
4 50 3,00 84

4 50 1,00 28

4 50 1,00 28

4 50 1,00 28

4 50 1,00 28

4 50 2,00 56

Predmeti iz kojih se nastava izvodi 

djelomično na engleskom jeziku: likovna 

umjetnost, povijest, etika, kemija, 

informatika, fizika, biologija i geografija.                                      

Prema suglasnosti Upravnog odjela za 

prosvjetu Varaždinske županije cijena 

obrazovanja je 300,00 kn mjesečno po 

polazniku (10 mjeseci godišnje).

opća gimnazija s dijelom 

predmeta na engleskom 

Novi Marof

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

NATJEČAJ

ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJIH ŠKOLA

ZA ŠKOLSKU GODINU 2012./2013.

opća gimnazija

trajanje 

obrazovanja 

u godinama

NASTAVNI PREDMETI 

ZNAČAJNI ZA IZBOR 

KANDIDATA

STRANI JEZICI KOJI SE 

UČE U ŠKOLI KAO 

OBVEZNI PREDMETI

POSEBNI UVJETI

BROJ

RAZR. 

ODJELA
UČENIKA

opća gimnazija - odjel

Ludbreg

(dvojezična)

ZANIMANJE / PROGRAM

opća gimnazija - odjel 

prirodoslovno -  

matematička

gimnazija

program A

prirodoslovno -  

matematička

hrvatski jezik prvi strani jezik:

matematika nastavak učenja iz 

strani jezik osnovne škole,

povijest, biologija drugi strani jezik: 

engleski, njemački ili

francuski

matematika
nastavak učenja iz 

osnovne škole

njemački 

hrvatski jezik prvi strani jezik:

matematika

strani jezik drugi strani jezik: 

fizika, biologija

francuski

engleski, njemački ili

strani jezik

povijest, biologija drugi strani jezik: 

engleski uz uvjet da se 

nastavlja učenje iz 

osnovne škole,

prvi strani jezik:

hrvatski jezik

matematika

hrvatski jezik

gimnazija-

varazdin@skole.t-com.hr

BODOVNI 

PRAG

PRVA GIMNAZIJA

VARAŽDIN

42000 Varaždin

Petra Preradovića 14

tel. 042 / 302-122

fax. 042 / 320 - 420

e-mail:

I. JAVNE ŠKOLE

NAZIV ŠKOLE          

Adresa i telefon

Povećana satnica matematike i 

informatike umjesto drugog stranog 

jezika koji se može učiti kao fakultativna 

nastava, odnosno DSD.

gimnazija strani jezik

prvi strani jezik:

nastavak učenja iz 

osnovne škole

mailto:gimnazija-varazdin@skole.t-com.hr
mailto:gimnazija-varazdin@skole.t-com.hr


4 50 1,00 28

2 1,00 28

ROKOVI UPISA

a) prijave kandidata

b) intervju s učenicima - prilikom prijave

d) upisi učenika

02. i 03. srpnja 2012. godine od 8 do 16 sati

a) državljani Republike Hrvatske i povratnici koji su živjeli i školovali se u inozemstvu,

b) strani državljani, a završili su drugi razred srednje škole.

Prva gimnazija Varaždin u školskoj godini 2012./2013. upisuje jedan razredni odjel s 28 učenika u treći razred obrazovnog programa međunarodne 

mature (IBDP - The International Baccalaureate Diploma Programme).

Pravo upisa u treći razred programa međunarodne mature imaju svi učenici:

Mogućnost odabira trećeg stranog jezika 

ili pojačanog učenja 1. ili 2. stranog jezika 

u 3. i 4. razredu umjesto predmeta fizika.

program B

međunarodna matura

(IBDP) - upis u III. razred

jezična gimnazija

drugi strani jezik: 

hrvatski jezik prvi strani jezik:

matematika nastavak učenja iz 

fizika, biologija

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U PROGRAM MEĐUNARODNE MATURE

INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2012./2013. (treći razred)

UVJETI ŠKOLOVANJA

a) trajanje obrazovanja je dvije godine,

b) nastava se izvodi na engleskom jeziku,

c) školarina iznosi 1.000,00 kuna mjesečno za hrvatske državljane, a za strane državljane 600 eura mjesečno u kunskoj protuvrijednosti obračunato na dan uplate 

UVJETI UPISA

a) poznavanje engleskog jezika,

gimnazija-

varazdin@skole.t-com.hr

francuski, engleski ili 

njemački

strani jezik osnovne škole

povijest, geografija

b) svestranost, samostalnost i motiviranost (intervju),

c) ocjena iz materinskoga jezika, matematike i engleskog jezika najmanje vrlo dobar (4) u drugom razredu srednje škole, a ako kandidat nema te ocjene, provjeravat će se

    znanja iz pojedinog predmeta.

Upisi su mogući i izvan navedenih rokova u dogovoru s IB koordinatorom (Miljenka Štimec, prof). Na dan prijave učenik je dužan donijeti dokumente, te svjedodžbe prvoga i drugoga 

razreda.

DOKUMENTI ZA NATJEČAJ

a) prijava za natječaj (nabavlja se u školi kod IB koordinatora ili u referadi)

Povećana satnica matematike i 

informatike umjesto drugog stranog 

jezika koji se može učiti kao fakultativna 

nastava, odnosno DSD.

    a plaća se 10 mjeseci u 3. razredu i 9 mjeseci u 4. razredu

c) provjera znanja (ako je potrebno) - 03. srpnja u 12 sati, rezultati do 15 sati



4 50 4,00 112

4 46 1,00 28

4 50 1,00 28

gimnazija

5 50 1,00 28

4 48 1,00 24

4 50 1,00 24

asistentica

4 48 1,00 28

4 46 1,00 28eksperimentalni program strani jezik

matematika, povijest,

engleski, njemački 

hrvatski jezik

matematika

strani jezik

povijest, geografija

postignuću.

(za športaše)

Za prijavu na natječaj potrebna je potvrda 

liječnika koji je pratio kandidata tijekom 

osnovnog obrazovanja o nepostojanju 

kontraindikacija za odabrani obrazovni 

program. Uvjet za upis je liječnička 

svjedodžba medicine rada kojom se 

dokazuje zdravstvena sposobnost 

kandidata za obavljanje poslova i zadaća 

za koje će se kandidat školovati.

