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INFORMACIJE 

za upis u 1. razred gimnazije  

šk. god. 2011./2012. 
  
 
UPISUJEMO 
 

ZANIMANJE / PROGRAM 
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NASTAVNI PREDMETI značajni za izbor 
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OPĆA GIMNAZIJA 4 140 

hrvatski jezik 
matematika  
strani jezik 
povijest 
biologije 

  
56 bodova 

  
  
  

PRIRODOSLOVNO-
MATEMATIČKA 
GIMNAZIJA 

4 28 

hrvatski jezik 
matematika  
strani jezik 
fizika 
kemija 

  
54 boda 

  
  
  

JEZIČNA GIMNAZIJA 4 28 

hrvatski jezik 
matematika  
strani jezik 
povijest 
zemljopis 

  
54 boda 

  
  
  

 
DOKUMENTI ZA PRIJAVU 

  
1. Prijavnica, a za upis upisnica (obrasci će biti objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva i 

Škole 
2. Originalna svjedodžba VII. i VIII. razreda 
3. Odgovarajući dokumenti kojima se dokazuje pravo na izravan upis ili pravo na vrednovanje 
    posebnih  i iznimnih rezultata prethodnog obrazovanja, obrazovanja u otežanim uvjetima…  
 
NATJEČAJ ZA UPIS 
  
Biti će objavljen do 15. lipnja u dnevnom tisku. 
  
UPISNI ROKOVI – ljetni rok – prvi upisni krug 
  
Rokovi još nisu poznati. Objavit ćemo ih naknadno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IZRAVNI UPIS 
1.   Prvo, drugo ili treće mjesto na državnim ili međunarodnim natjecanjima - kao pojedinac (iz 

predmeta značajnih za upis) 
2.   Učenici koji se vraćaju iz iseljeništva ili sa školovanja u inozemstvu 

- učenici koji su se najmanje 2 od posljednja 3 razreda prethodnog obrazovanja obrazovali u 
inozemstvu  

Potrebno je priložiti dokaz o boravku  i razlozima boravka u inozemstvu te trajanje obrazovanja u 
inozemstvu (svjedodžbe, izjavu i slično) 

3.   Izravni upis pod uvjetom da se prijeđe bodovni prag  
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6. 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih 

i civilnih invalida rata 
- djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. 

navedenog zakona 
- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenja organizma čije 

je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6. 7. i 8. navedenog zakona 
- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 
- djeca 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata prve skupine 
Potrebno je priložiti odgovarajuća rješenja i potvrde nadležnih državnih tijela. 
 

BODUJE SE 
  
1. Opći uspjeh u 7. i 8. razredu osnovne škole 
2. Ocjene iz nastavnih predmeta značajnih za izbor u pojedinim vrstama programa ( 7. i 8.   

razred). Ukoliko je kandidat u osnovnoj školi učio dva strana jezika (ocjene moraju biti upisane u 
svjedodžbama) vrednuje mu se bolja ocjena iz stranog jezika pod uvjetom da je taj jezik učio 
najmanje četiri godine, što dokazuje svjedodžbama o završenom V.,VI.,VII. i VIII. razredu osnovne 
škole.  

3. Vladanje – uzorno vladanje u 7. i 8. razredu boduje se ukupno s 1 bodom 
4. Rezultati natjecanja   
5. Završena umjetnička (glazbena, plesna) škola 

  
VRJEDNOVANJE REZULTATA  NATJECANJA 
  
NATJECANJA ZNANJA I VJEŠTINA 

Vrsta natjecanja Opis 

Broj bodova koji se 
dodaju na bodove 
stečene temeljem 
ocjena općeg i 
predmetnih uspjeha u 
posljednja dva razreda 
osnovnog 
obrazovanja 

Državna ili međunarodna 
natjecanja 

Prvo osvojeno mjesto kao pojedinci ili članovi 
skupine u bilo kojem od predmeta važnih za 
upis u pojedine vrste srednjoškolskih 
obrazovnih programa 

 4 boda 
 
 
 

Drugo osvojeno mjesto kao pojedinci ili članovi 
skupine u bilo kojem od predmeta važnih za 
upis u pojedine vrste srednjoškolskih 
obrazovnih programa 

