
UPISI U I. RAZRED I. TEHNIČKE ŠKOLE TESLA 2015./2016. 

 

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. elektroničkim 

načinom, putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje 

škole, www.upisi.hr , na temelju natječaja koji objavljuju i raspisuju Škole najkasnije do 10. 

lipnja 2015. 

U svakom upisnom roku kandidat se može prijaviti u najviše 6 obrazovnih programa. 

 

U I. tehničkoj školi Tesla možete izabrati 2 obrazovna programa u četverogodišnjem trajanju: 

elektrotehničar i strojarski tehničar. 

U našoj školi od stranih jezika uči se engleski jezik i njemački jezik. 

 

Za izračun broja bodova na temelju ocjena potrebno je zbrojiti: 

1. prosjeke svih zaključnih ocjena od 5-8 razreda (na dvije decimale)  

2. zaključne ocjene iz hrvatskog jezika, matematike i prvog stranog jezika u 7. i 8. razredu (za 

sve programe)  

3. zaključne ocjene iz tri predmeta posebno važna za upis u 7. i 8. razredu i to:  

 za elektrotehničara - fizika, tehnička kultura, kemija  

 za strojarskog tehničara – fizika, kemija, tehnička kultura  

 

Na temelju ocjena moguće je steći najviše 80 bodova. 

Minimalni bodovni pragovi za upise u školskoj godini 2015./2016. nisu propisani. 

Neki učenici imaju pravo i na dodatne bodove koji se pribrajaju bodovima stečenim na temelju 

ocjena. 

 

Dodatni bodovi na temelju rezultata natjecanja iz znanja 

Državna ili međunarodna natjecanja u znanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis i to :  

- natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: hrvatskoga jezika, matematike, prvog  

stranog jezika;  

- natjecanjima u znanju iz dvaju nastavnih predmeta posebno značajnih za upis u  

skladu s Popisom predmeta posebno važnih za upis: 

 elektrotehničar – fizika, tehnička kultura 

 strojarski tehničar – fizika, kemija 

- jednome natjecanju iz znanja koji samostalno određuje srednja škola iz Kataloga  



natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, a  

koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje: 

 elektrotehničar – natjecanje iz područja informatike – računalstva 

 strojarski tehničar – natjecanje iz područja informatike – računalstva 

Rezultati kandidata postignutih na državnim/međunarodnim natjecanjima iz znanja se vrednuju na 

sljedeći način: 

 1., 2. ili 3 mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu - izravan upis  

 1. mjesto kao član skupine u 5.,6.,7. ili 8. razredu - 4 boda  

 2. mjesto kao član skupine u 5.,6.,7. ili 8.razredu - 3 boda  

 3. mjesto kao član skupine u 5.,6.,7. ili 8. razredu -2 boda  

 sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine u 5.,6.,7. ili 8. razredu – 1 bod  

Dodatni bodovi na temelju rezultata sportskih natjecanja 

Državna ili međunarodna natjecanja školskih športskih društava (članovi ekipe): 

 1. mjesto - 3 boda  

 2. mjesto - 2 boda  

 3. mjesto - 1 bod  

Napomena: prilikom vrednovanja rezultata postignutih na natjecanjima iz znanja i 

sportskim natjecanjima kandidatu se vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) 

postignuće. 

 

Dodatni bodovi na temelju posebnih elemenata vrednovanja 

Poseban element vrednovanja kandidata čini vrednovanje uspjeha:  

- kandidata sa zdravstvenim teškoćama;  

- kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, 

socijalnim te odgojnim čimbenicima;  

- kandidata za upis na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 

2020. godine;  

- kandidata hrvatskih državljana čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti u 

ime Republike Hrvatske bili upućeni na rad u inozemstvo.  

 

Svi detalji vezani uz ostvarivanje dodatnih bodova i potrebna dokumentacija kojom se dokazuje 

pravo na dodatne bodove opisani u Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis 

u I. razred srednje škole („ Narodne novine“ br. 49/15) 

 
Kandidat koji se upisuje u programe elektrotehničar i strojarski tehničar obvezno 
dostavlja liječničku svjedodžbu medicine rada. 



Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u 
svrhu upisa u I. razred srednje škole možete pronaći na sljedećoj poveznici: 
http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13222 
 
Liječničku svjedodžbu medicine rada, upisnicu i ostale dokumente kojima su 
ostvarena dodatna prava za upis, kandidat je dužan dostaviti srednjoj školi do roka 
navedenoga u kalendaru upisnih rokova - Odluka o upisu učenika u I. razred srednje 
škole u školskoj godini 2015./2016.  
http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13787&sec=1933 
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