Potvrda odgovarajućeg Nacionalnog

športskog saveza o športskome

prvi strani jezik:

nastavak učenja iz 

osnovne škole,

drugi strani jezik: 

osnovne škole,strani jezik

nastavak učenja iz matematika

opća gimnazija

prirodoslovno - 

DRUGA GIMNAZIJA

b) svjedodžbe 1. i 2. razreda srednje škole

c) za strane državljane - preslika putovnice

hrvatski jezik

matematika

opća gimnazija prvi strani jezik:

nastavak učenja iz 

osnovne škole,

fizika, geografija drugi strani jezik: 

engleski, njemački 

drugi strani jezik: 

engleski, njemački 

prvi strani jezik:

povijest, geografijaHallerova aleja 6 a

tel. 042 / 330 - 844

fax. 042 / 330 - 842

ss-varazdin-502@skole.t-

com.hr

098 / 173 00 25

strani jezik

matematička

hrvatski jezik

strani jezik, biologija,

e-mail:

MEDICINSKA ŠKOLA

VARAŽDIN

42000 Varaždin 

VARAŽDIN

engleski jezikhrvatski jezik, strani jezik,

medicinska sestra -

tehničar opće njege

hrvatski jezik

njemački jezik

engleski jezik

njemački jezik

kemija, matematika

dentalni asistent/

primalja - asistentica

hrvatski jezik, strani jezik,

matematika

matematika, kemija, 

biologija

engleski jezik

njemački jezik

kemija, biologija

msv@skole.htnet.hr

zdravstveno

tehničar / tehničarka

laboratorijski

hrvatski jezik, strani jezik,

matematika

kemija, fizika

hrvatski jezik

42000 Varaždin 

Vinka Međerala 11

tel. 042/ 492 - 000

e-mail:

njemački jezik

učenja iz osnovne škole

drugi strani jezik:

Prvi strani jezik: nastavakekonomska gimnazija -

engleski jezik

mailto:ss-varazdin-502@skole.t-com.hr
mailto:ss-varazdin-502@skole.t-com.hr
mailto:msv@skole.htnet.hr


4 46 1,00 28

4 40 2,00 56

4 40 1,00 24

*EKONOMIST; DISLOCIRANI ODJEL NOVI MAROF 

Mjesto za predaju upisne dokumentacije i provedbu postupka upisa bit će u Osnovnoj školi Novi Marof.

Nacionalni športski savezi zaprimat će zahtjeve učenika, te izdavati potvrde tijekom mjeseca lipnja 2012. godine.

4 40 1,00 28

4 40 1,00 28

4 40 1,00 28

4 40 1,00 28

GOSPODARSKA

ŠKOLA

VARAŽDIN

42000 Varaždin 

B. Plazzeriano 4

tel. 042 / 492-272

fax. 042 / 330 - 786

e-mail:

matematika, povijest,

geografija

strani jezik

hrvatski jezik

strani jezik

ekonomist

matematika, povijest,

geografija

poslovni tajnik hrvatski jezik

strani jezik

geografija

hrvatski jezik

geografija

geografija

hrvatski jezik

strani jezik

matematika, povijest,

učenja iz osnovne škole

engleski, njemački

strani jezik: nastavak  

engleski, njemački

strani jezik: nastavak  

učenja iz osnovne škole

osnovne škole

drugi strani jezik:

nastavak učenja iz 

matematika, povijest

geografija

prvi strani jezik:

osnovne škole

hrvatski jezik,

drugi strani jezik:

engleski, njemački

engleski, njemački

prvi strani jezik:

nastavak učenja iz 

strani jezik

engleski, njemački

prvi strani jezik:

ekonomist (dislocirani 

odjel Novi Marof)*

nastavak učenja iz 

osnovne školematematika, povijest

geografija drugi strani jezik:

hrvatski jezik

strani jezik

prvi strani jezik:

komercijalist

upravni referent

turističko - hotelijerski

komercijalist

turistička gimnazija -

eksperimentalni program

Prvi strani jezik: nastavak

učenja iz osnovne škole

drugi strani jezik:

matematika, povijest

nastavak učenja iz 

gospodarska.skola@skole

.hr

ZA SPORTAŠE

Potvrda Nacionalnog sportskog saveza

*UČENICI SPORTAŠI UKLJUČENI U REDOVNE RAZREDNE ODJELE su dužni priložiti potvrdu odgovarajućeg Nacionalnog športskog saveza o mogućim 

postignućima ili statusu vrhunskog športaša.  

hrvatski jezik

strani jezik

mailto:gospodarska.skola@skole.hr
mailto:gospodarska.skola@skole.hr


4 40 1,00 28

3 1,00 28

povijest, geografija

3 1,00 28

matematika, biologija

3 1,00 28

matematika, biologija

kemija

****

KONOBAR JMO I KUHAR JMO

Učenici za zanimanje konobar JMO i kuhar JMO dužni su prilikom upisa donijeti  sklopljeni Ugovor o naukovanju  s licenciranim obrtom 

ili s licenciranom pravnom osobom od strane Obrtničke komore i liječničku svjedodžbu medicine rada kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti učenika  

Ugovor o naukovanju sklapa roditelj (skrbnik) naučnika u četiri istovjetna primjerka.

4 46 1,00 28

4 36 0,50 12

osnovne škole

Nastavak učenja iz

medicine rada.

***PRODAVAČ

osnovne škole

drugi strani jezik:

hrvatski jezik prvi strani jezik:

strani jezik

Učenici za zanimanje prodavač dužni su prilikom upisa donijeti liječnički svjedodžbu medicine rada kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti učenika.

engleski, njemački

Liječnička svjedodžba specijaliste

medicine rada.nastavak učenja iz 

Nastavak učenja iz

osnovne škole i

latinski jezik

prirodoslovna gimnazija

geološki tehničar

hrvatski jezik

strani jezik,

matematika, biologija,

kemija

hrvatski jezik

tehnička kultura

strani jezik,

matematika, biologija,

za odabrano zanimanje.

hrvatski jezik

osnovne škole

Liječnička svjedodžba specijaliste

medicine rada.nastavak učenja iz 

engleski, njemački

Liječnička svjedodžba specijaliste

kuhar - JMO****

engleski, njemački

matematika, povijest

geografija

drugi strani jezik:

hrvatski jezik

strani jezik

strani jezik

drugi strani jezik:

matematika, biologija,

kemija

drugi strani jezik:

strani jezik, matematika

hrvatski jezik

nastavak učenja iz 

osnovne škole

osnovne škole

konobar - JMO****

engleski, njemački

treći strani jezik: talijanski

tehničar

hotelijersko - turistički

prodavač***

prvi strani jezik:

nastavak učenja iz 

osnovne škole

prvi strani jezik:



4 36 0,50 12

4 42 1,00 28

4 42 1,00 24

4 36 1,00 24

4 36 1,00 24

4 36 1,00 24

3 1,00 24

3 1,00 24

arhitektonski tehničar -

predmeta na 

engleskom jeziku tehnička kultura

izvodi djelomično na engleskom jeziku:

povijest: 1. i 2. razred; geografija: 1. i  

2. razred; biologija: 1. razred; tehničko 

crtanje: 1. razred; računalstvo: 1., 2.,

i 3. razred; nosive konstrukcije: 1., 2.,

3. i 4. razred i arhitektonske 

konstrukcije: 1., 2., 3. i 4. razred.

povećane troškove obrazovanja

Participacija roditelja / skrbnika za

iznosi 300,00 kn mjesečno po

učeniku.

osnovne škole

Nastavak učenja iz

PRIRODOSLOVNA

I RUDARSKA ŠKOLA

VARAŽDIN

42000 Varaždin

Hallerova aleja 3

tel. 042 / 313-292

fax: 042 / 200 - 508

e-mail:

rudak@skole.t-com.hr

www.rudarska.hr

Nastavak učenja iz

osnovne škole.

