
Na temelju stavka 6. članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(Narodne novine:  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Srednja 
škola  fra Andrije Kačića Miošića, Tina Ujevića 5, 20340 Ploče objavljuje 

     N A T J E Č A J 

ZA UPIS  U 1. RAZRED  SREDNJE ŠKOLE  ZA  ŠKOLSKU GODINU  2016./2017.   

Škola u školskoj godini 2016./2017. upisuje učenike u 1. razrede srednje škole kako slijedi:  

 

Obrazovni   programi 
Trajanje 

programa 

Broj 

učenika 

Predmeti posebno 

važni za upis 
Strani jezici 

Natjecanja koja se 

boduju pri upisu 

 

Opća gimnazija 

 

4 

godine 

 

44 

Povijest 

Geografija 

Biologija 

Engleski jezik  

Talijanski jezik 

 

Natjecanje iz  

fizika 

Ekonomist 

 

 

4 

godine 

 

 

20 

Povijest 

Geografija 

Tehnička kultura 

Engleski jezik 
Natjecanje mladih 

tehničara 

Hotelijersko-

turistički tehničar 
4 

godine 
24 

Povijest 

Geografija 

Likovna kultura 

Engleski jezik 

Talijanski jezik 

Njemački jezik 

Natjecanje mladih 

tehničara 

Tehničar za 

računalstvo 

 

4 

godine 

 

24 

Fizika, 

Tehnička kultura 

Kemija 

Engleski jezik 

Natjecanje iz 

informatike –

računalstva 

(Infokup) 

 

Elektroničar-

mehaničar 
3 

godine 
6  Engleski jezik 

Natjecanje mladih   

tehničara 

 

Konobar 
3 

godine 
6  

Engleski jezik 

Talijanski jezik 

Natjecanje iz  

biologije 

Kuhar 
3 

godine 
8  

Engleski jezik 

Talijanski jezik 

Natjecanje iz  

biologije 

 



Zdravstvene kontraindikacije: 

 

Za programe obrazovanja: ekonomist, hotelijersko-turistički tehničar i konobar uvjet za upis 

je potvrda nadležnog školskog liječnika o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija, a za 

programe obrazovanja: tehničar za računalstvo, elektroničar-mehaničar, kuhar  liječnička 

svjedodžba medicine rada kojom se utvrđuje zdravstvena sposobnost kandidata. 

Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih programa u svrhu upisa u 1. 

razred srednje škole je  u prilogu ispod teksta Natječaja (objavljen je na (www.mzos.hr). 

Kriteriji za upis, upisni rokovi te ostale informacije nalaze se u Pravilniku o elementima i 

kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole i Odluci o upisu učenika u 1. 

razred srednje škole u školskoj 2016./2017. godini  (nalaze se u prilogu ispod teksta 

Natječaja). 

Opis programa zanimanja vidljiv je na sučelju www.upisi.hr/srs – struktura upisa. 

Provjera znanja iz Engleskog jezika je 1. srpnja 2016. u 9,00 sati (samo za kandidate koji nisu 

u osnovnoj školi  učili engleski jezik).  

Potrebni dokumenti (upisnice, liječničke potvrde i svjedodžbe te svi ostali dokumenti 

kojima se dokazuju dodatni bodovi) dostavljaju se u Srednju školu  od 11. - 15. srpnja 2016.  

 

         

        Ravnateljica: 

        Ina Žderić, prof. 

http://www.mzos.hr/
http://www.mzos.hr/

