
Srednja škola Blato
Blato

Klasa: 602-03/15-01/1
Ur.broj: 2138-02-02/1-15/25

Blato, 03. lipnja 2015.

Na temelju članka 22. stavka 8 Zakona o odgoju j obrazovanju u osnovnoj isrednjoj školi (NN 152/2014.) i članka 100. Statuta Srednje škole
Blato, ravnatelj Škole raspisuje

NATJEČAJ

za upis učenika u prvi razred školske godine 2015.12016.

1. U prvi razred školske godine 2015./2016. u Srednjoj školi Blato učenici upisuju programe: Opća gimnazija, Računalni tehničar za strojarstvo,
Strojobravar (JMO), Elektromehaničar (JMO), Prodavač (JMO). Uvjeti upisa:

NAZIV OBRAZOVNOG Trajanje Broj Bodovni Strani jezici koji se obvezno Predmeti koji se Zdravstveni zahtjevi
PROGRAMA (godine) učeni- prag uče u školi boduju

ka

OPĆA GIMNAZIJA
Hrvatski jezik

4 22 NEMA Prvi strani jezik: Matematika
(320104) Engleski Prvi strani jezik

Drugi strani jezik: Povijest
Talijanski jezik Geografija

Likovna kultura
, - Hrvatski jezik Potrebna potvrda nadležnog školskog

RAČUNALNI TEHNiČAR 4 14 NEMA Prvi strani jezik: Matematika liječnika o zdravstvenoj sposobnosti.
ZA STROJARSTVO Engleski jezik Prvi strani jezik
(015104) Povijest

Geografija
Likovna kultura



Hrvatski jezik
STROJOBRAVAR(JMO) 3 6 NEMA Strani jezik: Matematika Liječnička svjedodžba medicine rada
(013553) Engleski jezik Prvi strani jezik Ugovor o naukovanju

ELEKTROMEHANIĆAR
Hrvatski jezik

3 6 NEMA Strani jezik: Matematika Liječnička svjedodžba medicine rada
(JMO) (042353) Engleski jezik Prvi strani jezik Ugovor o naukovanju

PRODAVAČ (JMO) 3 6 NEMA Strani jezik: Hrvatski jezik Liječnička svjedodžba medicine rada,
(061153) Engleski jezik Matematika Ugovor o naukovanju

Prvi strani [ezlk

2. Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na državnim/međunarodnim natjecanjima
prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole (NN 49/2015.). Dodatno natjecanje iz znanja
koje je Škola samostalno odredila je natjecanje mladih tehničara i natjecanje ismotre iz biologije.

3. Ukoliko učenik u osnovnoj školi nije učio engleski jezik, njegovo znanje će se provjeriti 30. lipnja 2015. u 10 sati za ljetni rok upisa i 20.
kolovoza 2015. u 10 sati za jesenski rok.

4. Potvrdu nadležnog školskog liječnika i liječnička svjedodžba medicine rada koje su uvjet za upis u programe treba dostaviti u školu od 13.
do 17. srpnja 2015. u vremenu od 8,00 do 14,00 sati za ljetni rok upisa. Za jesenski rok potvrdu treba dostaviti 4. rujna 2015. u vremenu od 8,00
do 14,00 sati.

5. Obrazac o upisu u I. razred srednje škole (upisnicu), potpisan od strane učenika i roditelja, treba dostaviti u školu od 13. do 17. srpnja
2015. u vremenu od 8,00 do 14,00 sati za ljetni rok upisa. Za jesenski rok upisnicu treba dostaviti 4. rujna 2015. u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.
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Ravnatelj:


