SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA
KORČULA
Klasa: 602-03/16-01/208
Urbroj: 2138-22/1-16-1
Korčula, 7. lipnja 2016.
Na temelju čl. 22., stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
i točke XV., članaka 1., 2., 3., 4.,5. i 6. Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj
godini 2016./17., Srednja škola Petra Šegedina raspisuje

NATJEČAJ ZA UPIS U PRVI RAZRED
u šk.god. 2016./17.

Program - zanimanje

Trajanje
godina

Razrednih
odjela

Broj
učenika

Opća gimnazija

4

1.00

22

Turizam i ugostiteljstvo:
- hotelijersko-turistički tehničar

4

1.00

22

Etektrotehnika i računalstvo:
- elektrotehničar

4

1.00

20

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija:
- brodski mehaničar - JMO

3

0.50

9

Etektrotehnika i računalstvo:
- elektromehaničar - JMO

3

0.50

9

Turizam i ugostiteljstvo:
- kuhar

3

0.33

6

Turizam i ugostiteljstvo:
- konobar

3

0.33

6

Turizam i ugostiteljstvo:
- slastičar

3

0.34

6

5.00

100

Ukupno

ROKOVI ZAUPIS
1. LJETNI UPISNI ROK
Opis postupka

Datum

Početak prijava u sustav

2. lipnja 2016.

Početak prijava obrazovnih programa

27. lipnja 2016.

Završetak prijava u obrazovni program koji zahtijeva dodatne
provjere

28. lipnja 2016.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

29. lipnja 2016.

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika
( stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju
dodatna prava za upis )

27. lipnja 2016.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan
redovnog sustava obrazovanja Republike Hrvatske

2. do 27. lipnja 2016.

Završetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene,
natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih
se ostvaruju dodatna prava za upis

5. srpnja 2016.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

6. srpnja 2016.

Zaključavanje odabira obrazovnih programa
Početak ispisa prijavnica

6. srpnja 2016.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica ( učenici donose
razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem
prijavnom uredu )
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili
dostavili prijavnice

8. srpnja 2016.

Objava konačnih ljestvica poretka

11. srpnja 2016.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program
obrazovanja ( potvrda školske medicine, liječnička svjedodžba
medicine rada, ugovor o naukovanju za učenika i ostali
dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednje
škole )
Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole
( upisnice ) u srednju školu koju je učenik upisao
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

11. – 15. srpnja 2016.

18. srpnja 2016.
14. kolovoza 2016.

2. JESENSKI UPISNI ROK
Aktivnosti
Početak prijava u sustav
Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije
za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja Republike
Hrvatske
Dostavu dokumentacije redovitih učenika
( stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju
dodatna prava za upis i sl. )

Datum
22. kolovoza 2016.
22. kolovoza 2016.

Završetak prijava u obrazovni program koji zahtijeva dodatne
provjere

23. kolovoza 2016.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

24. kolovoza 2016.

Završetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene,
natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih
se ostvaruju dodatna prava za upis
Završetak unosa rezultata popravnog ispita

26. kolovoza 2016.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

26. kolovoza 2016.

Zaključavanje odabira obrazovnih programa
Početak ispisa prijavnica

29. kolovoza 2016.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica ( učenici donose
razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem
prijavnom uredu )
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili
dostavili prijavnice

31. rujna 2016.

Objava konačnih ljestvica poretka

1. rujna 2016.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program
obrazovanja ( potvrda Školske medicine, liječnička svjedodžba
medicine rada, ugovor o naukovanju za učenika i ostali
dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednje
škole )

2. rujna 2016.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole
( upisnice ) u srednju školu koju je učenik upisao

2. rujna 2016.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisni rok

3. rujna 2016.

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Opis postupka

LJETNI
UPISNI ROK
2.-15. lipnja 2016.

JESENSKI
UPISNI ROK
16.–17. kolovoza
2016.

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose
navedene odabire u sustav NISpuSŠ

2.-20. lipnja 2016.

16.-17. kolovoza
2016.

Provođenje dodatnih provjera za učenike s teškoćama u
razvoju i unos rezultata u sustav

21.-23. lipnja 2016.

18. kolovoza 2016.

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno
listama prioriteta

24. lipnja 2016.

19. kolovoza 2016.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih
obrazovnih programa

24. lipnja 2016.

