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HOTELIJERSKO-TURISTIČKI 

TEHNIČAR
4g. 1,00 24

Likovna kultura Natjecanje Mladi tehničari Engleski jezik    

Njemački jezik           

Talijanski jezik

Slabovidnost/sljepoća. Gluhoća i teža nagluhost u govornom području. Oštećenja glasa i/ili 

govora koja utječu na komunikaciju. Smanjena funkcija gornjih ekstremiteta. Kronični 

poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

Upisnica          Potvrda 

nadležnog školskog 

liječnika

01. srpnja 2015. u 

08,00 sati

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI 

KOMERCIJALIST
4g. 1,00 24

Tehnička kultura   Natjecanje Mladi tehničari Engleski jezik    

Njemački jezik           

Slabovidnost/sljepoća. Gluhoća i teža nagluhost u govornom području. Oštećenja glasa i/ili 

govora koja utječu na komunikaciju. Smanjena funkcija gornjih ekstremiteta. Kronični 

poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

Upisnica          Potvrda 

nadležnog školskog 

liječnika

01. srpnja 2015. u 

08,00 sati

KUHAR 3g. 1,00 24 /

Natjecanje Mladi tehničari Engleski jezik    

Njemački jezik 

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 mišićno- koštanog, 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.

Upisnica      Liječnička 

svjedodžba medicine 

rada

01. srpnja 2015. u 

08,00 sati

KONOBAR 3g. 0,67 16 /

Natjecanje Mladi tehničari Engleski jezik    

Njemački jezik 

Oštećenje funkcije vida. Neraspoznavanje boja. Gluhoća i teža 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 srčano-žilnog sustava. Teže oštećenje funkcije kože na šakama 

i podlakticama. Kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno 

funkcioniranje.

Upisnica         Potvrda 

nadležnog školskog 

liječnika

01. srpnja 2015. u 

08,00 sati

SLASTIČAR 3g. 0,33 8 /

Natjecanje Mladi tehničari Engleski jezik    

Njemački jezik 

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 mišićno- koštanog, 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.

Upisnica      Liječnička 

svjedodžba medicine 

rada

01. srpnja 2015. u 

08,00 sati

Ravnateljica:

Vesna Baranašić, prof.

Na temelju članka 22.stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(N.N. br.87/08., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) oglašava 

Natjecanje   iz znanja 

koje se vrednuje pri 

upisu,

 a određuje ga srednja 

škola

Godišnji troškovi školovanja za strane državljane iz zemalja izvan Europske unije prema članku 3. stavak 3. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (N.N.br.49/15.) u školskoj 2015./2016. godini 

utvrđuje se u iznosu od 3.000,00 kn.

Upisni rokovi su objavljeni u točkama  X. XI. i XII. Odluka-o-upisu1.pdf

TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA POREČ

za upis učenika u prvi razred za školsku 2015./2016. godinu

OBRAZOVNI PROGRAM

Strani jezici 

(koji se uče 

kao obvezni)

Nastavni predmet 

posebno važan za upis 

koji određuje srednja 

škola

NATJEČAJ

Popis  zdravstvenih kontraindikacija    za programe obrazovanja  (sukladno 

Jedinstvenome popisu zdravstvenih kontraindikacija

srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole),

Popis  potrebnih 

dokumenatakoji su 

uvjet za upis u školu

srednjoškolskih 

programa u svrhu 

upisa u I. razred 

srednje škole),

Datum   

održavanja 

provjere znanja 

stranoga jezika 

(kojeg učenik nije 

učio u osnovnoj 

školi)

 (sukladno 

rokovima 

navedenima u 

točkama

X. i XI. Odluke o 

upisu)
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Odluka-o-upisu1.pdf

