
Naziv srednje škole/A középiskola neve 

PRIJAVNICA na natječaj za upis u I. razred srednje škole (POPUNJAVA UČENIK) 

JELENTKEZÉSI LAP a középiskola I. osztályába való beiratkozás pályázatához 

(A TANULÓ TÖLTI KI) 
 

Ime i prezime/Utó- és családi név 

Datum rođenja 
Születési idő 

Mjesto 
Hely 

Država 
Ország 

Državljanstvo 
Állampolgárság 

Nacionalnost 
Nemzetiség 

Ime i prezime roditelja 
A szülők utó- és családi neve 

Adresa stanovanja 
Lakcím 

 

Naziv i mjesto završene osnovne škole 
A befejezett általános iskola neve és székhelye 
 

Prijavljujem se za upis u/Beiratkozásra jelentkezem: 
a) program/gimnáziumi programra __________________________________________ gimnazije, 
b) program strukovne kvalifikacije za zanimanje 

    szakképesítés/foglalkozás programjára ________________________________________________________________ 

Ako mi škola ne može omogućiti upis u navedeni program, želim se upisati u jedan od ovih programa: 
Amennyiben az iskola nem tudja biztosítani a megjelölt programra a beiratkozást, a következő programra szeretnék beiratkozni: 

I. II. 

Popis dokumenata koje prilažem radi vrednovanja uspjeha ili ostvarenja dodatnih prava za upis 
Csatolt dokumentumok jegyzéke, melyek az átlageredmény értékeléséhez vagy a beiratkozáshoz szükséges jogok 

megvalósításához szükségesek 

1. Svjedodžbe VII. i VIII. razreda osnovne škole/Az általános iskola VII. és VIII. osztályos bizonyítványa 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

U srednjoj školi izabrat ću kao/A középiskolában az alábbi idegen nyelveket szeretném tanulni: 

I.   strani jezik/I. idegen nyelv 
 

II.  strani jezik (ako je obvezan)/II. idegen nyelv (amennyiben kötelező)  
III. strani jezik (ako je obvezan)/III. idegen nyelv (amennyiben kötelező)  

U/Kelt  ………………………………………..,  ……………………. godine. 

Adresa učenika 
A tanuló címe 

 

Potpis učenika – roditelja/skrbnika 
A tanuló aláírása – szülő/gyám 

 

Ocjene iz predmeta važnih za upis, općeg uspjeha i vladanja (POPUNJAVA UPISNO POVJERENSTVO) 
A beiratkozáshoz szükséges osztályzatok, tanulmányi átlag és magatartás (A BEIRATKOZÁSI BIZOTTSÁG TÖLTI KI) 

Predmeti i opći uspjeh u VII. i VIII. razredu 
Tantárgyak és a VII. és VIII. osztály átlageredménye 

VII VIII 
Ukupno bodova 
Összpontszám 

Hrvatski jezik/Horvát nyelv    

    

    

    

    

    

Opći uspjeh/Átlageredmény    

Vladanje/Magatartás    

BROJ BODOVA NA OSNOVI USPJEHA IZ OSNOVNE ŠKOLE/PONTSZÁMOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI EREDMÉNY ALAPJÁN  

Zabilješka upisnog povjerenstva o dodatnim bodovima koje učenik ostvaruje temeljem Odluke o elementima i kriterijima za izbor 
kandidata za upis u I. razred srednjih škola./A beiratkozási bizottság jegyzetei azokról a pluszpontokról, amelyeket a tanuló elérhet a 
középiskola I. osztályába való beiratkozáshoz szükséges elemek és kritériumok alapján. 

 

 

 

 



 

ZAPISNIK O PROVJERI SPOSOBNOSTI 
(popunjava škola) 

JEGYZŐKÖNYV AZ ALKALMASSÁG FELMÉRÉSÉRŐL 
(az iskola tölti ki) 

 

Podaci o tijeku i sadržaju provjere sposobnosti (popunjavaju umjetničke i druge škole u kojima se  

organizira provjera sposobnosti i darovitosti za upis u školu)/Az alkalmassági felmérés folyamatára és tartalmára 

vonatkozó adatok (művészeti és más jellegű iskolák töltik ki, ahol a felvételhez szükséges alkalmassági 

felméréseket végeznek): 

A) DATUM I VRIJEME PROVEDBE PROVJERE SPOSOBNOSTI/AZ ALKALMASSÁGI VIZSGA DÁTUMA ÉS 

IDŐPONTJA:___________________________________________ 

B) ZADAĆE NA PROVJERI SPOSOBNOSTI I OCJENE – BODOVI/FELADATOK AZ ALKALMASSÁGI VIZSGÁN 

ÉS AZ ELÉRT OSZTÁLYZAT - PONT: 
 

Z a d a ć e / F e l a d a t o k  
Ocjene/ 

Osztályzat 
Bodovi/ 

Pontszámok 

   

   

   

   

   

   

C) UKUPNI REZULTAT PROVJERE SPOSOBNOSTI/AZ ALKALMASSÁGI TESZT ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYE: 

__________________________________________________________________________________________ 

ISPITNO POVJERENSTVO/VIZSGÁZTATÓ BIZOTTSÁG: 

 

U/Kelt _______________________________ ,  _____________________________ godine.

 

Ime i prezime/Utó- és családi név Potpis/Aláírás 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  


