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          UPISI 

U PRVI RAZRED GIMNAZIJE  
 

Upisi u  prvi razred GIMNAZIJE za školsku 2011./2012. godinu obavit će se u LJETNOM I JESENSKOM upisnom roku. 

 

1. LJETNI UPISNI ROK 
 1. UPISNI KRUG 

  - Prijave za upis    ……………………………………………………4. srpnja i 5. srpnja 2011.g 

                                                                                                                                     (od 08.00 do 16.00 sati) 

  - Objava rezultata (ljestvica poretka na oglasnoj ploči) …………….. 6. srpnja 2011. g.  

                                                                                                                                      (do 14,00 sati) 

  - Upis učenika ……………………………………………………….. 7. srpnja 2011. g. 

                                                                                                                                      (od 08.00 do 16.00 sati) 

 2. UPISNI KRUG 

 -Objava nepopunjenih upisnih mjesta …………………………….…8. srpnja 2011.g  

                                                                                                          ( do 12,00 sati ) 

  - Prijave za upis     …………………………………………………. 11. srpnja 2011. g. 

                                                                                                                                     ( od 8.00 do 16.00 sati) 

  - Objava rezultata (ljestvica poretka na oglasnoj ploči)………………12. srpnja 2011. g. 

                                                                                                                                     (najkasnije do 12.00 sati) 

  - Upis učenika ………………………………………………………  13. srpnja 2011.g 

                                                                                                                                     ( od 8,00 do 16,00 sati) 

2. JESENSKI UPISNI ROK 
-Objava nepopunjenih upisnih  mjesta ………………………………do 19. kolovoza 2011.g. 

 

-Prijave za upis         …………………………………………………….22.kolovoza 2011.g. 

                                                                                                              (od 8,00 do 16,00 sati) 

  - Objava ljestvice poretka…………………………………………… 23.kolovoza 2011.g. 

                                                                                                                                     (najkasnije do 12.00 sati) 

  - Upis učenika ……………………………………………………….24.i 25.  kolovoza 2011.g. 

                                                                                                                                     (od 8.00 do 12.00 sati) 

 NA NATJEČAJ ZA UPIS UČENIK PRILAŢE: 

- prijava na natječaj (dobije se u školi) 

 - rodni list    

 - potvrdu o drţavljanstvu - domovnicu  

- svjedodţbe 7. i 8. razreda osnovne škole (a prema potrebi i 6. razreda) - original 

 

- potvrdu ovlaštenih službi Ministarstva obrane o statusu koji  mu pripada prema članu 42. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz   

domovinskog rata i članova njihovih obitelji (djeca poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i djeca hrvatskih ratnih 

vojnih invalida domovinskog rata I skupine) 

- zdravstveni list od ovlaštenog školskog liječnika (za djecu s težim zdravstvenim teškoćama) i dokaz o iznimnim socijalnim smetnjama 

- potvrdu o osvojenom 1., 2.,  3, 4.,5.,6. i 7. mjestu  na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju ili vještinama vezanim uz sve 

predmete  

- Potvrdu o osvojenom 1.,2. ili 3.mjestu na županijskom natjecanju vezanim uz predmete relevantne za upis. 

 

U JEDNOM UPISNOM ROKU UČENIK SE MOŢE PRIJAVITI ZA UPIS SAMO U JEDNU ŠKOLU.  

 

  

                                                                                                                                              
N A T J E Č A J 

za upis učenika u prvi razred gimnazije za školsku 2011./12. godinu 

šifra (škole) 

programa 

NAZIV    Predmeti koji se boduju Strani jezik Bodovni 

prag 

06-023-503 GIMNAZIJA DR. IVANA KRANJČEVA ĐURĐEVAC       

320104 Opća gimnazija 4 2,00 56         hrvatski jezik, matematika, strani jezik, 
povijest, zemljopis 

engleski jezik, 
njemački jezik 

46 

 UKUPNO  2,00 56    

 


