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POSEBNI UVJETI                                                                      

1 hotelijersko-turistički tehničar 4 6 168 hrvatski jezik 1.engleski jezik Za upis u školu vrednuju se rezultati natjecanja iz znanja hrvatskog jezika, matematike, stranog jezika, geografije, povijesti i biologije.

strani jezik 2.engleski jezik Provjera znanja engleskog i njemačkog jezika za učenike koji te jezike nisu učili u osnovnoj školi, 

matematika 1. njemački jezik a žele ih učiti kao prvi strani jezik održat će se 19. lipnja 2018. u 12:00h ( učenici s teškoćama u učenju ), 

povijest 2. njemački jezik a za ostale učenike 4. srpnja 2018. u 10:00h.

geografija 3. njemački jezik Dio nastavnih sadržaja izvodi se na engleskom jeziku - formira se jedan

likovna kultura 2.talijanski jezik razredni odjel temeljem uspjeha u prethodnom školovanu i roditeljske suglasnosti.

3. talijanski jezik Termin dostave upisne dokumentacije je:

3.francuski jezik 16.7.2018. od 8:00 - 16:00h

3.ruski jezik

3.španjolski jezik Na upise je potrebno donijeti:

- upisnicu

- potvrdu školskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za zanimanje

- potvrdu o uplati dodatnih troškova školovanja u iznosu 200,00kn

- original svjedodžbe 8. razreda i kopije svjedodžbi 5., 6. i 7. razreda

Uz navedenu dokumentaciju molimo da roditelji učenika koji su stekli pravo direktnog upisa na upise donesu

kopije rješenja o primjerenom obliku školovanja i preporuke stručnjaka (  logopeda/psihologa ) za individualizaciju/prilagodbu programa.

2 eksperimentalni program 4 1 28 hrvatski jezik 1.engleski jezik Za upis u školu vrednuju se rezultati natjecanja iz znanja hrvatskog jezika, matematike, stranog jezika, geografije, povijesti i biologije.

turističke gimnazije strani jezik 2.njemački jezik Provjera znanja engleskog i njemačkog jezika za učenike koji te jezike nisu učili u osnovnoj školi, 

matematika a žele ih učiti kao prvi strani jezik održat će se 19. lipnja 2018. u 12:00h ( učenici s teškoćama u učenju ), 

povijest a za ostale učenike 4. srpnja 2018. u 10:00h.

geografija Termin dostave upisne dokumentacije je:

likovna kultura 16.7.2018. od 8:00 - 16:00h

Na upise je potrebno donijeti:

- upisnicu

- potvrdu o uplati dodatnih troškova školovanja u iznosu 200,00kn

- original svjedodžbe 8. razreda i kopije svjedodžbi 5., 6. i 7. razreda

Uz navedenu dokumentaciju molimo da roditelji učenika koji su stekli pravo direktnog upisa na upise donesu

kopije rješenja o primjerenom obliku školovanja i preporuke stručnjaka (  logopeda/psihologa ) za individualizaciju/prilagodbu programa.
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