
 

Tablica: OBRAZAC ZA NATJEČAJNI TEKST

telefon osobe koja je popunila podatke 3399 984

redni 
broj PROGRAM OBRAZOVANJA

trajanje 
obrazovanja 

(godine)

broj 
razrednih 

odjela

broj 
učenika

odabrani četvrti i peti 
predmet značajan za izbor 

učenika* 

strani jezici koji 
se uče u školi 
kao obvezatni

POSEBNI UVJETI ** NAPOMENA

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Opća gimnazija 4 2 58 povijest, zemljopis
engleski i 
njemački jezik Bodovni prag: 50 bodova

2 Ekonomist 4 1 28 povijest, zemljopis
engleski ili 
njemački jezik Bodovni prag: 45 bodova

3 Hotelijersko-turistički tehničar 4 1 28 povijest, zemljopis

engleski jezik, 
njemački jezik i 
talijanski jezik Bodovni prag: 45 bodova

4 Tehničar za računalstvo 4 1 28 fizika, tehnička kultura
engleski ili 
njemački jezik Bodovni prag: 45 bodova

5 Prodavač 3 1 28 povijest, zemljopis
engleski ili 
njemački jezik

Potvrda školskog liječnika da nema 
zdravstvnih kontraindikacija

6 Frizer - JMO 3 1 28 kemija, biologija
engleski ili 
njemački jezik

Kod prijave potvrda nadležnog školskog 
liječnika o nepostojanju kontraindikacija za 
odobrano zanimanje i sklopljen ugovor o 
naukovanju s licenciranim obrtom ili 
pravnom osobom. Na upis: liječnička 
svjedodžba medicine rada o nepostojanju 
kontraindikacija za odobrano zanimanje 

7 Kuhar - JMO 3 0,36 10 biologija, zemljopis

engleski ili 
njemački jezik i 
francuski jezik

Kod prijave potvrda nadležnog školskog 
liječnika o nepostojanju kontraindikacija za 
odobrano zanimanje i sklopljen ugovor o 
naukovanju s licenciranim obrtom ili 
pravnom osobom. Na upis: liječnička 
svjedodžba medicine rada o nepostojanju 
kontraindikacija za odobrano zanimanje 

8 Konobar - JMO 3 0,32 9 biologija, zemljopis
engleski i 
njemački jezik

Kod prijave potvrda nadležnog školskog 
liječnika o nepostojanju kontraindikacija za 
odobrano zanimanje i sklopljen ugovor o 
naukovanju s licenciranim obrtom ili 
pravnom osobom. Na upis: liječnička 
svjedodžba medicine rada o nepostojanju 
kontraindikacija za odobrano zanimanje 
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9 Slastičar - JMO 3 0,32 9 biologija, zemljopis
engleski i 
njemački jezik

Kod prijave potvrda nadležnog školskog 
liječnika o nepostojanju kontraindikacija za 
odobrano zanimanje i sklopljen ugovor o 
naukovanju s licenciranim obrtom ili 
pravnom osobom. Na upis: liječnička 
svjedodžba medicine rada o nepostojanju 
kontraindikacija za odobrano zanimanje 

10

11

12

8 226

NAPOMENA: * Izbor četvrtog i petog predmeta za gimnazije između Kemije, Biologije, Fizike, Zemljopisa i Povijesti te za klasične gimnazije Grčki/Latinski jezik. 
              Izbor četvrtog i petog predmeta za strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje 4 godine i vezane obrte u trajanju od 3 godine 
              između Kemije, Biologije, Fizike, Zemljopisa, Povijesti, Tehničke kulture i Likovne kulture.

              dr.sc. Alan Labus
Zaprešić, 4.6. 2012.  (žig i potpis odgovorne osobe)

                       povećanim troškovima obrazovanja i sl.

popunio/la
Marina Jurilj

                            U K U P N O 

                    ** Posebni uvjeti su: bodovni prag, jezik i predmeti koji se uče na stranom jeziku (za dvojezične gimnazije), izborni predmeti, liječnička potvrda o 
                       nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija, liječnička svjedodžba medicine rada,  ugovor o naukovanju,  iznos učenikovog udjela u 


	obrazac

