
SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA 

Dom učenika 

Banjavčićeva 2, Duga Resa 

 

Na temelju članka 134. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i čl. 7. Odluke  

o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021., Srednja škola Duga 

Resa objavljuje 

NATJEČAJ 

za prijam učenika u šk. god. 2020./2021. 

 

U sastavu Srednje škole Duga Resa djeluje i Dom učenika na adresi Banjavčićeva 2. Dom učenika je 

mješovitog tipa.  U školskoj godini 2020./2021. u Dom učenika se može upisati 30 učenika (m/ž). 

 

                Ljetni upisni rok: 

                                                                                                                                                                            

Prijava kandidata dana 23. i 24. srpnja 2020. godine od 10.00 do 16.00 sati.       

                                                                                                                                                                                                                              

Objave konačnih ljestvica poretka učenika dana 25. srpnja 2020. godine do 12.00 sati. 

 

Upis u Dom učenika dana 28. i 30. srpnja 2020. godine od 10.00 do 16.00 sati.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Objava slobodnih mjesta za jesenski rok dana 03. kolovoza 2020. godine do 16.00 sati. 

 

 Jesenski upisni rok:      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Prijava kandidata dana 28. kolovoza 2020. godine od 10.00 do 16.00 sati.  

                                                                                                                                                                                                                                                                

Objava konačnih ljestvica poretka učenika dana 31. kolovoza 2020. godine do 12.00 sati.   

 

Upis u Dom učenika dana 01. rujna 2020. godine od 10.00 do 16.00 sati. 

                                                                                                                                                                                      

Učenik je dužan dostaviti osobno na adresu Banjavčićeva 2, Duga Resa ili elektroničkim putem 

(skenirano ili slikano) na mail adresu upisi.dom@ss-duga-resa.skole.hr sljedeću dokumentaciju: 

- potvrdu škole o upisu u školu koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja ili potvrdu mjestu koje je zauzeo 

na konačnoj ljestvici poretka koju je moguće ispisati izravno sa sučelja U Nacionalnom informacijskom 

sustavu prijava i upisa u srednje škole 

- presliku svjedodžbe 5., 6., 7. i 8. razreda, 

- liječničku potvrdu o zdravstvenom stanju, 

- dokumentaciju nadležnih tijela za one učenike koji ostvaruju pravo izravnog prijama prema čl. 4. i 5. 

Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u šk. god. 2020./2021. 

- dokumentaciju nadležnih tijela kojom dokazuju pravo na  ostvarivanje bodova za prijam i posebnih 

prednosti prema čl. 6. i 7. Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u šk. god. 

2020./2021. 

Učenici su dužni do kraja rujna 2020. godine dostaviti u Dom učenika originalnu dokumentaciju. 

Za sve ostale informacije molimo nazvati na br. tel.  047/849-362.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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