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Za	svaki	
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Strani	jezici	koji	
se	uče	u	školi	kao	

obvezni**
POSEBNI	UVJETI	***(napomene	ispod	tablice)	

1
PRIRODOSLOVNA 
GIMNAZIJA 4 4 104 FIZIKA

ENGLESKI 
JEZIK

*** Pri upisu se vrednuje natjecanje iz fizike
*** bodovni prag 77 bodova
*** ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: Uredno kognitivno funkcioniranje
*** POPIS POTREBNIH DOKUMENATA KOJI SU UVJET ZA 
UPIS:
- upisnica
**** Provjera posebnih znanja kandidata održat će se 1. srpnja 
2021. u 9,00 sati
****Provjera znanja stranog jezika koji je uvjet za upis, a učenik 
ga nije učio u osnovnoj školi, održat će se 30. lipnja 2021. s 
početkom u 11,30 sati
****Provjera znanja stranog jezika (za učenike s teškoćama u 
razvoju) koji je uvjet za upis, a učenik ga nije učio u osnovnoj 
školi, održat će se 21. lipnja 2021. s početkom u 15,00 sati
****Provjera posebnih znanja kandidata (za učenike s 
teškoćama u razvoju) održat će se 23. lipnja 2021. u 11,30 sati

NAZIV	ŠKOLE		PRIRODOSLOVNA	ŠKOLA	VLADIMIRA	PRELOGA
Ime	i	telefon	osobe	koja	je	popunila	podatke:	VIOLETA	JAZBEC,	prof.	tel;	091	501	2271
Dokumente	koji	su	uvjet	za	upis	u	određeni	program	obrazovanja	za	učenike	koji	su	ostvarili	pravo	upisa	treba	dostaviti	osobno	ili	elektroničkim	putem	
na	adresu	upisi.psvprelog@gmail.com		12.	srpnja	2021.	od	8.00	do	16.00	sati	ili	13.	srpnja	2021.	od	8.00	do	12.00	sati



 

2
prirodoslovna 
gimnazija - odjel za 
sportaše

4 1 24 FIZIKA
ENGLESKI 
JEZIK

*** Pri upisu se vrednuje natjecanje iz fizike
*** bodovni prag 73 boda
*** ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: Uredno kognitivno funkcioniranje
*** POPIS POTREBNIH DOKUMENATA KOJI SU UVJET ZA 
UPIS:
- upisnica
****Provjera znanja stranog jezika koji je uvjet za upis, a učenik 
ga nije učio u osnovnoj školi, održat će se 30. lipnja 2021. s 
početkom u 11,30 sati
****Provjera znanja stranog jezika (za učenike s teškoćama u 
razvoju) koji je uvjet za upis, a učenik ga nije učio u osnovnoj 
školi, održat će se 21. lipnja 2021. s početkom u 15,00 sati



 

3

prirodoslovna 
gimnazija
uz skupinu predmeta 
na
stranom jeziku

4 1 26 FIZIKA
ENGLESKI 
JEZIK

*** Pri upisu se vrednuje natjecanje iz fizike
*** bodovni prag 77 bodova 
*** Popis predmeta koji se izvode na engleskom jeziku: kemija s 
vježbama, biologija, matematika, fizika
*** Naknada za izvođenje nastave na engleskom jeziku iznosi 
350,00 kuna mjesečno
*** ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: Uredno kognitivno funkcioniranje
*** POPIS POTREBNIH DOKUMENATA KOJI SU UVJET ZA 
UPIS:
- upisnica 
*** Test poznavanja engleskog jezika za dvojezičnu nastavu 
održat će se 30. lipnja 2021. s početkom u 11,30 sati            
**** Provjera posebnih znanja kandidata održat će se 1. srpnja 
2021. u 9,00 sati                                                       
****Provjera znanja stranog jezika koji je uvjet za upis, a učenik 
ga nije učio u osnovnoj školi, održat će se 30. lipnja 2021. s 
početkom u 11,30 sati
*** Test poznavanja engleskog jezika za dvojezičnu nastavu 
(za učenike s teškoćama u razvoju) održat će se 21. lipnja 
2021. s početkom u 15,00 sati                                                
****Provjera posebnih znanja kandidata ( za učenike s 
teškoćama u razvoju) održat će se 23. lipnja 2021. u 11,30 sati
****Provjera znanja stranog jezika (za učenike s teškoćama u 
razvoju) koji je uvjet za upis, a učenik ga nije učio u osnovnoj 
školi, održat će se 21. lipnja 2021. s početkom u 15,00 sati



 

4 KEMIJSKI TEHNIČAR 4 1 26 TEHNIČKA KULTURA ENGLESKI 
JEZIK

*** Pri upisu se vrednuje natjecanje mladih tehničara
***bodovni prag 74 bodova
*** ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI:
uredan vid i raspoznavanje boja, uredan njuh, uredno
kognitivno, emocionalno i psihomotoričko
funkcioniranje, uredna funkciju gornjih ekstremiteta,
uredna funkcija dišnog sustava, uredan funkcija kože
na otkrivenim dijelovima tijela, uredna funkcija jetre i
bubrega, te uredna funkcija krvi i krvotvornog
sustava, odsutnost alergije na profesionalne
alergene.
***POPIS POTREBNIH DOKUMENATA KOJI SU
UVJET ZA UPIS:
- upisnica
- liječnička svjedodžba medicine rada, iznimno -
kandidati koji nisu u mogućnosti dostaviti liječničku
svjedodžu medicine rada dostavlja potvrdu
obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu liječnika
medicine rada dostavlja školi najkasnije do kraja
prvog polugodišta)
****Provjera znanja stranog jezika koji je uvjet za
upis, a učenik ga nije učio u osnovnoj školi, održat
će se 30. lipnja 2021. s početkom u 11,30 sati
****Provjera znanja stranog jezika (za učenike s teškoćama u 
razvoju) koji je uvjet za upis, a učenik ga nije učio u osnovnoj
školi, održat će 21. lipnja 2021. u 15.00 sati



