
NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U PROGRAM MEĐUNARODNE MATURE  

INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME (IBDP)     

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

Pravo upisa u treći 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 drugi razred srednje škole. 

U školsku godinu 2015./2016. upisuje se 40 učenika: nastavljači iz IBMYP-a ako su zadovoljili kriterije, te novo 

prijavljeni učenici. 
 

UVJETI ŠKOLOVANJA: 
 

a) trajanje obrazovanja je dvije godine, 

b) nastava se izvodi na engleskom jeziku, 

c) školarina za hrvatske državljane  i državljane Europske unije iznosi 23.000 kn godišnje, a za državljane drugih 

zemalja 46.000 kn. 

d) učenici strani državljani snose 50% troškova individualne nastave materinskog jezika; 

e) 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 uspjeha i vladanja u prva dva razreda srednje škole, te pokazanih sklonosti i 

sposobnosti relevantnih za program na prijamnom ispitu.  
 

USPJEH I VLADANJE U PRVA DVA RAZREDA PROCJENJUJU SE NA SLJEDEĆI NAČIN: 

- svjedodžba 1. razreda boduje se maksimalno sa 17 bodova na temelju ocjene iz engleskog jezika, 

matematike, općeg uspjeha i uzornog vladanja,  

- svjedodžba 2. razreda boduje se maksimalno sa 17 bodova na temelju ocjene iz engleskog jezika, 

matematike, općeg uspjeha i uzornog vladanja. 
 

SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI UČENIKA PROCJENJUJU SE POMOĆU: 

- eseja iz književnosti (donosi maksimalno 5 bodova) 

- testa matematike (donosi maksimalno 10 bodova) 

- testa engleskog jezika (donosi maksimalno 10 bodova) 

- razgovora s učenicima (donosi maksimalno 5 bodova) 
 

Ukupno je moguće ostvariti maksimalno 64 boda, s time da učenik treba na svakom pojedinačnom testu na 

prijamnom ispitu ostvariti minimalno 50% bodova. 
 

ROKOVI UPISA za novo prijavljene učenike:  

a) prijava učenika:    do 30. lipnja 2015.  

b) b)   prijemni ispiti:   1. i 2. srpnja 2015.  

- test engleskog jezika:     1. srpnja 2015. u 10:00 sati 

- test matematike :    1. srpnja 2015. u  11:00 sati 

- esej na materinskom jeziku: 2. srpnja 2015. u  9:00 sati 

c) intervju s učenicima:               2. srpnja 2015.  od 10:30 sati 

d) objava rezultata:     3. srpnja 2015. iza 15:00 sati  

e) upis učenika:                6. srpnja 2015. od 8:00 do 16:00 sati 

 

Za učenike nastavljače iz IBMYP-a koji zadovoljavaju kriterije razgovori će se održati 19., 29. i 30. 

lipnja 2015. godine od 9:00 sati. 
 

Na dan upisa učenik je dužan donijeti izvornike dokumenata. 
 

NA NATJEČAJ UČENIK PRILAŽE: 

a) prijavu na natječaj (nabavlja u školi ili na web stranici škole www.mioc.hr) 

b) presliku prve stranice putovnice – strani državljani 

c) svjedodžbu 1. razreda  

d) svjedodžbu 2. razreda  
 


