ostalo slobodnih mjesta. Učenici se za upis u naknadnome upisnom roku školi mogu prijaviti od 4.do 8.rujna 2017.
U Topuskom, 20. lipnja 2017. godinu
Ravnateljica:
Željka Gajdek, prof.

