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OBJAVLJUJE 

 
 

ZA UPIS UĈENIKA U PRVI RAZRED  

ZA ŠKOLSKU 2022./2023. GODINU 

Nastavni plan i program na hrvatskom jeziku 
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OPĆI UVJETI   

Pravo prijave na Natječaj za upis u prvi razred gimnazije pod jednakim uvjetima imaju 

kandidati koji su završili osnovnu školu, u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz 

odobrenje Nastavničkog vijeća. 

Prijam kandidata vrši se sukladno Planu upisa, a na temelju rang-liste koju u cijelosti 

objavljuje Povjerenstvo za upis. 

 

ROKOVI 

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis vrše se u tri upisna roka kako slijedi: 

 

Prvi upisni rok 

- prijava kandidata 20. lipnja 2022. godine od 9:00 do 13:00 sati 

- objava rezultata na školskoj oglasnoj ploči 21. lipnja 2022. godine u 12:00 sati 

- upis učenika 23. lipnja 2022. godine od 9:00 do 13:00 sati 

 

Drugi upisni  rok (ukoliko bude nepopunjenih mjesta) 

- prijava kandidata 27. lipnja 2022. godine od 9:00 u 12:00 sati 

- objava rezultata školskoj oglasnoj ploči 28. lipnja 2022. godine do 9:00 sati 

- upis učenika 29. lipnja 2022. godine od 9:30 do 12:00 sati 

 

Treći upisni rok (ukoliko bude nepopunjenih mjesta) 

- prijava kandidata 25. kolovoza 2022. godine od 8:00 u 11:00 sati 

- objava rezultata školskoj oglasnoj ploči 26. kolovoza 2022. godine do 9:00 sati 

- upis učenika 26. kolovoza 2022. godine od 9:30 do 12:00 sati 

 

Na Natjeĉaj za upis kandidat prilaže: 

- prijavu na Natječaj –  obrazac dostupan u školi i na web stranici škole 

- izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list 

- svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi   

- uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u šestom (VI.), sedmom (VII.) i osmom (VIII.) 

razredu  

- druge relevantne dokumente 

 

Prigodom bodovanja uzima se u obzir opći uspjeh u VI., VII., VIII. i IX. razredu i 

sljedeći predmeti: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest i zemljopis u VIII. 

i IX. razredu. 

 

 

 

  

 