----------------------

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se uredima
državne uprave u žipaniji odnosno Gradskom uredu za
obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba te iskazuju
svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati
obrazovne programe

Rokovi za upis propisani su Odlukom o upisu.
Za šesti predmet kojega Srednja škola Petra Šegedina samostalno određuje za upis učenika predlaže
se:
- program opće gimnazije i zanimanje HTT: biologija
- zanimanje elektrotehničar: kemija
Sljedeća učenička natjecanja koja određuje škola, vrednuju se pri upisu:
- program opće gimnazije i zanimanja HTT, kuhar, konobar, slastičar: biologija
- zanimanja elektrotehničar, kemija
- elektromehaničar, brodski mehaničar: Mladi tehničari
Dokumenti potrebni za upis:
- elektrotehničar, elektromehaničar, brodski mehaničar
kuhar, slastičar: liječnička svjedodžba medicine rada
- konobar, HTT: potvrda nadležnoga školskog liječnika
Dodatne provjere škola će održati 29. lipnja 2016. godine u 8.30 sati za učenike koji nisu
u osnovnoj školi učili engleski jezik, a prvi je strani jezik u srednjoj školi
( za jesenski rok 24. kolovoza 2016. u 8.30 sati )

Zdravstvene kontraindikacije navedene su u Jedinstvenom popisu zdravstvenih kontraindikacija
srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole.
Zdravstvene kontraindikacije:
-

zdravstveni zahtjevi odnose se na sve ono što zdravstveno stanje učenika treba
zadovoljavati kako bi nakon završetka školovanja na tržištu rada kandidat imao najveće
moguće izglede za zaposlenje. Ispunjeni zdravstveni zahtjevi pokazuju da u trenutku upisa
učenika u srednju školu nema zdravstvenih prepreka za rad niti na jednome radnome
mjestu u sklopu zanimanja / kvalifikacija za koje se učenik školuje.

Zanimanje

Zdravstveni zahtjevi
zanimanja

Potreban
dokument

Kontraindikacije

Elektrotehničar

uredan vid, dubinski
(prostorni) vid i
raspoznavanje boja, uredna
ravnoteža i stabilno stanje
svijesti, uredno kognitivno,
emocionalno i
psihomotoričko
funkcioniranje, uredna
funkcija mišićno-koštanog
sustava, uredna funkcija
srčano-žilnog i dišnog
sustava.

liječnička svjedodžba
medicine rada

Potreban uredan sluh.
Kada je kandidatu s teškoćama
dostupna odgovarajuća
prilagodba, navedeni
zdravstveni zahtjevi za
navedeni program ne uzimaju
se u obzir.

Elektromehaničar

Uredan vid, stereovid i
raspoznavanje boja, uredan
sluh, uredna ravnoteža i
stabilno stanje svijesti,
uredno kognitivno,
emocionalno i
psihomotoričko
funkcioniranje, uredna
funkcija mišićno-koštanog
sustava, uredna funkcija
srčano-žilnog i dišnog
sustava.

liječnička svjedodžba
medicine rada

Oštećenje funkcije vida,
neraspoznavanje boja,
nedostatak stereovida, gluhoća
ili teža nagluhost u govornom
području, kronični poremećaji
koji remete kognitivno,
emocionalno i psihomotoričko
funkcioniranje, kronični
poremećaji koji remete funkciju
mišićno-koštanog sustava,
kronične bolesti koji trajno
remete funkciju srčano-žilnog i
dišnog sustava, te kronične
poremećaji koje mogu dovesti
do gubitka svijesti i/ili
poremećaja ravnoteže.

Brodomehaničar

Uredan vid i stereovid.
Uredan sluh.
Raspoznavanje boja.
Uredna funkcija mišićnokoštanog, dišnog i srčanožilnog sustava. Uredno
kognitivno, emocionalno i
psihomotoričko
funkcioniranje. Uredna
ravnoteža i stabilno stanje
svijesti. Uredna funkcija
kože na otkrivenim
dijelovima tijela.

liječnička svjedodžba
medicine rada

Oštećena funkcija vida i
nedostatak stereovida.
Oštećenje funkcije sluha i
nemogućnost nošenja osobnih
zaštitnih sredstava za zaštitu
sluha (pri radu u buci).
Neraspoznavanje osnovnih
boja. Teža oštećenja funkcije
mišićno-koštanog, dišnog i
srčano-žilnog sustava. Teže
oštećenje funkcije kože na
otkrivenim dijelovima.
Kronični poremećaji koji
značajno remete kognitivno,

emocionalno i psihomotoričko
funkcioniranje. Kronični
poremećaji koje mogu dovesti
do gubitka svijesti i/ili
poremećaja ravnoteže.

