NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ
GODINI 2020./2021.
Tehnička škola Sisak, MARIJANA CVETKOVIĆA 2; ; tajništvo: 044/537-219; ravnatelj: 044/538-909; računovodstvo: 044/537217; pedagoginja: 044/537-335; službena e-mail adresa škole: tehnicka.sisak@ss-tehnicka-sk.skole.hr

Ekološki tehničar (330724)
Trajanje obrazovnog programa u godinama
Broj učenika
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)

4
20

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

Uredan vid. Raspoznavanje boja. Uredan sluh. Uredan njuh. Uredno
kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program
Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika
Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet
Bodovni prag
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)
Iznos školarine za kandidate izvan EU
Dodatne napomene

Geografija
Natjecanje iz geografije

liječnička svjedodžba medicine rada
Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14. srpnja 2020. u 10,00 sati;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14. srpnja 2020. u 10,00 sati
Engleski jezik, Njemački jezik
Etika, Vjeronauk
0,00kn
0,00kn

Strojarski računalni tehničar (015324)
Trajanje obrazovnog programa u godinama
Broj učenika
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja
Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program
Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika
Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet
Bodovni prag
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)
Iznos školarine za kandidate izvan EU
Dodatne napomene

4
20
Tehnička kultura
Natjecanje mladih tehničara
Uredan vid. Stereovid. Uredan sluh. Raspoznavanje boja. Uredna funkcija
mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava. Uredno kognitivno,
emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Stabilno stanje svijesti i
uredna ravnoteža.
liječnička svjedodžba medicine rada
Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14. srpnja 2020. u 10,00 sati;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14. srpnja 2020. u 10,00 sati
Engleski jezik, Njemački jezik
Etika, Vjeronauk
0,00kn
0,00kn

Tehničar za elektroniku (041424)
Trajanje obrazovnog programa u godinama
Broj učenika
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja
Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program
Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika
Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet
Bodovni prag
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)
Iznos školarine za kandidate izvan EU
Dodatne napomene

4
20
Kemija
Natjecanje iz područja informatike - računalstva (Infokup)
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
Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14. srpnja 2020. u 10,00 sati;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14. srpnja 2020. u 10,00 sati
Engleski jezik, Njemački jezik
Etika, Vjeronauk
0,00kn
0,00kn

Tehničar za mehatroniku (041524)
Trajanje obrazovnog programa u godinama
Broj učenika
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja
Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program
Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika
Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet
Bodovni prag
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)
Iznos školarine za kandidate izvan EU
Dodatne napomene

4
20
Kemija
Natjecanje iz područja informatike - računalstva (Infokup)
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
Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14. srpnja 2020. u 10,00 sati;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14. srpnja 2020. u 10,00 sati
Engleski jezik, Njemački jezik
Vjeronauk, Etika
0,00kn
0,00kn

Tehničar za računalstvo (041624)
Trajanje obrazovnog programa u godinama
Broj učenika
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

4
24
Kemija
Natjecanje iz područja informatike - računalstva (Infokup)
Uredan vid, stereovid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredno kognitivno,
emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićnokoštanog sustava.

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program
Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika
Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet
Bodovni prag
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)

liječnička svjedodžba medicine rada

Iznos školarine za kandidate izvan EU

0,00kn

Dodatne napomene

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14. srpnja 2020. u 10,00 sati;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14. srpnja 2020. u 10,00 sati
Engleski jezik, Njemački jezik
Etika, Vjeronauk
0,00kn

Tehničar za razvoj videoigara (041724)
Trajanje obrazovnog programa u godinama
Broj učenika
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja
Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program
Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika
Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet
Bodovni prag
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)
Iznos školarine za kandidate izvan EU
Dodatne napomene

4
24
Likovna kultura
Natjecanje iz područja informatike - računalstva (Infokup)
Osobe koje obavljaju navedene poslove trebaju imati uredno opće
zdravstveno stanje, sposobnost koncentracije, preciznost i staloženost u
radu, razvijenu pokretljivost i usklađenost ruku i prstiju, dobar vid i sluh,
sposobnost razlikovanja boja i sitnih detalja.
Liječnička svjedodžba medicine rada
Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14. srpnja 2020. u 10,00 sati;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14. srpnja 2020. u 10,00 sati
Engleski jezik, Njemački jezik
Vjeronauk, Etika
0,00kn
0,00kn

0

0

0

