
                                    

Podaci škole za objedinjeni natječaj za upis u I. razred školske godine 2018./2019. 

 

NAZIV ŠKOLE, ADRESA, 
TELEFON I WEB: 

SREDNJA ŠKOLA PETRINJA, Gundulićeva 3, 44250 Petrinja, 044 814 142, http://ss-petrinja.skole.hr/upis 

Naziv obrazovnog programa i 
trajanje obrazovanja 
 

Broj 
mjesta 

Predmeti posebno važan 
za upis  

Natjecanje iz 
znanja koje s 
vrednuje pri upisu 

Potrebna dokumentacija za upis,                   
Datumi provođenja dodatnih ispita i 
provjera 

Strani jezici koji se 
uče u školi 

OPĆA GIMNAZIJA – 4 g. 40 Hrvatski jezik, I. strani jezik, 

Matematika, Geografija, 

Povijest, Tjelesna i 

zdravstvena kultura 

Biologija Upisnica, dokazi o dodatnim bodovima, 

Provjera predznanja I. stranog jezika - 4. 

srpanj 2018. u 9,00 sati. 

 

Engleski jezik i 

Njemački jezik 

VETERINARSKI TEHNIČAR – 4 
g.  

20 Hrvatski jezik, I. strani jezik, 

Matematika, Kemija, 

Biologija, Tehnička kultura 

Mladi tehničari Upisnica, dokazi o dodatnim bodovima, 

svjedodžba medicine rada 

Provjera predznanja I. stranog jezika - 4. 

srpanj 2018. u 9,00 sati. 

 

Engleski jezik ili 

Njemački jezik 

PREHRAMBENI TEHNIČAR – 4 
g. 

20 Hrvatski jezik, I. strani jezik, 

Matematika, Kemija, 

Biologija, Tehnička kultura 

Mladi tehničari Upisnica, dokazi o dodatnim bodovima, 

potvrda nadležnog  liječnika školske 

medicine 

Provjera predznanja I. stranog jezika - 4. 

srpanj 2018. u 9,00 sati. 

Engleski jezik ili 

Njemački jezik 

MESAR – 3 g. 10 Hrvatski jezik, I. strani jezik, 

Matematika 

Mladi tehničari Upisnica, dokazi o dodatnim bodovima, 

svjedodžba medicine rada 

Provjera predznanja I. stranog jezika - 4. 

srpanj 2018. u 9,00 sati. 

Engleski jezik ili 

Njemački jezik 

CVJEĆAR – 3 g. 10 Hrvatski jezik, I. strani jezik, 

Matematika 

Mladi tehničari Upisnica, dokazi o dodatnim bodovima, 

potvrda  nadležnog liječnika školske 

medicine, 

Provjera predznanja I. stranog jezika - 4. 

srpanj 2018. u 9,00 sati. 

Engleski jezik ili 

Njemački jezik 



POMOĆNI VOĆAR – 
VINOGRADAR – VINAR – 3 g. 

6 Hrvatski jezik, I. str. jezik, 

Matematika 

Mladi tehničari Upisnica, Rješenje Ureda o primjerenom 

programu obrazovanja; Stručno mišljenje 

Službe za profesionalno usmjeravanje 

HZZ-a izdanog na temelju potvrde 

nadležnog školskog liječnika. 

- 

Datum zaprimanja upisnice i 
ostale dokumentacije za upis 

 

Dostava upisnice i dokumentacije za upis 16. i 17. srpnja 2018. g. do 14,00 sati 

Ostali kriteriji i napomene 
koje određuje škola 

 

Provjera predznanja 1. stranog jezika za učenike s teškoćama u razvoju – 18. lipnja 2018. godine u 8,00 sati. 

 

Mjesto i datum: Petrinja, 12.06.2018.                                                      Ravnatelj: Milan Orlić, prof. 

 

 

  

  

  

 

 