Kuhar

Uredan vid. Uredan sluh.
Uredan govor. Sposobnost
raspoznavanja boja.
Uredan njuh. Uredan okus.
Uredna funkcija mišićnokoštanog, dišnog i srčanožilnog sustava. Uredna
funkcija kože. Uredna
ravnoteže i stabilno stanje
svijesti. Uredno kognitivno
i emocionalno
funkcioniranje.

liječnička svjedodžba
medicine rada

Oštećenje funkcije vida.
Neraspoznavanje boja.
Nedostatak njuha. Oštećenje
okusa. Teža nagluhost u
govornom području ili gluhoća.
Oštećenje govora koje utječe na
komunikaciju. Teža oštećenja
funkcije mišićnokoštanog,dišnog i srčano-žilnog
sustava. Teže oštećenje funkcije
kože. Kronični poremećaji koji
mogu dovesti do gubitka
svijesti i/ili ravnoteže. Kronični
poremećaji koji trajno remete
kognitivno i emocionalno
funkcioniranje. Utvrđene
alergije na profesionalne
alergene

Konobar

Uredan vid.
Raspoznavanje osnovnih
boja. Uredan sluh. Uredan
govor. Uredan njuh.
Uredna funkcija mišićnokoštanog sustava. Uredna
funkcija dišnog sustava.
Uredna funkcija srčanožilnog sustava. Uredna
funkcija kože na šakama i
podlakticama. Uredno
kognitivno i emocionalno
funkcioniranje.

potvrda nadležnoga
školskog liječnika

Oštećenje funkcije vida.
Neraspoznavanje boja. Gluhoća
i teže nagluhost u govornom
području. Oštećenja glasa i/ili
govora koja utječu na
komunikaciju. Nedostatak
njuha. Teža oštećenja funkcije
mišićno-koštanog sustava.
Dišni poremećaji s težim
oštećenjem funkcije pluća. Teža
oštećenja funkcije srčanožilnog sustava. Teže oštećenje
funkcije kože na šakama i
podlakticama. Kronični
poremećaji koji znatno remete
kognitivno i emocionalno
funkcioniranje.

Slastičar

Uredan vid. Uredan sluh.
Uredan govor. Sposobnost
raspoznavanja boja, uredan
osjet mirisa i okusa.
Uredna funkcija mišićno
koštanog, dišnog i srčanožilnog sustava. Uredna
funkcija kože. Odsustvo
bolesti ili stanja koja mogu
dovesti do gubitka svijesti.
Uredno kognitivno i
emocionalno
funkcioniranje.

liječnička svjedodžba
medicine rada

Oštećenje funkcije vida.
Neraspoznavanje boja.
Nedostatak njuha. Oštećenje
okusa. Teža nagluhost u
govornom području ili gluhoća.
Oštećenje govora koje utječe na
komunikaciju. Teža oštećenja
funkcije mišićnokoštanog,dišnog i srčano-žilnog
sustava .Teže oštećenje funkcije
kože. Kronični poremećaji koji
mogu dovesti do gubitka
svijesti i/ili ravnoteže. Kronični
poremećaji koji trajno remete
kognitivno i emocionalno
funkcioniranje. Utvrđene
alergije na profesionalne

alergene.

Hotelijersko –
turistički tehničar

Uredan vid. Uredan sluh.
Uredan govor. Uredna
funkcija gornjih
ekstremiteta. Uredno
kognitivno i emocionalno
funkcioniranje.

potvrda nadležnoga
školskog liječnika

Slabovidnost/sljepoća. Gluhoća
i teže nagluhost u govornom
području. Oštećenja glasa i/ili
govora koja utječu na
komunikaciju. Uredna funkcija
gornjih ekstremiteta. Kronični
poremećaji koji znatno remete
kognitivno i emocionalno
funkcioniranje.

Strani jezici koji se uče u školi kao obvezni:
- u svim programima kao I. strani jezik uči se engleski jezik
- u općoj gimnaziji kao II. strani jezik uči se njemački jezik ili talijanski jezik
- u zanimanju hotelijersko – turistički tehničar kao II. strani jezik uči se
njemački jezik, a kao III. strani jezik talijanski jezik
- u zanimanjima konobar i slastičar kao II. strani jezik uči se njemački jezik
- u zanimanju kuhar kao II. strani jezik uči se francuski jezik
U školi nema nastavnih predmeta koji se izvode na stranom jeziku, kao ni povećanih troškova
obrazovanja.

Ravnatelj
Lovre Botica, prof.