Nastavak učenja iz

osnovne škole.

tehnička kultura

hrvatski jezik, strani jezik

matematika, fizika,

Nastavak učenja iz

osnovne škole i

latinski jezik.

osnovne škole.

Nastavak učenja iz

osnovne škole.

osnovne škole

Nastavak učenja iz

osovne škole

Nastavak učenja iz

Nastavak učenja iz

kemija, biologija,

matematika

strani jezik,

hrvatski jezik, strani jezik

matematika, fizika,

matematika, 

kemija, biologija

hrvatski jezik,

tehnička kultura

hrvatski jezik, strani jezik,

matematika,

kemija, biologija

hrvatski jezik,

tehnička kultura

hrvatski jezik,

strani jezik,

matematika, fizika,

hrvatski jezik, strani jezik,

matematika, fizika,

rudarski tehničar

strani jezik,

matematika, fizika,

hrvatski jezik

strani jezik

Liječnička svjedodžba medicine rada.

Liječnička svjedodžba medicine rada.

Predmeti iz kojih se nastava  

keramičar - oblagač

rukovatelj samohodnim

građevinskim strojevima

ekološki tehničar

tehničar nutricionist

prehrambeni tehničar

program uz skupinu

arhitektonski tehničar

GRADITELJSKA,

mailto:rudak@skole.t-com.hr
http://www.rudarska.hr/


3 0,67 18

3 0,33 10

Na natječaj za upis učenik prilaže: prijavnicu na natječaj (dobije se u školi), svjedodžbe 7. i 8. razreda osnovne škole (originale), odgovarajuće dokumente kojima dokazuje

4 36 0,50 13

4 36 0,50 13

neko od prava koje ima na temelju Odluke (pravo na izravni upis ili pravo na vrednovanje posebnih rezultata prethodnog obrazovanja, obrazovanja u otežanim uvjetima i sl.), 

hrvatski jezik, strani jezik,

osnovne škole.

osnovne škole.

Nastavak učenja iz

Nastavak učenja iz

matematika, fizika,

tehnička kultura

Geografija 1. i 2 razrednastavnih predmeta na

geografija

strani jezik,

tehnička kultura

hrvatski jezik, strani jezik,

matematika, fizika,

tehnička kultura

hrvatski jezik,

matematika, fizika,

kontraindikacija za odabrani obrazovni program.

Predmeti iz kojih se nastava izvodi

djelomično na engleskom jeziku:

Računalstvo 1. i 2. razred

Osnove prijevoza i prijenosa 1. razred

Terminali i mehanizacija 1. razred

Skladišno poslovanje 2. razred

Financijsko poslovanje 2. razred

Poslovne komunikacije 3. razred

i Ugovor o naukovanju.

Liječnička svjedodžba medicine rada

 i Ugovor o naukovanju.

Liječnička svjedodžba medicine rada

tehničar za logistiku i

špediciju s dijelom

engleskom jeziku

(dvojezična nastava)

a za trogodišnja zanimanja potrebno je uz prijavu priložiti i potvrdu liječnika koji je pratio kandidata tijekom osnovnog obrazovanja o nepostojanju 

engleski jezik

njemački jezik

tesar - JMO

zidar - JMO

geografija

povećane troškove obrazovanja

Međunarodno poslovanje 3. razred

Špedicija 3. i 4. razred

Logistika 3. i 4. razred

Osiguranje u prijevozu 4. razred

Agencijski poslovi 4. razred

Participacija roditelja / skrbnika za

iznosi 300,00 kn mjesečno, odnosno

obrazovanja

tehničar za logistiku i

špediciju

engleski jezik

njemački jezik

3.000,00 kn za svaku godinu

hrvatski jezik, 

matematika, fizika,

strani jezik,



4 36 1,00 26

4 36 1,00 26

4 36 1,00 26

3 1,00 24

3 1,00 26 Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj

sposobnosti za upravljanje vozilima na

motorni pogon "C" kategorije izdano od

3 0,25 6

3 1,00 24

3 0,50 12

njemački jezik

engleski jezik

njemački jezik

engleski jezik

engleski jezik

njemački jezik

engleski jezik

njemački jezik

engleski jezik 

njemački jezik

engleski jezik

njemački jezik

engleski jezik

njemački jezik

njemački jezik

hrvatski jezik, strani jezik,

matematika, fizika,

hrvatski jezik, strani jezik,

matematika, fizika,

tehnička kultura

hrvatski jezik, strani jezik,

matematika, fizika,

tehnička kultura

matematika, fizika,

tehnička kultura

tehnička kultura

matematika, fizika,

tehnička kultura

hrvatski jezik, strani jezik,

matematika, fizika,

strani jezik,

tehnička kultura

hrvatski jezik, strani jezik,

matematika, fizika,

strani jezik,

tehnička kultura

hrvatski jezik,

matematika, fizika,

strani jezik,

tehnička kultura

hrvatski jezik,

hrvatski jezik, engleski jezik tehničar za vozila i

poduzećem koje posjeduje

poduzećem koje posjeduje

licencu za prijam naučnika, a 

registrirani su kod Obrtničke komore.

Liječnička svjedodžba izdana od

medicine rada.

Ugovor o naukovanju s obrtnikom ili

licencu za prijam naučnika, a 

Centra za medicinu i psihologiju

prometa.

Liječnička svjedodžba izdana od

medicine rada.

Ugovor o naukovanju s obrtnikom ili

Liječnička svjedodžba izdana od

Liječnička svjedodžba izdana od

medicine rada.

medicine rada.

Ugovor o naukovanju s obrtnikom ili

registrirani su kod Obrtničke komore.

automehaničar - JMO

autolimar - JMO

strojobravar - JMO

tehničar cestovnog

računalni tehničar za

strojarstvo

e-mail:

sip@skole.t-com.hr

VARAŽDIN

42000 Varaždin

Hallerova aleja 3 a

tel. 042 / 210 - 547

vozač motornog vozila

CNC operater/

CNC operaterka

STROJARSKA I

PROMETNA ŠKOLA

fax. 042 / 300 - 475

vozna sredstva

prometa

mailto:sip@skole.t-com.hr


3 0,25 6

3 1,00 24

registrirani su kod Obrtničke komore.

4 46 1,00 24

4 42 1,00 24

4 41 2,00 56

tehnička kultura,

4 41 2,00 48

tehnička kultura,

drugi strani jezik 

fakultativno: njemački

fakultativno: njemački

tehnička kultura, fakultativno: njemački

Prvi strani jezik nastavak:

drugi strani jezik 

učenja iz osnovne škole

njemački jezik

engleski jezik

engleski jezik

njemački jezik

strani jezik jezik, engleski jezik

tehničar za mehatroniku opći uspjeh, Prvi strani jezik: nastavak

hrvatski jezik, učenja iz osnovne škole,

učenja iz osnovne škole,

drugi strani jezik 

jezik, engleski jezik

tehničar za računalstvo opći uspjeh, Prvi strani jezik nastavak:

matematika, fizika,

jezik, engleski jezik

matematika, fizika,

opći uspjeh,

hrvatski jezik, 

strani jezik

strani jezik

hrvatski jezik,

matematika, fizika,

hrvatski jezik, strani jezik,

matematika, fizika,

hrvatski jezik, strani jezik,

matematika, fizika,

tehnička kultura

tehnička kultura

Liječnička svjedodžba izdana od

medicine rada.