 

5 KOZMETIČAR 4 2 52 LIKOVNA KULTURA
ENGLESKI 
JEZIK

*** Pri upisu se vrednuje natjecanje iz geografije
*** bodovni prag 64 boda
*** ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI:
uredan vid na blizinu, raspoznavanje osnovnih boja,
uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna
funkcija kože na šakama i podlakticama, uredno
kognitivno, emocionalno i psihomotoričko
funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne
alergene 
***POPIS POTREBNIH DOKUMENATA KOJI SU UVJET ZA 
UPIS:
- upisnica
- potvrda nadležnog liječnika školske medicine o
nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za ovo
zanimanje.
- ugovor o realizaciji praktične nastave (do 6.9.2021.)
****Provjera znanja stranog jezika koji je uvjet za
upis, a učenik ga nije učio u osnovnoj školi, održat
će se 30. lipnja 2021. s početkom u 11,30 sati
****Provjera znanja stranog jezika (za učenike s teškoćama u 
razvoju) koji je uvjet za upis, a učenik ga nije učio u osnovnoj
školi, održat će se 21. lipnja 2021. s početkom u
15,00 sati



 

6 EKOLOŠKI TEHNIČAR 4 1 26 GEOGRAFIJA
ENGLESKI 
JEZIK

*** Pri upisu se vrednuje natjecanje iz geografije
*** bodovni prag 71 bod
*** ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI:
uredan vid, raspoznavanje boja, uredan njuh, uredno
kognitivno i emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, 
odsutnost alergije na profesionalne alergene.
***POPIS POTREBNIH DOKUMENATA KOJI SU
UVJET ZA UPIS:
- upisnica
- liječnička svjedodžba medicine rada, iznimno -
kandidati koji nisu u mogućnosti dostaviti liječničku
svjedodžu medicine rada dostavlja potvrdu
obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu liječnika
medicine rada dostavlja školi najkasnije do kraja
prvog polugodišta)
****Provjera znanja stranog jezika koji je uvjet za
upis, a učenik ga nije učio u osnovnoj školi, održat
će se 30. lipnja 2021. s početkom u 11,30 sati
****Provjera znanja stranog jezika (za učenike s teškoćama u 
razvoju) koji je uvjet za upis, a učenik ga nije učio u osnovnoj
školi, održat će se 21. lipnja 2021. s početkom u 15.00 sati

7

8

10 258                            U K U P N O 



 

NAPOMENA:	*	Ostalih	pet	predmeta	su:		Hrvatski	jezik,	Matematika,	prvi	strani	jezik	i	dva	predmeta	propisana	u	Popisu	predmeta	posebno	važnih	za	upis	 koji	je	

																																												b)	popis	zdravstvenih	zahtjeva	za	programe	obrazovanja	sukladno	Jedinstvenome	popisu	zdravstvenih	zahtjeva	srednjoškolskih	programa																																																																																																		
																																												c)	popis	nastavnih	predmeta	koji	se	izvode	na	nekom	od	stranih	jezika
																																												d)	iznos	naknade	za	povećane	troškove	obrazovanja
																																												e)	popis	potrebnih	dokumenata	koji	su	uvjet	za	upis	u	određeni	program	obrazovanja	(potvrda	liječnika	školske	medicine,	liječnička	svjedodžba		
																																																	medicine	rada,		ugovor	o	naukovanju)
																																													f)	bodovni	prag,	ukoliko	ga	škola	ima

Zagreb,	8.	lipnja	2021. Obrazac	popunio:	VIOLETA	JAZBEC,	prof.	psiholog RAVNATELJ: ZLATKO STIĆ, dipl. ing.
	(potpis	odgovorne	osobe	i	pečat	Škole)

												***	Posebni	uvjeti	su:	a)	natjecanje	iz	znanja	koje	škola	vrednuje	pri	upisu,	
												**	Popis	stranih	jezika	koji	se	izvode	u	školi	kao	obvezni	nastavni	predmeti;	razlučiti	1.	i	2.	strani	jezik

																																													g)	iznos	školarine,	ukoliko	ju	Škola	naplaćuje	te	ostali	kriteriji	i	uvjeti	upisa.	

		****	Navesti	datume	provođenja	dodatnih	ispita	i	provjera	sukladno	rokovima	iz	Odluke	o	upisu	(provjera	znanja	stranog	jezika	koji	je	uvjet	za	upis,	a	učenik
											ga	nije	učio	u	osnovnoj	školi,		te	provjera	posebnih	vještina	i	sposobnosti	kako		za	redovne	kandidate,	tako	i	za	učenike	s	teškoćama	u	razvoju;																	

																												sastavni	dio	Pravilnika.(NN	49/2015	i	47/2017);


