
 
NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED XV. GIMNAZIJE  

U ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. 
 

PROGRAM OBRAZOVANJA BROJ UPISNIH MJESTA 

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA 224 

MEĐUNARODNI PROGRAM INTERNATIONAL 
BACCALAUREATE MIDDLE YEARS PROGRAMME 

40 

 
1. PROGRAM PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKE GIMNAZIJE 

 
BROJ UPISNIH MJESTA: 224 
MINIMALNI BROJ BODOVA POTREBAN ZA PRIJAVU KANDIDATA: 77 bodova 
STRANI JEZICI KOJI SE IZVODE KAO OBVEZNI NASTAVNI PREDMETI: Engleski jezik ili Njemački jezik 
ELEMENTI VREDNOVANJA: 

 prosjek zaključnih ocjena  5., 6., 7. i 8. razreda na dvije decimale (moguće ostvariti najviše 20 bodova)  

 zaključne ocjena iz predmeta:  Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Kemija, Fizika i Biologija u  7. i 
8. razredu  (moguće  ostvariti najviše  60 bodova)   

 provjera posebnih znanja kandidata iz predmeta Matematika (moguće ostvariti najviše 5 bodova) 

 rezultati postignuti na natjecanjima u znanju iz predmeta Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, 
Kemija, Fizika, Informatika te u sportu 

 posebni elementi vrednovanja 
 

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 tog  nastavnog predmeta koristi se 
prosjek svih zaključnih ocjena na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja. 
 

Provjeri posebnih znanja iz Matematike nisu dužni pristupiti kandidati koji ostvaruju pravo na izravan upis. 
 

ROKOVI UPISA: 
1. prijava učenika elektroničkim  putem u  sustav www.upisi.hr   od 25. svibnja 2018. 
2. odabir obrazovnih programa      26. lipnja – 2. srpnja 2018. 
3. provjera posebnih znanja iz predmeta Matematika   4. srpnja 2018. u 9:00  
4. objava rezultata provjere posebnih znanja na www.mioc.hr   5. srpnja 2018. 
5. uvid u rezultate       5. srpnja 2018. 10:00-12:00 
6. provjera znanja stranog jezika (kojeg učenik nije učio u OŠ)  5. srpnja 2018. u 11:00  
7. zaključivanje odabira obrazovnih programa                    10. srpnja 2018.  
8. objava konačnih ljestvica poretka                                   13. srpnja 2018.  
9. upis učenika i dostava dokumentacije     13. i 16. srpnja 2018. 8:00-16:00 

 
ROKOVI UPISA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU: 

1. prijava učenika Gradskom uredu za obrazovanje   25. svibnja - 9. lipnja 2018. 
2. odabir obrazovnih programa koje unosi Gradski ured   25. svibnja - 15. lipnja 2018. 
3. provjera znanja stranog jezika (kojeg učenik nije učio u OŠ)   19. lipnja 2018. u 11:00  
4. provjera posebnih znanja iz predmeta Matematika   19. lipnja 2018. u 12:00  
5. objava rezultata provjere posebnih znanja na www.mioc.hr  19. lipnja 2018. 
6. uvid u rezultate       20. lipnja 2018. u 10:00 
7. rangiranje učenika sukladno listama prioriteta    21. lipnja 2018. 
8. zaključavanje odabira obrazovnih predmeta    10. srpnja 2018. 
9. objava konačnih ljestvica poretka     13. srpnja 2018. 
10.  upis učenika i dostava dokumentacije                  13. i 16. srpnja 2018. 8:00-16:00 

 
*Učenici povratnici, strani državljani i svi oni koji osnovno obrazovanje nisu završili kao redoviti učenici 
osnovne škole u Republici Hrvatskoj prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu radi prijave u NISpuSŠ .  
 
NA UPIS UČENICI DOSTAVLJAJU (13. i 16. srpnja 2018., 8:00-16:00): 

1. upisnicu; 
2. svjedodžbu 8. razreda; 
3. dokumentaciju na temelju koje je učenik ostvario dodatne bodove. 