Ugovor o naukovanju s obrtnikom ili

registrirani su kod Obrtničke komore.

poduzećem koje posjeduje

licencu za prijam naučnika, a 

registrirani su kod Obrtničke komore.

Liječnička svjedodžba izdana od

poduzećem koje posjeduje

licencu za prijam naučnika, a 

Ugovor o naukovanju s obrtnikom ili

medicine rada.

poduzećem koje posjeduje

licencu za prijam naučnika, a 

elektrotehničar

jezik izborno: njemački

jezik, engleski jezik

instalacija - JMO

tehnička gimnazija -

instalater kućnih

limar - JMO

eksperimentalni program

opći uspjeh, hrvatski

jezik, matematika, fizika,

tehnička kultura, strani

Prvi strani jezik: nastavak

učenja iz osnovne škole

drugi strani jezik 



4 40 1,00 24

likovna kultura,

4 40 1,00 24

likovna kultura,

4 36 1,00 24

tehnička kultura,

3 0,33 9

tehnička kultura

3 0,34 10

tehnička kultura

3 0,33 9

tehnička kultura

3 0,42 12

tehnička kultura

3 0,42 12

matematika, fizika,

fakultativno: njemački

fakultativno, njemački

Provjera likovnog izražavanja i

senzibiliteta.

matematika, fizika,

opći uspjeh,

senzibiliteta.

WEB dizajner Prvi strani jezik: nastavak Provjera likovnog izražavanja i

hrvatski jezik, učenja iz osnovne škole,

Prvi strani jezik: nastavak

drugi strani jezik 

fakultativno: njemački

liječnička svjedodžba medicine rada.

drugi strani jezik 

učenja iz osnovne škole,

učenja iz osnovne škole, obrtom ili pravnom osobom i

fakultativno: njemački

liječnička svjedodžba medicine rada.

Prvi strani jezik: nastavak

jezik, engleski jezik

Ugovor o naukovanju s licenciranim

Prvi strani jezik: nastavak

jezik, engleski jezik

obrtom ili pravnom osobom i

liječnička svjedodžba medicine rada.

Ugovor o naukovanju s licenciranim

Prvi strani jezik: nastavak Ugovor o naukovanju s licenciranim

učenja iz osnovne škole, obrtom ili pravnom osobom i

jezik, engleski jezik

drugi strani jezik 

fakultativno: njemački

Prvi strani jezik: nastavak Ugovor o naukovanju s licenciranim

hrvatski jezik učenja iz osnovne škole, obrtom ili pravnom osobom i

jezik, engleski jezik

elektromehaničar - JMO

Ugovor o naukovanju s licenciranim

hrvatski jezik obrtom ili pravnom osobom i

jezik, engleski jezik

učenja iz osnovne škole,

drugi strani jezik liječnička svjedodžba medicine rada.

fakultativno: njemački

opći uspjeh

opći uspjeh,

drugi strani jezik 

učenja iz osnovne škole,

Prvi strani jezik: nastavak

drugi strani jezik 

hrvatski jezik

opći uspjeh

hrvatski jezik

opći uspjeh

matematika, fizika,

opći uspjeh,

hrvatski jezik,

opći uspjeh

fax: 042 / 311 - 626

e-mail:

ess@vz.htnet.hr

tokar - JMO

mehaničar - JMO

hrvatski jezik

matematika, fizika,

matematika, fizika,

tel: 042 / 313 - 455

medijski tehničar

strani jezik

Hallerova aleja 5

opći uspjeh,tehničar PT prometa

ELEKTROSTROJARSKA

ŠKOLA

VARAŽDIN

42000 Varaždin

matematika, fizika,

hrvatski jezik,

matematika, fizika,

strani jezik

strani jezik

jezik, engleski jezik

elektroinstalater - JMO

elektroničar - 

bravar - JMO

mailto:ess@vz.htnet.hr


tehnička kultura

3 0,04 1

tehnička kultura

3 0,04 1

tehnička kultura

3 0,04 1

tehnička kultura

3 0,04 1

tehnička kultura

3 0,50 12

tehnička kultura

3 0,50 12

tehnička kultura

drugi strani jezik 

fakultativno: njemački

fakultativno: njemački

jezik, engleski jezik

obrtom ili pravnom osobom i

liječnička svjedodžba medicine rada.

Ugovor o naukovanju s licenciranim

obrtom ili pravnom osobom i

liječnička svjedodžba medicine rada.

fakultativno: njemački

jezik, engleski jezik

Prvi strani jezik: nastavak

učenja iz osnovne škole,

drugi strani jezik 

opći uspjeh

Prvi strani jezik: nastavak

urar - JMO

hrvatski jezik

hrvatski jezik

opći uspjeh

opći uspjeh Prvi strani jezik: nastavak

hrvatski jezik učenja iz osnovne škole,

drugi strani jezik 

fakultativno: njemački

drugi strani jezik 

liječnička svjedodžba medicine rada.

zlatar - JMO

opći uspjeh

fakultativno: njemački

Ugovor o naukovanju s licenciranim

učenja iz osnovne škole,

jezik, engleski jezik

fakultativno: njemački

fakultativno: njemački

učenja iz osnovne škole,

drugi strani jezik 

Prvi strani jezik: nastavak

učenja iz osnovne škole,

drugi strani jezik 

liječnička svjedodžba medicine rada.

jezik, engleski jezik

Ugovor o provedbi praktične nastave i

jezik, engleski jezik

drugi strani jezik

jezik, engleski jezik

obrtom ili pravnom osobom i

liječnička svjedodžba medicine rada.

Prvi strani jezik: nastavak

obrtom ili pravnom osobom i

liječnička svjedodžba medicine rada.

Ugovor o naukovanju s licenciranim

Prvi strani jezik: nastavak Ugovor o provedbi praktične nastave i

učenja iz osnovne škole,

liječnička svjedodžba medicine rada.

