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Na temelju članka 22.stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/80, 86/09, 

105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)) i Odluke o upisu učenika u 

prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. (Narodne novine broj 57/22.)  

 

S R E D N J A   Š K O L A   B R A Č   u   S u p e t r u   

o b j a v l j u j e  

N  A  T  J  E  Č  A  J  

 

ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED 2022./2023. ŠKOLSKE GODINE  

  

➢ OPĆA GIMNAZIJA – nema bodovnog praga, upisuju se 24 učenika. Uvjeti:  

− predmeti (VII. i VIII. razred OŠ) koji su posebno važni za upis:   

  1. Hrvatski jezik,   2. Matematika,   3. prvi strani jezik,   4. Povijest  i   5. Geografija  

− predmet (VII. i VIII. r. OŠ) koji određuje škola kao posebno važan za upis:  Fizika  

− natjecanja tijekom OŠ koja se pri upisu vrjednuju:  Natjecanja iz Fizike  

− datum provjere znanja engleskog kao prvog stranog jezika (za učenike koji ga nisu učili najmanje 

četiri godine u OŠ):  30. lipnja 2022. u 9 sati, a za učenike sa teškoćama u razvoju 23. lipnja 2022. 

u 9 sati 

− naknada za povećane troškove obrazovanja: 150kn; Iznos školarine za kandidate izvan EU: 150kn 

− potrebni dokumenti: upisnica.   

➢ HOTELIJERSKO TURISTIČKI TEHNIČAR – nema bodovnog praga, upisuju se 24 učenika. Uvjeti:  

− predmeti (VII. i VIII. razred OŠ) koji su posebno važni za upis:   

1.Hrvatski jezik,   2. Matematika,   3. prvi strani jezik,   4. Povijest  i   5. Geografija  

− predmet (VII. i VIII. r. OŠ) koji određuje škola kao posebno važan za upis:  Biologija 

− natjecanja tijekom OŠ koja se pri upisu vrjednuju:  Natjecanje iz Informatike 

− datum provjere znanja engleskog kao prvog stranog jezika (za učenike koji ga nisu učili najmanje 

četiri godine u OŠ):  30. lipnja 2022.u 9 sati, a za učenike sa teškoćama u razvoju 23. lipnja 2022. 

u 9 sati 

− naknada za povećane troškove obrazovanja: 150kn; Iznos školarine za kandidate izvan EU: 150kn 

− potrebni dokumenti: 1. upisnica,  2. potvrda nadležnog školskog liječnika.   

 

➢ AUTOMEHANIČAR – JMO  – nema bodovnog praga,  upisuje se 8 učenika. Uvjeti:  

− predmeti (VII. i VIII. r. OŠ) koji su posebno važni za upis:  

1. Hrvatski jezik,  2. Matematika,  3. strani jezik  

− natjecanja po izboru škole koja se vrjednuju: Natjecanja mladih tehničara  

− potrebni dokumenti:  

1. upisnica, 2. liječnička svjedodžba medicine rada, 3. ugovor o naukovanju.  

− datum provjere znanja engleskog kao prvog stranog jezika (za učenike koji ga nisu učili najmanje 

četiri godine u OŠ): 30. lipnja 2022.u 9 sati, a za učenike sa teškoćama u razvoju 23. lipnja 2022. 

u 9 sati 

− naknada za povećane troškove obrazovanja: 150kn; Iznos školarine za kandidate izvan EU: 150kn 
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➢  KUHAR - JMO  – nema bodovnog praga,  upisuje se 8 učenika. Uvjeti:  

− predmeti (VII. i VIII. r. OŠ) koji su posebno važni za upis:  

1. Hrvatski jezik,  2. Matematika,  3. strani jezik  

− natjecanja po izboru škole koja se vrjednuju: Natjecanja iz Biologije  

− potrebni dokumenti:  

1. upisnica, 2. liječnička svjedodžba medicine rada, 3. ugovor o naukovanju.  

− datum provjere znanja engleskog kao prvog stranog jezika (za učenike koji ga nisu učili najmanje 

četiri godine u OŠ): 30. lipnja 2022.u 9 sati, a za učenike sa teškoćama u razvoju 23. lipnja 2022. 

− naknada za povećane troškove obrazovanja: 150kn; Iznos školarine za kandidate izvan EU: 150kn 

 

➢  FRIZER – JMO  – nema bodovnog praga,  upisuje se 8 učenika. Uvjeti:  

− predmeti (VII. i VIII. r. OŠ) koji su posebno važni za upis:  

1. Hrvatski jezik,  2. Matematika,  3. strani jezik  

− natjecanja po izboru škole koja se vrjednuju: Natjecanja iz Kemije 

− potrebni dokumenti:  

1. upisnica, 2. liječnička svjedodžba medicine rada, 3. ugovor o naukovanju.  

− datum provjere znanja engleskog kao prvog stranog jezika (za učenike koji ga nisu učili najmanje 

četiri godine u OŠ): 30. lipnja 2022.u 9 sati, a za učenike sa teškoćama u razvoju 23. lipnja 2022. 

− naknada za povećane troškove obrazovanja: 150kn; Iznos školarine za kandidate izvan EU: 150kn 

   

Rokovi za upis učenika u I. razred: sukladno točkama X., XI i XII. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje 

škole u šk. god. 2022./2023. ( na poveznici: www.upisi.hr ).  

Popis zdravstvenih zahtjeva – u skladu s Jedinstvenim popisom zdravstvenih zahtjeva na poveznici: 

https://www.upisi.hr/docs/Jedinstveni%20popis%20zdravstvenih%20kontraindikacija.pdf   

Zaprimanje dokumenata u Srednjoj školi Brač u Supetru bit će 11., 12. i 13. srpnja 2021. godine od 9 do 14 

sati ili na adresu elektroničke pošte admin@ss-brac-supetar.skole.hr (ispunjeni, potpisani i skenirani 

dokumenti). 

http://www.upisi.hr/
http://www.upisi.hr/
https://www.upisi.hr/docs/Jedinstveni%20popis%20zdravstvenih%20kontraindikacija.pdf
https://mzo.hr/sites/default/files/migrated/jedinstveni_popis_zdravstvenih_zahtjeva.pdf
mailto:admin@ss-brac-supetar.skole.hr