 
 

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


 
 

2. MEĐUNARODNI PROGRAM INTERNATIONAL BACCALAUREATE MIDDLE YEARS PROGRAMME (IBMYP) 
 
BROJ UPISNIH MJESTA: 40 
TRAJANJE OBRAZOVANJA:  2 godine (1. i 2. razred – IBMYP nakon čega je moguć nastavak obrazovanja u IB 
Diploma Programmeu – 3. i 4. razred) 
JEZIK NA KOJEM SE IZVODI NASTAVA: engleski jezik 
STRANI JEZICI KOJI SE IZVODE KAO OBVEZNI NASTAVNI PREDMETI: Engleski jezik i Njemački  ili Francuski jezik 
GODIŠNJA ŠKOLARINA: za učenike državljane Republike Hrvatske i država članica Europske unije 23.000,00 kn te 
za učenike državljane država izvan Europske unije 46.000,00 kn  
ELEMENTI VREDNOVANJA: 

 prosjek zaključnih ocjena  5., 6., 7. i 8. razreda na dvije decimale (moguće ostvariti najviše 20 bodova)  

 zaključne ocjena iz predmeta: Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Povijest, Biologija i Geografija 
u 7. i 8. razredu  (moguće ostvariti najviše 60 bodova)   

 provjera posebnih znanja iz Engleskog jezika i Matematike te razgovora/intervjua (moguće ostvariti 
najviše 5 bodova) 

 rezultati postignuti na natjecanjima u znanju iz predmeta Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, 
Povijest, Biologija i Geografija te u sportu 

 posebni elementi vrednovanja 
 

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 tog nastavnog predmeta koristi se 
prosjek svih zaključnih ocjena na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja. 
 

Provjeri znanja iz nastavnog predmeta Engleski jezik nisu dužni pristupiti učenici koji su se najmanje dva od 
posljednja četiri razreda prethodnog obrazovanja školovali u međunarodnom programu (IBMYP), kao i u 
programu na engleskom jeziku, te im se priznaju 2 boda koje kandidati mogu ostvariti na temelju provjere znanja 
iz tog predmeta. 
 
ROKOVI UPISA : 

1. prijava učenika elektroničkim  putem u  sustav www.upisi.hr              od 25. svibnja 2018. 
2. odabir obrazovnih programa                 26. lipnja – 2. srpnja 2018. 
3. dostava ispunjene prijavnice za upis s potrebnim dokumentima         2. srpnja 2018. 8:30-15:00       
4. provjera znanja iz predmeta Engleski jezik                3. srpnja 2018. u 9:00  
5. provjera znanja iz predmeta Matematika               3. srpnja 2018. u 10:00  
6. razgovor/intervju s kandidatima                            4. srpnja 2018. od 10:00  
7. objava rezultata provjere znanja na www.mioc.hr                5. srpnja 2018.  
8. uvid u rezultate                   5. srpnja 2018. 10:00-12:00 
9. zaključivanje odabira obrazovnih programa                  10. srpnja 2018.  
10. objava konačnih ljestvica poretka                                 13. srpnja 2018.  
11. upis učenika i dostava dokumentacije                                                        13. i 16. srpnja 2018. 8:00-16:00 

 
* Učenici povratnici, strani državljani i svi oni koji osnovno obrazovanje nisu završili kao redoviti učenici 
osnovne škole u Republici Hrvatskoj prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu radi prijave u NISpuSŠ . 
**Rokovi upisa za učenike s teškoćama u razvoju predviđeni za program prirodoslovno-matematičke 
gimnazije  primjenjuju se i na upis učenika s teškoćama u razvoju u međunarodni program IBMYP. 
 
NA NATJEČAJ UČENICI DOSTAVLJAJU (2. srpnja 2018., 8:30 – 15:00): 
1. ispunjenu prijavnicu za upis na engleskom ili hrvatskom jeziku (dostupno na www.mioc.hr );  
2. dokaz o državljanstvu; 
3. kandidati koji nisu u redovitom sustavu obrazovanja u RH dostavljaju preslike svih relevantnih dokumenata 

(official school transcript) kao dokaz o prethodnom školovanju.  
 
NA UPIS UČENICI DOSTAVLJAJU (13. i 16. srpnja 2018., 8:00-16:00): 
1. upisnicu; 
2. svjedodžbu 8. razreda; 
3. dokumentaciju na temelju koje je učenik ostvario dodatne bodove. 

 
 

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