Provjera likovnog izražavanja i senzibiliteta obaviti će se u utorak 03.07.2012. godine u 16,00 sati u učionici A-52.

jezik, engleski jezik

Ugovor o naukovanju s licenciranim

precizni mehaničar - JMO

matematika, fizika,

opći uspjeh

hrvatski jezik

hrvatski jezik

hrvatski jezik

opći uspjeh

matematika, fizika,

puškar - JMO

matematika, fizika,

matematika, fizika,

matematika, fizika,

matematika, fizika,

matematika, fizika,

grafičar tiska

grafičar pripreme 



4 36 1,00 28

65

4 (35 bodova 0,50 14

provjerom

likovnih

sposobnosti

i 30 bodova

iz uspjeha u

osnovnoj

školi)

65 hrvatski jezik, matematika, engleski jezik ili Provjera likovnih sposobnosti koja imadizajner odjećewww.ss-strukovna-

zadaćama iz:

engleski jezik ili

kultura, likovna kultura i

provjera likovnog 

hrvatski jezik, strani jezik

matematika, tehnička 

engleski jezik ili

njemački jezik

njemački jezik

hrvatski jezik, matematika,

izražavanja

kemija, likovna kultura,

drvodjelski tehničar -

strani jezik,

i provjera likovnih

sposobnosti

sposobnosti.

dobiva se zbrajanjem bodova dobivenih

na provjeri likovnih sposobnosti, općeg

uspjeha i uspjeha iz pet predmeta. Ako

dva ili više kandidata imaju isti ukupan

broj bodova, prednost za upis ima onaj

je riječ o iznimnoj darovitosti i primjeni

dopunskih mjerila iz Odluke o upisu.

Konačna ljestvica poretka kandidata

koji ima više bodova iz provjere likovnih

odgoja u VII. i VIII. razredu osnovne

škole ne skupe najmanje 30 bodova,

stranog jezika, kemije i likovnog

u pravilu se ne mogu upisati osim kad

isključuju se iz daljnjeg razredbenog

postupka.

Učenici koji iz općeg uspjeha i ocjena

iz hrvatskog jezika, matematike,

likovnog izražavanja i likovni 

likovnih sposobnosti (odnosno stekli

najmanje 35 od mogućih 65 bodova)

a) crtanja olovkom ili ugljenom,

b) slikanja (tempera, gvaš ili akvarel).

Provjera likovnih sposobnosti koja ima

izlučni značaj 04.07.2012. u 8,00 sati.

Uvjet za upis je dokazana sposobnost

senzibilitet koji se provjerava 

Provjera likovnog izražavanja koja ima

izlučni značaj 04.07.2012. u 8,00 sati.

Učenici koji nisu zadovoljili na provjeri

grafički dizajner

dizajner

SREDNJA

STRUKOVNA ŠKOLA

VARAŽDIN

42000 Varaždin

B. Plazzeriano 4

tel. 042 / 492 - 255

fax. 042 / 492 - 250

e-mail:

web

sss-varazdin@vz.htnet.hr

http://www.ss-strukovna-vz.skole.hr/
mailto:sss-varazdin@vz.htnet.hr


4 (35 bodova 0,50 14

provjerom

likovnih

sposobnosti

i 30 bodova

iz uspjeha u

osnovnoj

školi)

4 36 1,00 28

4 36 0,50 14 strani jezik,

matematika,

odjevni tehničar hrvatski jezik,

kemija, fizika

matematika,

njemački jezik

strani jezik,

i provjera likovnih

kemija, likovna kultura, njemački jezik

dva ili više kandidata imaju isti ukupan

broj bodova, prednost za upis ima onaj

koji ima više bodova iz provjere likovnih

sposobnosti.

Konačna ljestvica poretka kandidata

dobiva se zbrajanjem bodova dobivenih

na provjeri likovnih sposobnosti, općeg

uspjeha i uspjeha iz pet predmeta. Ako

škole ne skupe najmanje 30 bodova,

u pravilu se ne mogu upisati osim kad

je riječ o iznimnoj darovitosti i primjeni

dopunskih mjerila iz Odluke o upisu.

postupka.

Učenici koji iz općeg uspjeha i ocjena

iz hrvatskog jezika, matematike,

odgoja u VII. i VIII. razredu osnovne

stranog jezika, kemije i likovnog

izlučni značaj 04.07.2012. u 8,00 sati.

Uvjet za upis je dokazana sposobnost

likovnog izražavanja i likovni 

senzibilitet koji se provjerava 

zadaćama iz:

a) crtanja olovkom ili ugljenom,

najmanje 35 od mogućih 65 bodova)

isključuju se iz daljnjeg razredbenog

engleski jezik ilihrvatski jezik,

strani jezik,

sposobnosti

liječničkom potvrdom medicine rada.

Psihofizička sposobnost dokazana 

b) slikanja (tempera, gvaš ili akvarel).

Učenici koji nisu zadovoljili na provjeri

likovnih sposobnosti (odnosno stekli

tehničar zaštite osoba i

imovine

engleski jezik ili

njemački jezik



4 36 0,50 14

3 0,33 8

3 0,67 20

3 0,50 14

3 0,50 14

3 1,00 24

3 0,67 20

matematika

3 0,33 8

3 0,50 5

3 0,50 5

o sposobnostima za najmanje dva

primjerena programa obrazovanja.

engleski jezik ili

njemački jezik

njemački jezik

engleski jezik ili

njemački jezik

njemački jezik

engleski jezik ili

engleski jezik ili

njemački jezik

kemija, tehnička kultura

hrvatski jezik,

matematika,

engleski jezik ili

Liječnička potvrda medicine rada,

obućarski tehničar

kemija, tehnička kultura

hrvatski jezik,

strani jezik,

Rješenje Ureda državne uprave u

kultura, tehnička kultura

hrvatski jezik, strani jezik engleski jezik ili

Službe za profesionalno usmjeravanje

 matematika, likovna

matematika, strani jezik,

matematika, likovna 

hrvatski jezik, strani jezik,

fizika, matematika,

tehnička kultura

hrvatski jezik, strani jezik,

kultura i tehnička kultura

hrvatski jezik, strani jezik,

kemija, likovna kultura

matematika, kemija,

županiji o primjerenom programu

Ugovor o naukovanju.

Liječnička potvrda medicine rada,

županiji o primjerenom programu 

Liječnička potvrda medicine rada,

Ugovor o naukovanju.

Liječnička potvrda medicine rada,

Liječnička potvrda medicine rada,

Ugovor o naukovanju.

Ugovor o naukovanju.

galanterist - JMO

krojač - JMO

stolar - JMO

školovannja  u OŠ, Stručno mišljenje

Liječnička potvrda medicine rada,

Ugovor o naukovanju.

Liječnička potvrda medicine rada,

kemija, biologija,

hrvatski jezik, strani jezik,

Ugovor o naukovanju.

frizer - JMO

pekar - JMO

pomoćni krojač - TES*

kozmetičar - JMO

pomoćni stolar - TES*

njemački jezik

biologija

Ugovor o naukovanju.

Rješenje Ureda državne uprave u

njemački jezik

hrvatski jezik, strani jezik, engleski jezik ili

engleski jezik ili

kemija, biologija, njemački jezik

soboslikar - ličilac - JMO

školovanja u OŠ, Stručno mišljenje

matematika



primjerena programa obrazovanja.

