Ur.br:_______________
Mostar,______________
Temeljem točke II. Odluke o raspisivanju Natječaja za upis redovitih učenika u prvi (I.)
razred u školskoj 2017./2018.. godini br:05-02-40-1505/17 od 12.lipnja 2017.g., Ministarstvo
prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ , Školski odbor na sjednici održanoj
__________.g.donosi odluku o raspisivanju

N A T J E Č A JA
ZA UPIS REDOVITIH UČENIKA U PRVI ( I. ) RAZRED SREDNJE PROMETNE
ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2017./ 2018. GODINI
I.
U prvi ( I.) razred pod jednakim uvjetima upisuju se učenici koji su završili osnovnu školu, u
dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje Nastavničkog vijeća.
Upis se vrši u tri upisna roka kako slijedi:
A) ROKOVI
I. PRVI UPISNI ROK




Prijava kandidata 28.i 29. lipnja 2017.g. od 8 – 12 sati.
Objava rezultata (rang – liste) na školskoj oglasnoj ploči 30. lipnja 2017.g. do 10,00
sati;
Upis učenika 30. lipnja 2017. g. od 10 do 13 sati.

II. DRUGI UPISNI ROK




Prijava kandidata u školu s nepopunjenim mjestima 3. srpnja 2017.godine od 8 –
12,00 sati.
Objava rezultata 4. srpnja 2017.g.do 10,00 sati.
Upis učenika 4.srpnja 2017.g. od 10 – 13 sati.

III. UPISNI ROK




Prijava i upis učenika u školu s nepopunjenim mjestima 28. kolovoza 2017.g. od 8 –
12 sati;
Objava rezultata 29. kolovoza 2017.g.do 10,00 sati.
Upis učenika 29.kolovoza 2017.g. od 10 – 13 sati.

Kandidat prilaže na Natječaj za upis:
a) prijavu za natječaj (obrazac dostupan u školi),
b) izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list
c) svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
d) uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu
- u petom (V.), šestom (VI.) i sedmom (VII.) razredu za kandidate koji su završili
osmogodišnje obrazovanje
- šestom (VI.), sedmom(VII.) i osmom(VIII.) razredu za kandidate koji su završili
devetogodišnje obrazovanje
e) druge relevantne dokumente.
.
II.
Izbor učenika za upis u prvi (I.) razred Srednje prometne škole obavlja se na osnovi uspjeha iz
osnovne škole , te pokazanih sklonosti i sposobnosti kada to zahtijeva priroda programa.
Uspjeh iz osnovne škole obuhvaća:
a) opći uspjeh u V., VI, VII i VIII. razredu osmogodišnje osnovne škole, odnosno VI., VII.,
VIII. i IX. razredu devetogodišnje osnovne škole
b) uspjeh iz relevantnih predmeta u VII. i VIII razredu osmogodišnje osnovne škole, odnosno
VIII. i IX. razredu devetogodišnje osnovne škole.
III.
Elementi za upis učenika su:


Četverogodišnji strukovni program (Tehničar cestovnog prometa, Tehničar
poštansko-telekomunikacijskog prometa, Tehničar za logistiku i špediciju,
Tehničar za komunikacijske tehnologije, Zrakoplovni prometnik): hrvatski jezik,
matematika, fizika, geografija, tehnička kultura



Trogodišnji stukovni program (Vozač motornog vozila, Automehaničar); hrvatski
jezik, matematika, fizika, tehnička kultura)
IV.
VREDNOVANJE REZULTATA NA NATJECANJIMA

Vrednuju se natjecanja koja su ustrojena na postupku selekcije najboljih učenika, od
županijske, entitetske, državne i međunarodne razine, i to pod nadzorom stručnih
povjerenstava.
Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog
obrazovanja na natjecanjima u znanju iz relevantnih predmeta za izbor, te rezultati športskih i
umjetničkih natjecanja u posljednje dvije godine osnovnog obrazovanja, o kojima se vodi
službena evidencija.
Kriterij bodovanja su osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto.
Kandidatu se vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.

Natjecanja u znanju iz relevantnih
predmeta
Međunarodna ili državna razina

Entitetska razina

Županijska razina

Kriterij

Prvo osvojeno mjesto

4,5

Drugo osvojeno mjesto

4

Treće osvojeno mjesto

3,5

Prvo osvojeno mjesto

3

Drugo osvojeno mjesto

2,5

Treće osvojeno mjesto

2

Prvo osvojeno mjesto

1,5

Drugo osvojeno mjesto

1

Treće osvojeno mjesto

0,5

Športska i umjetnička natjecanja
Međunarodna razina

Državna razina

Bodovi

Kriterij

Bodovi

Prvo osvojeno mjesto

3

Drugo osvojeno mjesto

2,5

Treće osvojeno mjesto

2

Prvo osvojeno mjesto

1,5

Drugo osvojeno mjesto

1

Treće osvojeno mjesto

0,5

V.
UPIS KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
(1)Kandidati s teškoćama u razvoju su kandidati koji su završili osnovnu školu prema rješenju
mjerodavnog općinskog ureda ili odjela društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario
pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenja o razvrstavanju.
(2)Učenik s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na izravan upis na osnovi:
 rješenja mjerodavnog općinskog ureda ili odjela društvenih djelatnosti kojim je učenik
ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenja o
razvrstavanju;
 mišljenja službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje kojim se
utvrđuje program primjeren njegovim sposobnostima i potrebama.

VI.
UPIS KANDIDATA SA ZDRAVSTVENIM TEŠKOĆAMA
(1)Učenik koji zbog zdravstvenog stanja (invaliditeta) ima sužene mogućnosti izbora škole,
odnosno programa, može do prvog upisnog roka pribaviti mišljenje službe za
profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje o programima, odnosno zanimanjima
koja su primjerena njegovim sposobnostima.
(2)Učenik se javlja na natječaj u prvom upisnom roku u skladu s mišljenjem službe za
profesionalnu orijentaciju koje obvezno prilaže na natječaj.

VI.
ZDRAVSTVENE KONTRAINDIKACIJE
(1)Za pojedine vrste škola i programa, odnosno zanimanja postoje zdravstvene
kontraindikacije koje će srednje škole istaknuti na svojim oglasnim pločama uz obavijest
učenicima i roditeljima da prije upisa u školu konzultiraju liječnika, posebice liječnika
medicine rada, o opravdanosti upisa u željeni program, odnosno zanimanje.
(2)Ukoliko se učenik upisuje u program i pored znanja o postojanju zdravstvenih
kontraindikacija ili ih nije utvrdio, rizik i odgovornost za mogućnost završetka školovanja i
zapošljavanja preuzima učenik i roditelj.
(3)Za upis u pojedine programe škola će, sukladno posebnim propisima, zatražiti od učenika,
kao uvjet za upis, i liječničku potvrdu o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za
željeno zanimanje.

P L A N U P I S A U Č E N I K A U I. R A Z R E D
ZANIMANJE

Srednja
prometna
škola

TRAJANJE
PROGRAMA

BROJ
ODJELA

Tehničar cestovnog
prometa

4 godine

Tehničar poštanskotelekomunikacijskog
prometa

4 godine

Tehničar za
komunikacijske
tehnologije

4 godine

Tehničar za
logistiku i
špediciju

4 godine

Zrakoplovni prometnika

4 godine

Automehaničar

3 godine

0,5

Vozač
motornog
vozila

3 godine

0,5

BROJ
UČENIKA

36

Predsjednik Školskog odbora
_____________________

