
NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U PROGRAM MEĐUNARODNE MATURE 
INTERNATIONAL BACCALAUREATE MIDDLE YEARS PROGRAMME     

ZA 2015./2016. ŠKOLSKU GODINU (prvi razred) 
 

Pravo upisa u prvi razred programa Međunarodne mature imaju svi učenici: 
a) državljani Republike Hrvatske i povratnici koji su živjeli i školovali se u inozemstvu, 
b) strani državljani koji su završili ekvivalent 5., 6., 7. i 8. razreda  osnovne škole 

 

U školsku godinu 2015./2016. upisuje se 40 učenika, podijeljeno u 2 razredna odjela. 
 

UVJETI ŠKOLOVANJA: 
a) trajanje obrazovanja je dvije godine (završne dvije godine Middle Years Programa)  
b) nastava se izvodi na engleskom jeziku, 
c) školarina za strane državljane iznosi 46.000 HRK te 23.000 HRK za učenike hrvatske državljane i 

sve državljane zemalja Europske unije 
d) moguć je smještaj u đačke domove. 
 

UVJETI UPISA: 
a) poznavanje engleskog jezika 
b) izrazita svestranost i visoki stupanj samostalnosti kandidata. 
 

UPISNI POSTUPAK: 
 

IZBOR UČENIKA OBAVLJA SE NA OSNOVI: 

 prosjeka zaključenih ocjena  5., 6., 7. i 8. razreda na dvije decimale (maksimalno je moguće 
ostvariti 20 bodova)  

 zaključne ocjene iz predmeta:  Hrvatski jezik, Engleski jezik ili prvi strani jezik, Matematika, 
Povijest, Biologija i Geografija u 7. i 8. razredu  (maksimalno je moguće ostvariti 60 bodova)   

 provjere znanja iz Engleskog jezika i Matematike te razgovora/intervjua (5 bodova) 

 vrednovanja rezultata postignutih na državnim natjecanju znanja iz predmeta: Hrvatski jezik, 
Engleski jezik ili prvi strani jezik, Matematika, Povijest, Biologija i Geografija. 

 

Prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole, Članak 7, 

stavak 5: „U slučaju da kandidatu u svjedodžbama za posljednje četiri godine osnovnog obrazovanja nije 
upisana ocjena iz nekog od nastavnih predmeta koji su značajni za prijavu za upis, za utvrđivanje broja bodova 
iz toga nastavnoga predmeta koristi se prosjek svih zaključnih ocjena na dvije decimale u posljednja četiri 
razreda osnovnog obrazovanja.“ 
 

ROKOVI UPISA : 
 

a) prijava učenika elektroničkim  putem sustava www.upisi.hr  od 30. svibnja 2015. do 30. lipnja 2015.   
b) provjera znanja iz engleskog jezika                  1.srpnja 2015. u 9:00 sati 
c) provjera znanja iz matematike                    1.srpnja 2015. u 10:00 sati. 
d) razgovor s učenicima:                                  2. i 3.srpnja 2015. od 9:00 sati  
d) objava rezultata:                       7. srpnja 2015.  
e) zaključivanje odabira obrazovnih programa                    8.srpnja 2015.  
e) objava konačnih ljestvica poretka                                  11.srpnja 2015.  
e) upis učenika i dostava upisnica tj. potpisanog 
     obrasca o upisu u 1.razred srednje škole ( upisnice)                  13.- 15. srpnja 2015. od 9:00 - 13: 00h 
 
*Učenici povratnici, strani državljani i svi oni koji osnovno obrazovanje nisu završili kao redoviti učenici 
osnovne škole u Republici Hrvatskoj koje nisu u sustavu  prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu kako bi se 
mogli prijaviti u NISpuSŠ .  
 
NA NATJEČAJ UČENIK PRILAŽE: 
a) ispunjenu prijavu na natječaj (nabavlja se na web stranici škole www.mioc.hr  
b) original ili kopiju domovnice 
c) presliku prve stranice putovnice – strani državljani 
 
Prijave  i preslike potrebnih dokumenata učenici su dužni dostaviti u školu najkasnije do 30. lipnja 2015. u 
13:00. 

http://www.upisi.hr/
http://www.mioc.hr/