3 boda 

Treće osvojeno mjesto kao pojedinci ili članovi 
skupine u bilo kojem od predmeta važnih za 
upis u pojedine vrste srednjoškolskih 
obrazovnih programa 

2 boda 

Županijska/međužupanijska 
natjecanja 

Učenici koji su na natjecanjima iz navedenih 
predmeta kao pojedinci ili članovi skupine na 
županijskom natjecanju osvojili prvo mjesto 

3 boda 

 
Učenici koji su na natjecanjima iz navedenih 
predmeta kao pojedinci ili članovi skupine na 
županijskom natjecanju osvojili drugo mjesto 

2 boda 

 
Učenici koji su na natjecanjima iz navedenih 
predmeta kao pojedinci ili članovi skupine na 
županijskom natjecanju osvojili treće mjesto 

1 bod 

Državna smotra LIDRANO 
Učenici koji su pojedinačno sudjelovali 2 boda 
Učenici koji su skupno sudjelovali 1 bod 

Potrebno je priložiti uvjerenje o sudjelovanju ili diplomu o ostvarenom rezultatu s podacima o osvojenom mjestu 
na državnom natjecanju koje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje, a za županijska natjecanja županijska 
povjerenstva za natjecanja. 

 
 



ŠPORTSKA NATJECANJA 

Vrsta natjecanja Opis 

Broj bodova koji se 
dodaju na bodove 
stečene temeljem 
ocjena općeg i 
predmetnih uspjeha u 
posljednja dva razreda 
osnovnog 
obrazovanja 

Natjecanja školskih športskih 
društava 

Državno ili međunarodno 

Učenici koji su kao članovi ekipe osvojili prvo 
mjesto  

4 boda 

Učenici koji su kao članovi ekipe osvojili drugo 
mjesto  

3 boda 

Učenici koji su kao članovi ekipe osvojili treće 
mjesto  

2 boda 

Učenici koji su kao članovi ekipe sudjelovali na 
državnome ili međunarodnome natjecanju 

1 bod 

Županijsko natjecanje ŠŠD-a  
Učenici koji su kao članovi ekipe osvojili prvo 
mjesto na županijskom natjecanju 

1 bod 

Pravo na dodatne bodove za športska natjecanja  kandidat dokazuje odgovarajućim uvjerenjem Hrvatskog 
školskog športskog saveza. 

 
Za športove koji nisu u sustavu Državnoga prvenstva školskih športskih društava RH uvjeti za ostvarivanje 
dodatnih bodova za osvojeno prvo mjesto na županijskome natjecanju jesu da športsko natjecanje organizira 
županijski školski športski savez, da na natjecanju sudjeluje najmanje šest školskih športskih društava u istoj 
kategoriji te da je natjecanje na početku školske godine odobrio Hrvatski školski športski savez 

 

KATEGORIZIRANI ŠPORTAŠI od I. do VI.  kategorije (učenici kategorizirani od Hrvatskog 

olimpijskog odbora): 
- vrhunskom športašu I. ili II. kategorije          - pripadaju 4 boda 
- vrhunskom športašu III. kategorije i vrsnome športašu IV. kategorije - pripadaju 3 boda 
- darovitome športašu V. i VI. kategorije     - pripadaju 2 boda  
  
Pravo na ove bodove kandidat dokazuje rješenjem Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog 
odbora, odnosno Hrvatskog športskog saveza gluhih. 

 
Kandidatu koji je sudjelovao na više natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, vrsta ili 
razina (navedenih u ovoj točki) vrjednuje se samo jedan (najpovoljniji) rezultat. 
  
VREDNOVANJE OSTALIH IZNIMNIH REZULTATA IZ PRETHODNOG OBRAZOVANJA 
  
Učenici koji su završili najmanje 4 razreda glazbene ili plesne škole koja ima odobrenje za rad 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, dobivaju 2 boda. 
 
Pravo na dodatne bodove iz ove točke kandidati dokazuju razrednim svjedodžbama glazbenih ili plesnih škola 

 

VREDNOVANJE REZULTATA UČENJA U OTEŽANIM UVJETIMA PRETHODNOG 
OBRAZOVANJA 
 

Učenici koji su osnovnu školu završili u otežanim uvjetima upisuju se sukladno točki XV., XVI., 
XVII.,  XVIII. i XIX. Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u 
šk.god. 2011./2012. 


