U skladu s Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja o upisu učenika u I. razred srednje škole u
školskoj godini 2020./2021. (Klasa: 602-03/20-06/00029, Urbroj: 533-05-20-0006 od 22. svibnja
2020.; u daljnjem tekstu: Odluka), I. tehnička škola Tesla objavljuje

NATJEČAJ
ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED
U prvi razred u školskoj godini 2020./2021. I. tehnička škola Tesla upisat će deset razrednih
odjela s ukupno 260 učenika:
PROGRAM
OBRAZOVANJA

ELEKTROTEHNIČAR

Trajanje
obrazovanja
(godine)

Broj
razrednih
odjela

Broj
upisnih
mjesta

4

8

208

Posebni uvjeti
Nastavni predmet posebno važan za
upis: kemija
Natjecanje iz znanja po izboru škole:
natjecanje iz informatike - računalstva
Zdravstveni zahtjevi:
uredan vid, dubinski (prostorni) vid i
raspoznavanje boja, uredna ravnoteža i
stabilno stanje svijesti, uredno
kognitivno, emocionalno i
psihomotoričko funkcioniranje, uredna
funkcija mišićno-koštanog sustava,
uredna funkcija srčano-žilnog i dišnog
sustava.
Potrebni dokumenti:
liječnička svjedodžba medicine rada
Termin provjere znanja stranog jezika:
13. srpnja 2020. u 9:00 sati
Termin provjere znanja stranog jezika
za kandidate s teškoćama u razvoju:
1. srpnja 2020. u 9:00 sati
Strani jezik koji se uči kao obvezni:
engleski
Minimalni bodovni prag: nije utvrđen
Rokovi za upis učenika: u skladu s
točkama X., XI. i XII. Odluke.
Dostava dokumenata koji su uvjet za
upis i dostava potpisane upisnice:
27. srpnja 2020. od 8:00 do 16:00 sati.
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STROJARSKI TEHNIČAR

4

2

52

Nastavni predmet posebno važan za
upis: tehnička kultura
Natjecanje iz znanja po izboru škole:
natjecanje iz informatike - računalstva
Zdravstveni zahtjevi:
uredan vid, dubinski (prostorni) vid,
uredan sluh, raspoznavanje boja,
uredna funkcija mišićno-koštanog,
dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno
kognitivno, emocionalno i
psihomotoričko funkcioniranje,
stabilno stanje svijesti i uredna
ravnoteža.
Potrebni dokumenti:
liječnička svjedodžba medicine rada
Termin provjere znanja stranog jezika:
13. srpnja 2020. u 9:00 sati
Termin provjere znanja stranog jezika
za kandidate s teškoćama u razvoju:
1. srpnja 2020. u 9:00 sati
Strani jezik koji se uči kao obvezni:
engleski
Minimalni bodovni prag: nije utvrđen
Rokovi za upis učenika: u skladu s
točkama X., XI. i XII. Odluke.
Dostava dokumenata koji su uvjet za
upis i dostava potpisane upisnice:
27. srpnja 2020. od 8:00 do 16:00 sati.
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