Srednja škola Mate Blažine Labin
Upoznavanje s uvjetima koje srednja škola propisuje

Natječaj za upis u prvi razred srednje škole
šk.g. 2021./2022.
Popis programa obrazovanja i broj upisnih mjesta po vrstama programa obrazovanja
Šifra

320104
320304
060724
040104
071333
071233
011503
041203
Ukupno

Naziv programa

Trajanje

Razrednih odjela

Opća gimnazija
Jezična gimnazija
Ekonomist
Elektrotehničar
Konobar
Kuhar
Instalater-monter
Elektromehaničar

4
4
4
4
3
3
3
3

1
1
1
1
0,42
0,58
0,58
0,42
6

Broj učenika

24
24
24
24
10
14
14
10
144

Četverogodišnji programi:
Program/zanimanje

Ekonomist

Elektrotehničar

Jezična gimnazija

Opća gimnazija

Predmeti važni za upis uz
Hrvatski, Matematika i
1. strani jezik

Potrebna dokumentacija koja je
uvjet za upis

Povijest
Geografija
Likovna kultura
Natjecanje iz kemije
Fizika
Tehnička kultura
Kemija
Natjecanje iz kemije

Potpisan obrazac o upisu

Povijest
Geografija
Biologija
Natjecanje iz biologije
Povijest
Geografija
Biologija
Natjecanje iz biologije

Potpisan obrazac o upisu
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Potvrda nadležnog školskog
liječnika
Potpisan obrazac o upisu
Liječnička svjedodžba
medicine rada

Potpisan obrazac o upisu

Trogodišnji programi:
Program/zanimanje

Predmeti važni za upis uz
Hrvatski, Matematika i
1.strani jezik

Konobar
Natjecanje iz povijesti
Kuhar
Natjecanje iz povijesti
Elektromehaničar

Natjecanje iz fizike

Potrebna dokumentacija koja je
uvjet za upis

Potpisan obrazac o upisu
Potvrda nadležnog školskog
liječnika
Potpisan obrazac o upisu
Liječnička svjedodžba
medicine rada
Potpisan obrazac o upisu
Liječnička svjedodžba
medicine rada

Potpisan obrazac o upisu
Liječnička svjedodžba
medicine rada
Napomena: Uz gore navedenu upisnu dokumentaciju dostaviti popunjene i isprintane obrasce
sa mrežnih stranica Škole www.ssmb.hr:
Instalater-monter

Natjecanje iz fizike

 Obrazac SŠMB – novi
 Privola roditelja/zakonskog zastupnika u svrhu obrade osobnih podataka
 Obrazac OSIGURANJE UČENIKA – izjava roditelja prilikom upisa u prvi razred
Strani jezici koji se izvode u školi kao obavezni nastavni predmeti:
1. strani jezik – engleski jezik
2. strani jezik – njemački jezik, talijanski jezik

POSEBNI ELEMENTI VREDNOVANJA KANDIDATA
 kandidati sa zdravstvenim teškoćama (dodaje se 1 bod)
 kandidati koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim

nepovoljnim

ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima (dodaje se 1 bod)
 ostali kandidati prema čl. 18 Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata
za upis u prvi razred srednje škole.
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Potrebna dokumentacija (zdravstvene teškoće):
 Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje
 Stručno mišljenje školskog liječnika koji je pratio kandidata tijekom prethodnog
obrazovanja
Potrebna dokumentacija (kandidati koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja):
 potvrde kojima se dokazuju otežani uvjeti obrazovanja
VREDNOVANJE USPJEHA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Potrebna dokumentacija:
 Rješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja
 Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje
 Stručno mišljenje školskog liječnika koji je pratio kandidata tijekom prethodnog
obrazovanja

UPISNI ROKOVI

U skladu s točkama X., XI., i XII. Odluke o upisu u prvi razred srednje škole u šk.g.
2021./2022.

Provjera predznanja iz stranog jezika uz prethodni zahtjev: 29. 6. 2021. u 9 sati u Srednjoj
školi Mate Blažine Labin (ukoliko je uvjet za upis znanje stranog jezika koji učenik u
osnovnoj školi nije učio).
Termini održavanja dodatne provjere predznanja iz stranog jezika za učenike s teškoćama uz
prethodni zahtjev: 21.6. 2021. u 9 sati. (ukoliko je uvjet za upis znanje stranog jezika koji
učenik u osnovnoj školi nije učio)
Objava konačnih ljestvica poretka: 10. 7. 2021.
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Dostava potrebne dokumentacije koja je uvjet za upis u određeni program
u Srednju školu Mate Blažine za sve programe:
Dostava potpisanog obrasca o upisu u prvi razred srednje škole (upisnice) i ostalih
dokumenata koji su uvjet za upis (potvrda školskog liječnika ili liječnika medicine rada) i
ostale potvrde kojima se ostvaruju određena prava obaviti će se 12. 7. 2021.

prema

slijedećem rasporedu:

Ponedjeljak, 12. 7. 2021.

Vrijeme

Program/zanimanje

8,00

Opća gimnazija, jezična gimnazija

9,00

Ekonomija, elektrotehnika

10,00

Kuhar, konobar, instalater-monter,
elektromehaničar

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok: 15. 7. 2021.

Godišnji troškovi školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan EU, u skladu sa
čl. 3 st.3. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje
škole (NN br. 49/15) za šk. g. 2020./2021. iznose 2.500,00 kn.
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