4 50 3,00 72

4 42 2,00 48

3 1,00 24

3 0,33 8

matematika,

3 0,34 8

3 0,33 8

3 1,00 20

matematika,

4 36 0,50 12

4 36 0,50 12

Službe za profesionalno usmjeravanje

IVANEC

nastavak učenja iz 

osnovne škole

prvi strani jezik:

matematika, nastavak učenja iz 

strani jezik,

engleski jezik,

SREDNJA ŠKOLA

42240 Ivanec 

ekonomist

(ekonomija, trgovina i

poslovna administracija)

hrvatski jezik,

strani jezik,

njemački jezik

nastavak učenja iz 

Liječnička svjedodžba medicine rada i

Ugovor o naukovanju.

nastavak učenja iz 

osnovne škole

engleski jezik

njemački jezik

fizka,

Liječnička svjedodžba medicine rada i

engleski jezik

njemački jezik

strani jezik,

matematika,

E. Kumičića 7

hrvatski jezik, strani jezik,

tel. 042 / 782 - 344 geografija

hrvatski jezik,

ssivanec@email.t-com.hr

e-mail

tokar - JMO - A

SREDNJA ŠKOLA 

instalater grijanja

prodavač

i klimatizacije - JMO - A

"ARBORETUM OPEKA"

strojobravar - JMO - A

stolar - JMO - B hrvatski jezik, strani jezik,

biologija,

hrvatski jezik, strani jezik,

hrvatski jezik, strani jezik,

biologija, 

nastavak učenja iz

nastavak učenja iz

osnovne škole i

latinski jezik

osnovne škole

poljoprivredni tehničar -

opći

engleski jezik

tehnička kultura

poljoprivredni tehničar -

vrtlar

fizka,

tehnička kultura

Ugovor o naukovanju.

matematika,

drugi strani jezik:

matematika, 

hrvatski jezik,

biologija, geografija

tehnička kultura

Ugovor o naukovanju.

o sposobnostima za najmanje dva

osnovne škole

opća gimnazija

Liječnička svjedodžba medicine rada i

(ekonomija, trgovina i

poslovna administracija)

osnovne škole

povijest,

povijest,

biologija engleski ili njemački

nastavak učenja iz 

osnovne škole

njemački jezik

matematika,

mailto:ssivanec@email.t-com.hr


4 36 0,50 12

4 36 0,50 12

3 0,50 12

3 0,50 12

3 1,00 28

geografija,

tehnička kultura

3 1,00 5

3 1,00 5

3 1,00 5

dislocirana odjeljenja u

   rješenje nadležnog centra za

  socijalnu skrb o pravima iz

   oblika školovanja, umjesto rješenja

   prilaže nalaz i mišljenje, odnosno

   motivaciji učenika za najmanje dva

   primjerena programa obrazovanja

- iznimno, ako je osnovnu školu

  završio bez utvrđenog primjerenog

Ludbregu

pomoćni vrtlar - TES

pomoćni kuhar 

i slastičar - TES

- mišljenje službe za profesionalno

arboretum.opeka@vz.t-

com.hr

VINICA

42207 Vinica

Marčan, Vinička 53

tel. 042 / 722 - 131

e-mail.

Ugovor o naukovanju sklopljen s 

licenciranim obrtom. 

   školovanja u osnovnoj školi

strani jezik, 

osnovne škole i njemački

ili engleski jezik

osnovne škole

voćar - vinogradar -

vinar

hrvatski jezik, strani jezik, nastavak učenja iz

tehnička kultura

hrvatski jezik, strani jezik,

biologija, 

nastavak učenja iz

osnovne škole

tehnička kultura

agroturistički tehničar

matematika,

biologija, 

tehnička kultura

   usmjeravanje o sposobnostima i

   županiji o primjerenom obliku

Kandidati s teškoćama u razvoju 

prilažu:

 - rješenje reda državne uprave u

Liječnička svjedodžba medicine rada, 

cvjećar

kuhar - JMO nastavak učenja iz

matematika, biologija, osnovne škole

osnovne škole i

tehnička kultura latinski jezik

nastavak učenja iz

matematika,

tehnička kultura

hrvatski jezik, strani jezik, nastavak učenja iz

biologija, matematika,

hrvatski jezik, strani jezik,

pomoćni vrtlar - TES*

hrvatski jezik,

matematika, 

veterinarski tehničar

mailto:arboretum.opeka@vz.t-com.hr
mailto:arboretum.opeka@vz.t-com.hr


4 36 1,00 24

1

2

2

6

2

2

1

1

1

11

11

glazbenu školu) nakon uspješno položenog prijamnog ispita s ispitom sluha, glazbenog pamćenja i ritma, a sve sukladno Pravilniku o organizaciji i provođenju

klasifikacijskog postupka za upis učenika u srednju glazbenu školu.

Sukladno Odluci školskog odbora i suglasnosti Osnivača visina participacije roditelja / skrbnika godišnje iznosi 2.000,00 kn, plativo u 10 rata po 200,00 kuna.

Iznimno, daroviti učenici mogu pohađati više od jednog programa pripremne naobrazbe ako sami snose troškove toga obrazovanja. O upisu odlučuje ravnatelj škole

na prijedlog nastavničkog vijeća škole.

Sukladno Odluci školskog odbora i suglasnosti Osnivača visina participacije roditelja / skrbnika za darovite učenike godišnje iznosi 

10.000,00 kn, plativo u 10 rata po 1.000,00 kuna.

glazbnik trombonist

glazbenik tubist

glazbenik - teorijski smjer

glazbenik oboist

poljoprivredni tehničar -

biologija, 

matematika,

tehnička kultura

fitofarmaceut osnovne škole i

hrvatski jezik, strani jezik nastavak učenja iz

  socijalne skrbi

U I. razred pripremne naobrazbe glazbenog programa mogu se u pravilu upisati učenici koji su završili VI. razred općeobrazovne osnovne škole (a nisu završili osnovnu

Prema Nastavnom planu i programu za srednje glazbene i plesne škole, učenici koji pohađaju pripremnu naobrazbu smjera glazbenik pjevač u I. pripremnom razredu

glazbenik pjevač

glazbenik trubač

glazbnik rogist

GLAZBENA UMJETNOST

glazbnik kontrabasist

glazbenik klarinetist

Pripremna naobrazba traje dvije godine. U prvi pripremni razred upisuju se u pravilu kandidati do navršenih 15 godina života, a iznimku čine zanimanja:

i glazbenik pjevač do navršenih 22 godine života.

upisuju talijanski jezik, a u II. pripremnom razredu njemački jezik.

glazbenik tubist, glazbenik kontrabasist i glazbenik fagotist do navršenih 18 godina života, te zanimanje glazbenica pjevačica do navršenih 20 godina života 

U I. razred pripremne naobrazbe glazbenog programa upisuje se 40 učenika za zanimanje:

glazbenik fagotist

e-mail:

glazbena-skola@vz.t-

com.hr

GLAZBENA ŠKOLA

VARAŽDIN

glazbenik flautist

 

www.glazbenaskolauvaraz

dinu.hr 

42000 Varaždin

Kapucinski trg 8

tel. 042 / 213 - 123

fax. 042 / 213 - 715

mailto:glazbena-skola@vz.t-com.hr
mailto:glazbena-skola@vz.t-com.hr
http://www.glazbenaskolauvarazdinu.hr/
http://www.glazbenaskolauvarazdinu.hr/
http://www.glazbenaskolauvarazdinu.hr/
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glazbenik kontrabasist 2

2

1

1

4

4

2

1

3

glazbenik fagotist 1

2

1

13

12

5

postupka za upis učenika u srednju glazbenu školu.

glazbenik violinist

obrazovanje ili II. pripremni razred srednje glazbene škole, nakon uspješno položenog prijamnog ispita koji obuhvaća provjeru iz

života, odnosno glazbenik pjevač do navršene 24 godine života.

