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REPUBLIKA HRVATSKA 
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA 
SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA 
Korenica, Zagrebačka 2 
Klasa: 602-03/15-01/26 
Urbroj: 2125/36-01-15-1 
Korenica, 08. lipnja 2015. 
 
           URED DRŽAVNE UPRAVE U 
           LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI 
           Služba za društvene djelatnosti 
           Ulica dr. Franje Tuđmana 4 
           Gospić 
 
Predmet: Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole 
      u školskoj godini 2015./2016. 
   
         
Srednja škola Plitvička jezera, Zagrebačka 2, Korenica, na temelju Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o upisu učenika u I. razred srednje 
škole u školskoj godini 2015./2016., Klasa: 602-03/15-06/00017, Urbroj: 533-25-15-0007 od 8. svibnja 2015. godine, oglašava 
 

NATJEČAJ 
ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE 

U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016. 
 
Naziv Škole 
Adresa 
Telefon 

Šifra 
programa 

Sektor obrazovanja 
 
Obrazovni program 

Trajanje 
obrazovanja 
u godinama 

Broj 
razredni 
odjela 

Broj 
učenika 

Zajednički 
predmeti 

(Vrednuju se 
zaključne ocjene 
iz 7. i 8. razreda) 

Nastavni 
predmeti 
važni za 
nastavak 
obrazovanja 
(Vrednuju 
se zaključne 
ocjene iz 7. i 
8. razreda) 

Obvezni 
strani 
jezik 

Posebni 
uvjeti 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
 
 
Srednja škola 
Plitvička jezera 

 GIMNAZIJA        
320104 
 

Opća gimnazija 4 1,00 24 Hrvatski jezik 
Matematika 
Prvi strani jezik 

Povijest 
Geografija 
Kemija 

1.Engleski 
2. Njemački 
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Zagrebačka 2, 
53230 Korenica 
Tel./fax.: 
01/8000-599 
 
www.ss-
plitvickajezera.
skole.hr 

 TURIZAM I 
UGOSTITELJSTVO 

     
 

  

070104 Hotelijersko-turistički 
          tehničar 

4 1,00 26 Hrvatski jezik 
Matematika 
Prvi strani jezik 

 

Povijest 
Geografija 
Biologija 

1. Engleski 
2. Njemački 
3. Talijanski 

 

Potvrda nadležnog 
školskog liječnika 
 

 

071253 Kuhar (JMO) 3 1,00 18 Hrvatski jezik 
Matematika 
Prvi strani jezik 

 1. Engleski 
2. Njemački 

Liječnička 
svjedodžba 

medicine rada i 
sklopljen Ugovor o 

naukovanju 
071353 Konobar (JMO) 3 1,00 10 Hrvatski  jezik 

Matematika 
Prvi strani jezik 

 1. Engleski 
2. Njemački 

 
 U I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016., učenici se prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnog 
informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (www.upisi.hr),  u rokovima propisanim točkom X. i XI. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje 
škole u šk.god. 2015./2016. 
 
 1. Ljetni upisni rok: 
 - početak prijava obrazovnih programa 26. lipnja 2015. 
 - provođenje dodatnih ispita i provjere iz Engleskog jezika 1. srpnja 2015. u 9:00 sati 
 - rok za dostavu dodatne dokumentacije do 26. lipnja 2015. 
 - zaključivanje odabira obrazovnih programa 8. srpnja 2015. 
 - kraj potpisivanja i zaprimanja prijavnica 10. srpnja 2015. 
 - objava konačnih ljestvica poretka 11. srpnja 2015. 
 - dostava dodatne dokumentacije i potpisane upisnice u srednju školu 13. – 17. srpnja 2015. 
 - objava slobodnih mjesta za jesenski rok 21. srpnja 2015. 
 
 2. Jesenski upisni rok: 
 - početak prijava obrazovnih programa 24. kolovoza 2015. 
 - provođenje dodatnih ispita i provjere iz Engleskog jezika 26. kolovoza 2015. u 9:00 sati 
 - zaključavanje odabira  obrazovnih programa 31. kolovoza 2015. 
 - kraj potpisivanja i zaprimanja prijavnica 2. rujna 2015. 
 - objava konačnih ljestvica poretka 3. rujna 2015. 
 - dostava dodatne dokumentacije i potpisane upisnice u srednju školu 4. rujna 2015. 
 
 Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a 
(www.upisi.hr), koji je dužan dostaviti u srednju školu u utvrđenim rokovima. 
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 Popis zdravstvenih zahtjeva za programe obrazovanja: 
 

� opća gimnazija: 
- uredno kognitivno funkcioniranje. 

 
� hotelijersko-turistički tehničar: 

- uredan vid, 
- uredan sluh, 
- uredna funkcija gornjih ekstremiteta, 
- uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. 

 
� Kuhar (JMO): 

- uredan vid, 
- uredan sluh, 
- uredan govor, 
- sposobnost raspoznavanja boja, 
- uredan njuh, 
- uredan okus, 
- uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, 
- uredna funkcija kože, 
- uredna ravnoteže i stabilno stanje svijesti, 
- uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. 

 
� Konobar (JMO): 

- uredan vid, 
- raspoznavanje osnovnih boja, 
- uredan sluh, 
- uredan govor, 
- uredan njuh, 
- uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, 
- uredna funkcija dišnog sustava, 
- uredna funkcija srčano-žilnog sustava, 
- uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, 
- uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. 

 
 Nema bodovnog praga. 
  
 Za izračun bodova na temelju ocjena, potrebno je zbrojiti: 
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 -  prosjek svih zaključnih ocjena od 5-8 razreda (na dvije decimale), 
 - zaključne ocjene iz zajedničkih predmeta  i predmeta važni za nastavak obrazovanja u 7. i 8 razredu (prikazani u tablici) po obrazovnim 
programima. 
 
 U svakom upisnom roku kandidat se može prijaviti u najviše 6 obrazovnih programa. 
 
 Neki učenici imaju pravo i na dodatne bodove koji se pribrajaju bodovima stečenim na temelju ocjena. 
 
 Dodatni bodovi na temelju rezultata natjecanja iz znanja 

� Državna ili međunarodna natjecanja znanja u znanju iz zajedničkih predmeta za upis i predmeta važni za nastavak obrazovanja (prikazani u 
tablici) po obrazovnim programima: 

  - 1., 2. ili 3  mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu – izravan upis 
  - 1. mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu – 4 boda 
  - 2. mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu – 3 boda 
  - 3. mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu – 2 boda 
                        - sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu – 1 bod. 
 
 Dodatni bodovi na temelju rezultata sportskih natjecanja 

� Državna natjecanja školskih športskih društava (članovi ekipe): 
-  1. mjesto – 3 boda 
-  2. mjesto – 2 boda 
-  3. mjesto – 1 bod 
 

 NAPOMENA: prilikom vrednovanja rezultata postignutih na natjecanjima znanja i sportskim natjecanjima, kandidatu se vrednuje isključivo jedno 
(najpovoljnije) postignuće. 
 
 
 Dodatni bodovi na temelju posebnih elemenata vrednovanja 
 
 Poseban element vrednovanja kandidata čini vrednovanje uspjeha: 

- kandidata sa zdravstvenim teškoćama; 
- kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim, te odgojnim čimbenicima, 
- kandidata za upis na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, 
- kandidata hrvatskih državljana čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti u ime Republike Hrvatske bili upućeni na 

rad u inozemstvo. 
 
 Svi detalji vezani za ostvarivanje dodatnih bodova i potrebna dokumentacija kojom se dokazuje pravo na dodatne bodove opisani u Pravilniku o 
elementima i kriterijima za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“, br. 49/15). 
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              Natječaj za upis učenika, objaviti najkasnije do 10. lipnja 2015. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Srednje škole Plitvička 
jezera i Osnivača. 
 
               S poštovanjem, 
 
 
                                                                                                                                                                                     Ravnatelj Škole 
 
                                                                                                                                                                                  Šimo Pavlović, prof. 
 
 
Dostaviti: 
1. Osnivaču 
2. Pismohrana, ovdje                                                


