
Temeljem odluke školskog odbora od 4. travnja 2013. godine o upisu učenika u srednju školu,Srednja 
škola s pravom javnosti "Manero" Višnjan objavljuje: 

N A T J E Č A J   Z A   U P I S   UČENIKA  U PRVI   (I)   RAZRED 
Srednje  škole s p.j. "Manero" za školsku  godinu 2013./2014. 

 

I.   ODLUKA O UPISU;     

 1. PROGRAM  IZOBRAZBE  REDOVNE  SREDNJE  ŠKOLE 

 
            1.1 Šifre i naziv područja: Gimnazija, 320104 
               smjer:  OPĆA GIMNAZIJA 

 2.  BROJ   UČENIKA  /  ODJELA: 
 

 
 
 

 

II.  UVJETI   UPISA  I   KRITERIJI   ZA   IZBOR   KANDIDATA: 

            1. Pravo upisa imaju svi učenici koji su završili osnovnu školu, a nisu stariji od  17 godina. 
            2.   2.1. Za program opće gimnazije - koji su u osnovnoj školi ostvarili zbrojem ocjena minimalno 56 
bodova iz općeg uspjeha i sljedećih predmeta: 
 

V. razred 
Opći 

uspjeh 

      

VI. razred 
Opći 

uspjeh 

      

VII. razred 
Opći 

uspjeh 
Hrvatski 

jezik 
Matematika 

Engleski 
jezik 

Biologija Povijest Zemljopis 

VIII. razred 
Opći 

uspjeh 
Hrvatski 

jezik 
Matematika 

Engleski 
jezik 

Biologija Povijest Zemljopis 

            3. Intervju i motivacijski razgovor 

3.1 Čiji je roditelj i skrbnik zadovoljio intervju o prvenstvu izbora škole 

3.2 Učenici koji zadovolje na motivacijskom razgovoru s povjerenstvom Škole 

            4. Čiji je roditelj, skrbnik ili pravna osoba regulirao troškove školarine na jedan od sljedećih načina 
 

NAČIN PLAĆANJA GODIŠNJA 
ŠKOLARINA 

POLUGODIŠNJA 
ŠKOLARINA 

KVARTALNA 
ŠKOLARINA 

PROGRAM: BROJ UČENIKA BROJ ODJELA 

 OPĆA GIMNAZIJA 32 2 

UKUPNO: 32 2 



IZNOS ŠKOLARINE 19.000,00 kn 2x10.000,00 kn 4x5.500,00 kn 

 

     4.1. Škola prati srednji tečaj Hrvatske narodne banke za euro/kn na dan fakturiranja. 

          5.    5.1. Za prijelaz u II. ili III. razred  obavezan je intervju s povjerenstvom Škole i najmanje vrlo dobar   
uspjeh iz prethodnog razreda četverogodišnjeg programa. 
     5.2. Razlikovne ispite za prijelaz učenik je dužan položiti do 31. siječnja tekuće školske godine. 

 III.   NAČIN I POSTUPAK PROVOĐENJA NATJEČAJA: 

1.  Prijave se primaju u Školi od dana objave natječaja radnim danom od  9.00 do      13.30 sati, zaključno s 
petkom 5. srpnja 2013. godine ili do popunjenja  plana upisa. 
2.  Škola zadržava pravo  ne  primiti učenika bez obrazloženja odluke. 
3.  Ugovor o školovanju potpisuju roditelji (skrbnici) i Škola danom primanja učenika u Školu.  

IV.   NA NATJEČAJ ZA UPIS UČENIK PRILAŽE: 

1.  Prijavnica za upis u školu  (tiskanica u Školi), 
2.  Svjedodžbe sedmog i  osmog razreda osnovne škole u izvorniku ili izvorne svjedodžbe srednje škole za 
prijelaz, 
3.  Dokaz o uplaćenoj školarini na blagajni Škole, 
4.  Strani državljani polažu pismeni i usmeni ispit poznavanja hrvatskog jezika u Školi prije prijave za upis, 
(ispit se plaća 3.000,00 kn na blagajni Škole). 

VAŽNO! 

1. Intervju i motivacijski razgovor učenika i roditelja s Povjerenstvom Škole obvezan je uvjet upisa.  
2. Ugovorena vrijednost školarine se tijekom četiri godine školovanja ne mijenja.  
3. Školarina ne uključuje troškove: literature, prijevoza, poslovne odjeće, privatnog smještaja, 

prehrane i stručnih izleta. 

Info:     Srednja škola s pravom javnosti Manero      
             52463  VIŠNJAN  (Poreč), Istarska 23,    
             tel. 052 / 449-464; e-mail: info@vpsvisnjan.hr; 
             web: www.ss-manero-visnjan.skole.hr 

*Za sve dodatne informacije obratiti se na tel. 052 / 449 - 464, kod Branke Šaškin, mag.iur., koordinatorica 
upisa 
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http://www.ss-manero-visnjan.skole.hr/