škole.

glazbenik flautist

glazbenik klarinetist

glazbenik saksofonist

glazbenik oboist

njemački jezik kao prvi strani jezik, te talijanski jezik kao drugi strani jezik. Redoviti učenici upisuju prvi razred srednje glazbene škole

glazbenik tubist

glazbenik udaraljkaš

glazbenik harmonikaš

glazbenik pjevač

glazbenik - teorijski smjer

glazbenik orguljaš

prijamnom ispitu te uzorno vladanje u glazbenoj školi, a sve sukladno Pravilniku o organizaciji i provođenju klasifikacijskog 

glazbenik gitarist

U I. razred četverogodišnjeg glazbenog programa upisuje se 66 učenika za zanimanje:

glazbenik klavirist

glazbenik trubač

glazbenik trombonist

u dobi do 17 godina, a najkasnije do navršenih 18 godina života. Izuzetak od ove odredbe odnosi se na zanimanja glazbenik fagotist, 

Učenik koji se natječe za upis u glazbenu školu može se istodobno natjecati i upisati u drugu srednju školu. Uz prijavnicu prilaže

U I. razred četverogodišnjeg srednjoškolskog glazbenog programa upisuju se učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno

Kandidatima se vrednuje opći uspjeh iz posljednja četiri razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnog obrazovanja, rezultat na

Prema Nastavnom planu i programu za srednje glazbene i plesne škole učenici upisuju dva obvezna strana jezika, engleski ili

temeljnog predmeta struke i solfeggia za instrumentaliste i pjevače, odnosno provjeru iz klavira i solfeggia za teoretičare.

glazbenik tubist, i glazbenik kontrabasist do navršenih 20 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica do navršenih 22 godine 

preslike (fotokopije) dokumenata za upis, ovjerene u školi u kojoj je učenik predao originalne dokumente, s naznakom da su izvorni

dokumenti zadržani u toj školi. Uz prijavnicu učenik prilaže i izvorne svjedodžbe ili ovjerene fotokopije svjedodžbi  glazbene  

Za upis na puhačke instrumente te za glazbenika/cu pjevača/icu potrebno je priložiti liječničku svjedodžbu ili liječničku potvrdu o



Sukladno Odluci Školskog odbora i suglasnosti Osnivača visini participacije roditelja / skrbnika godišnje iznosi 2.000,00 kuna, 

plativo u 10 rata po 200,00 kuna za učenike koji uz stručne (glazbene) predmete polaze i općeobrazovne predmete u Glazbenoj

školi u Varaždinu, a visina participacije roditelja / skrbnika učenika koji polaze uz Glazbenu školu u Varaždinu i neku drugu srednju školu

iznosi 4.000,00 kuna, plativo u 10 rata po 400,00 kuna.

Iznimno, daroviti učenici mogu pohađati više od jednog programa pripremne naobrazbe ako sami snose troškove toga obrazovanja. O upisu odlučuje ravnatelj škole

na prijedlog nastavničkog vijeća škole.

Sukladno Odluci školskog odbora i suglasnosti Osnivača visina participacije roditelja / skrbnika za darovite učenike godišnje iznosi 

10.000,00 kn, plativo u 10 rata po 1.000,00 kuna.

Ljetni upisni rok:

a) Prvi upisni krug:

- klasifikacijski ispit - 09. srpnja 2012. u 16,30 sati - usmena audicija (1. pripremni)

- klasifikacijski ispit - 03. sprnja 2012. u 18,00 sati - solfeggio, usmeni dio (1. srednji)

- klasifikacijski ispit - 04. srpnja 2012. u 8,00 sati - solfeggio, usmeni dio (1. srednje)

U prvi pripremni (I/6) i prvi razred (I/4) srednje Glazbene škole u Varaždinu za školsku godinu 2012./2013. učenici će se upisivati u sljedećim rokovima:

- prijava za klasifikacijski ispit - 02. i 03. srpnja 2012. od 8 do 16 sati

- klasifikacijski ispit - 03. srpnja 2012. u 16,30 sati - usmena audicija (1. pripremni)

- klasifikacijski ispit - 03. srpnja 2012. u 16,30 sati - solfeggio, pismeni dio (1. srednji)

- objava rezultata - 04. srpnja 2012. do 14 sati

- upis  - 05. srpnja 2012. od 8 do 16 sati

   - teorijski odjel, klavir i orgulje

- klasifikacijski ispit - 04. srpnja 2012. od 8,15 sati - instrument - klavir (1. srednje)

- prijava za klasifikacijski ispit - 09. srpnja 2012. od 8 do 16 sati

- klasifikacijski ispit - 09. srpnja 2012. u 16,30 sati - solfeggio, pismeni dio (1. srednje)

- objava nepopunjenih upisnih mjesta - 06. srpnja 2012. do 12 sati

b) Drugi upisni krug:

- klasifikacijski ispit - 04. srpnja 2012. od 9,00 sati - instrument - svi (1. srednje)

- klasifikacijski ispit - 04. srpnja 2012. od 10,00 sati - solo pjevanje  (1. srednje)

nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija.
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BROJ NASTAVNI PREDMETI 

ZNAČAJNI ZA IZBOR 

KANDIDATA

STRANI JEZICI KOJI SE 

UČE U ŠKOLI KAO 

OBVEZNI PREDMETI

- uzorno vladanje

- kandidati trebaju biti nepušači

RAZR. 

