Gdje da nađem
još bitnih
informacija?

E—UPISI

Ukoliko ti ove informacije
nisu dovoljne ili želiš doznati više, posjeti web
stranicu Ministarstva Znanosti, obrazovanja i šport

Republika Hrvatska

Sve tvoje brige nestat
će u hipu!

Pravobranitelj za
djecu

www.mzos.hr ili web
stranicu vezanu za upise

www.upisi.hr.
Sve što nisi znao
Sve što te zanimalo
Ovdje možeš
doznati!

Teslina 10, Zagreb
01 4929 669
info@dijete.hr

E– upisi! Što je pak sad to?
E—upisi provode se od ove školske

Postoje li neke novosti u

godine. Makar se na prvi pogled čini

Kako da ostvarim dodatne

upisu u srednje škole?

bodove?

stvar koju moramo napraviti da se

Osim činjenice da se po prvi puta upi-

Ukoliko si na državnim natjecanjima

upišemo u srednju školu s uspje-

sujemo u srednju preko interneta,

osvojio jedno od prva tri mjesta, os-

hom….

postoje i neke promjene:

vajaš tri, dva ili jedan bod, ovisno o

Ali, to nije tako. E-UPISI SU NOVI

Po prvi puta, računaju se prosjek oc-

NAČINI UPISA U SREDNJE ŠKOLE

jena od 5.do 8. razreda.

da će to biti samo još jedna dosadna

PREKO INTERNETA!

Također, škola koju odaberete računa

Više neće biti dugih redova ispred

ocjene iz 6 predmeta u 7.i 8.razreda

škola u vruće ljetne dane! Sada samo

(Hrvatski jezik, Matematika, strani

trebate imati dobru Internet vezu i

jezik i 3 predmeta po odabiru škole -

svi vaši problemi su nestali!

bira se između biologije, fizike, kemije, povijesti i geografije).
Ono što će dobro doći neodlučnim
učenicima jest to da se mogu upisati
U 5 ŠKOLA I ČAK 10 SMJEROVA!

plasmanu.
Ako si sudjelovao na sportskim državnim natjecanjima u školskim klubovima, i osvojio jedno od prva tri mjesta,
također osvajaš bodove za upis, po
istom ključu kao i za natjecanja (vidi
gore).
Ako imaš zdravstvenih teškoća, poput
kroničnih bolesti i teških ozljeda, dobivaš 2 boda!
Ukoliko živiš i radiš u otežanim uvjetima, dobivaš pravo na 1 bod.

