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                   R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

   URED DRŢAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŢUPANIJI 

            Sluţba za opću upravu i društvene djelatnosti 

 

KLASA: 602-03/13-01/34 

URBROJ: 2163-05-02-13-33 

Pula-Pola,  15.  svibnja  2013. 

 
OSNOVNE ŠKOLE - svima 

n/p ravnatelju  

 

 

 

 

Predmet: Upisi učenika u I.razred srednje škole 

                 u školskoj godini 2013./2014., 

                 -  obavijest  
                  

 

 

 

Poštovani, 

kako smo  jučer najavili,  natječaj za upis u I. razred srednje škole za srednje škole 

u Istarskoj županiji, objavljen je danas, 15. svibnja 2013., u Glasu Istre sutra, te u La 

voce del popolo za talijanske srednje škole. 

 

U svezi s navedenim, imamo dvije dodatne obavijesti. 

 

1. U natječaju na talijanskom jeziku koji je za talijanske škole objavljen u La 

voce del popolo, za Talijansku srednju školu Rovinj, u tablici s brojem 

upisnih mjesta, izostavljen je obrazovni program fizioterapeutski tehničar. 

Ispravak toga bit će (obećano nam je) u sutrašnjem broju La voce del popolo.  

U natječaju koji je objavljen u Glasu Istre podaci za Talijansku srednju školu 

su potpuni, te se učenici osmih razreda mogu iz njega informirati, a isto 

navodimo i ovdje: 

Talijanska srednja škola Rovinj  objavljuje upis u obrazovni program: 

 240704  fizioterapeutski tehničar/ fizioterapeutska tehničarka, 

 trajanje obrazovanja: 4 godine, 

 broj upisnih mjesta: 24 

 bodovni prag za upis: 44 boda 

 obvezni strani jezik koji se uči u školi: engleski 

 zdravstvene kontarindikacije: smetnje vida, sluha i osjeta opipa, 

smetnje koje uzrokuju nemogućnost obavljanja poslova u različitim 

tjelesnim položajima 

 za upis potrebna liječnička svjedodžba medicine rada (za prijavu 

potvrda školskog/obiteljskog liječnika) 

 nastavni jezik u školi je talijanski 
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2. Srednja škola Mate Balote Poreč obavijestila je ovaj ured, nakon objave 

natječaja, da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 

umjesto programa  

080 404   poljoprivredni tehničar opći  24 upisna mjesta  

odobrilo upis u novi program: 

 080 404   agrotehničar – eksperimentalni program 

 trajanje obrazovanja: 4 godine, 

 broj upisnih mjesta: 24 

 bodovni prag za upis: 44 boda 

 obvezni strani jezik koji se uči u školi: engleski ili njemački 

Ovaj program već je unesen u NISpuSŠ i učenici se mogu prijavljivati. 

 

 

 

 

Ljubazno molimo da o ovome obavijestite učenike osmog razrednika, kako bi imali 

potunu informaciju. 

 

 
 S poštovanjem, 

 

 
VODITELJICA ODJELA 

 

Marija Ivić-Kačan 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Na znanje: 

1. Upravni odjel za obrazovanje, sport 

i tehničku kulturu IŽ, Labin, 

2. Talijanska srednja škola Rovinj 

3. Srednja škola Mate Balote Poreč 


