OBRAZAC ZA NATJEČAJNI TEKST

NAZIV ŠKOLE GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
Ime i telefon osobe koja je popunila podatke: Milica Medak, 3732 366

Rb

PROGRAM OBRAZOVANJA

Trajanje
Broj
obrazovanja razrednih
(godine)
odjela

Broj
upisnih
mjesta

Za svaki četverogodišnji
Strani jezici koji
program unijeti šesti
se uče u školi
predmet važan za
kao obvezni**
nastavak obrazovanja*

1

OPĆA GIMNAZIJA

4

4

104

Biologija

1.strani jezik:
engleski
2.strani jezik:
njemački,
španjolski

2

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA

4

3

78

Zemljopis

Engleski jezik

7

182

UKUPNO

POSEBNI UVJETI ***
(napomene ispod tablice)

NATJECANJE: Biologija
NAKNADA za povećane troškove obrazovanja: 100,00 kuna
BODOVNI PRAG: 74 bodova
PROVJERA znanja ENGLESKOG jezika:
2.7.2019. u 9 sati (na pisani zahtjev)
ZAPRIMANJE UPISNICA i dodatne dokumentacije:
15.7.2019. od 8 do 16 sati
IZBORNI PREDMET: Njemački jezik ili Matematika
NATJECANJE: Informatika
NAKNADA za povećane troškove obrazovanja: 100,00 kuna
BODOVNI PRAG: 74 bodova
PROVJERA znanja ENGLESKOG jezika:
2.7.2019. u 9 sati (na pisani zahtjev)
ZAPRIMANJE UPISNICA i dodatne dokumentacije:
15.7.2019. od 8 do 16 sati

NAPOMENA: * Ostalih pet predmeta su: Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik i dva predmeta propisana u Popisu predmeta posebno važnih za upis koji je
sastavni dio Pravilnika.(NN 49/2015 i 47/2017);
** Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti; razlučiti 1. i 2. strani jezik
*** Posebni uvjeti su: a) natjecanje iz znanja koje škola vrednuje pri upisu,
b) popis zdravstvenih zahtjeva za programe obrazovanja sukladno Jedinstvenome popisu zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih programa
c) popis nastavnih predmeta koji se izvode na nekom od stranih jezika
d) iznos naknade za povećane troškove obrazovanja
e) popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, liječnička svjedodžba
medicine rada, ugovor o naukovanju)
f) bodovni prag, ukoliko ga škola ima
g) iznos školarine, ukoliko ju Škola naplaćuje te ostali kriteriji i uvjeti upisa.
**** Navesti datume provođenja dodatnih ispita i provjera sukladno rokovima iz Odluke o upisu (provjera znanja stranog jezika koji je uvjet za upis, a učenik
ga nije učio u osnovnoj školi, te provjera posebnih vještina i sposobnosti kako za redovne kandidate, tako i za učenike s teškoćama u razvoju;

Zagreb, 30. svibnja 2019.

Obrazac popunio: Milica Medak

Milica Medak, dipl. ing.
(potpis odgovorne osobe i pečat Škole)