ODJELA

POSEBNI UVJETI

- objava nepopunjenih upisnih mjesta - do 17. kolovoza 2012. godine

- klasifikacijski ispit - 10. srpnja 2012. u 8,00 sati - solfeggio, usmeni dio (1. srednje)

- prijava za klasifikacijski ispit - 20. kolovoza 2012. od 8 do 16 sati

- upis  - 11. srpnja 2012. od 8 do 16 sati

- objava rezultata - 10. srpnja 2012. do 12 sati

- klasifikacijski ispit - 20. kolovoza 2012. u 16,30 sati - solfeggio, pismeni dio (1. srednje)

matematika, engleski i njemački

povijest, francuski

biologija

- klasifikacijski ispit - 21. kolovoza 2012. u 8 sati - solfeggio, usmeni dio (1. srednje)

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon 042 / 213-123 od 8 do 13 sati ili na www.glazbenaskolauvarazdinu.hr

- klasifikacijski ispit - 21. kolovoza 2012. od 8,15 sati - instrument, klavir (1. srednje)

- objava rezultata - 21. kolovoza 2012. do 12 sati

- upis  - 24. kolovoza 2012. od 8 do 16 sati i 23. kolovoza 2012. od 8 do 12 sati

- klasifikacijski ispit - 21. kolovoza 2012. od 9,00 sati - instrument, svi (1. srednje)

- klasifikacijski ispit - 20. kolovoza 2012. u 16,30 sati - usmena audicija (1. pripremni)

Jesenski upisni rok:

- klasifikacijski ispit - 10. srpnja 2012. od 8,15 sati - instrument - klavir (1. srednje)

- klasifikacijski ispit - 10. srpnja 2012. od 9,00  sati - instrument - svi (1. srednje)

trajanje 

obrazovanja 

u godinama

BODOVNI 

PRAG

opća gimnazija

II. ŠKOLE VJERSKIH ZAJEDNICA

ZANIMANJE / PROGRAM

hrvatski jezik, prvi strani jezik:

strani jezik, drugi strani jezik:

UČENIKA

NAZIV ŠKOLE       

Adresa i telefon

SREDNJA ŠKOLA

U MARUŠEVCU

s pravom javnosti

42243 Maruševec
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4 36 1,00 10

4 36 1,00 10

3 1,00 10

4 1 17

izborni: francuski

engleski, njemački

- učenici s posebnim socijalnim statusom

- uspjeh u VII. i VIII. razredu

- djeca poginulih i nestalih branitelja i civilnih 

   invalida rata

- djeca preminulih roditelja

Pravo izravnog upisa imaju učenici

sa zdravstvenim teškoćama, na

RAZR. 

ODJELA

francuski

- kandidati trebaju biti nepušači

Uz prijavu potvrda liječnika o 

dobar uspjeh

temelju stručnog mišljenja službe za 

profesionalno usmjeravanje i

liječnika medicine rada.

Pravo upisa u 1. razred imaju 

učenici koji su završili 8. razred 

medicinska sestra /

42000 Varaždin

PRIVATNA SREDNJA

UČENIKA

BROJ

ŠKOLA

s pravom javnosti

NAZIV ŠKOLE       

Matka Laginje 6

STRANI JEZICI KOJI SE 

UČE U ŠKOLI KAO 

OBVEZNI PREDMETI

hrvatski jezik, strani jezik,

matematika, povijest,

NASTAVNI PREDMETI 

ZNAČAJNI ZA IZBOR 

KANDIDATA

VARAŽDIN

ekonomist

pssv@pssv.hr

www.pssv.hr

geografija

prodavač

komercijalist

geografija

hrvatski jezik, strani jezik,

matematika, povijest,

BODOVNI 

PRAG
ZANIMANJE / PROGRAM

III. PRIVATNE ŠKOLE

Adresa i telefon

tehničar opće njege

POSEBNI UVJETI

trajanje 

obrazovanja 

u godinama

biologija,

kemija,

tel. / fax 042 / 729 - 320

BROJ SLOBODNIH MJESTA

40

UVJETI

- uzorno vladanje

MARUŠEVEC DOPUNSKI BODOVI

strani jezik,

UČENIČKI DOM

hrvatski jezik, nastavak učenja iz

njemački, engleski,

osnovne škole:

fizika

- uzorno vladanje

nepostojanju kontraindikacija za upis i

liječnička svjedodžba medicine rada.

042 / 729 -322 - nepušači

sss-marusevec@vz.t-

com.hr

opća gimnazija

GIMNAZIJA

PRVA PRIVATNA

Maruševec 82

tel. / fax. 042 / 729 - 315

042 / 729 - 310

e-mail:

- uspjeh na natjecanjima

mailto:pssv@pssv.hr
http://www.pssv.hr/
mailto:sss-marusevec@vz.t-com.hr
mailto:sss-marusevec@vz.t-com.hr


talijanski i španjolski,

jezik

4 2 30

ucenicki-dom@vz.t-com.hr

www.ucenickidom-vz.hr

e-mail: 

tel. 042 / 314 - 495

PRIVATNA 

VARAŽDINSKA 

fax. 042 / 330 - 385

42000 Varaždin

Stanka Vraza 37

opća gimnazija

ZA PRIJAM UČENIKA U ŠK. GOD. 2012./2013.

e-mail

škole.

NATJEČAJ

www.privatna.net

042 / 212 - 395

Hallerova aleja 2

UČENIČKI DOM VARAŽDIN

42000 Varaždin

osnovne škole.

Prednost imaju učenici s odličnim

ili vrlo dobrim uspjehom.

Za upis je potrebna originalna

svjedodžba 7. i 8. razreda osnovne 

42000 Varaždin

Frana Supila 22

e-mail:

GIMNAZIJA

s pravom javnosti

s pravom javnosti

tel. 042 / 200 - 334

tajnistvo@privatna.net

 042 / 200 - 335

tel. 042 / 330 -385

irena.ziger@vz.htnet.hr

www.skola-ziger.hr

mailto:ucenicki-dom@vz.t-com.hr
http://www.ucenickidom-vz.hr/
http://www.privatna.net/
mailto:tajnistvo@privatna.net
mailto:irena.ziger@vz.htnet.hr
http://www.skola-ziger.hr/


o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

1. LJETNI UPISNI ROK

a) prvi upisni krug

- prijave za upis: ponedjeljak 02.07. i utorak 03.07.2012. godine od 08,00 do 16,00 sati

- upis: četvrtak 05.07.2012. godine od 08,00 do 16,00 sati (dostaviti potvrdu o upisu u školu)

b) drugi upisni krug

- prijave za upis: ponedjeljak 09.07.2012. godine od 08,00 do 16,00 sati

- upis: srijeda 11.07.2012. godine od 08,00 do 16,00 sati (dostaviti potvrdu o upisu u školu)

2. JESENSKI UPISNI ROK

Ukoliko ostane nepopunjenih upisnih mjesta

- prijave za upis: ponedjeljak 20.08.2012. godine od 08,00 do 16,00 sati

- upisi: srijeda 22.08.2012. godine od 08,00 do 16,00 sati i četvrtak 23.08.2012. godine

  od 08,00 do 12,00 sati.

Kandidati su dužni uz prijavnicu za natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- preslike svjedodžbe 7. i 8.  razreda osnovne škole,

- potvrdu o upisu u srednju školu (dostavlja se na dan upisa u školu)

Prijavnica s potrebnom dokumentacijom podnosi se na gore navedenu adresu, gdje se mogu

dobiti i sve ostale informacije u svezi smještaja učenika.

- odgovarajuće dokumente ukoliko ostvaruje pravo izravnog prijama sukladno

Učenički dom Varaždin primit će 90 novih korisnika prema uvjetima propisanim Odlukom 

KLASA: 602-03/12-06/00046, URBROJ: 533-09-12-0001 od 31. svibnja 2012. godine.

  Odluci Ministarstva

- prijavnicu za upis u učenički dom (dobije se u Domu)




