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Zašto upisati?

Mala škola, poznata okolina,

Poticanje tolerancije i kreativnosti,

Pristupačnost nastavnika,

Suradnički odnosi,

Manji troškovi prijevoza,

Uvažavanje potreba učenika...



 

Program opće gimnazije prvenstveno priprema

za nastavak obrazovanja u visokoškolskim

ustanovama.

Obrazovni program obogaćen je izvannastavnim

aktivnostima te izbornom i fakultativnom

nastavom kojom učenici produbljuju i proširuju

znanja iz pojedinih nastavnih predmeta.

NATJECANJA

Učenici naše škole redovito sudjeluju na državnim

natjecanjima i ostvaruju odlične rezultate. 

Osim u natjecanjima iz znanja, ostvaruju dobre rezultate

i u sportskim natjecanjima.

USPJEH NA DRŽAVNOJ MATURI 2017./2018.

Među 10% najboljih učenika iz hrvatskog i engleskog

jezika, matematike, geografije, fizike, povijesti, politike

i gospodarstva, logike, sociologije i psihologije.

Naši učenici su se našli i među 1% najboljih u državi!

OPĆA

GIMNAZIJA



Samostalno komuniciranje, prodaja,

preuzimanje i pripremanje robe te održavanje

opreme za prodaju u skladu s internim i

vanjskim standardima i propisima.

 

NATJECANJA PRODAVAČA

Svake godine učenici sudjeluju na međužupanijskom

natjecanju i ostvaruju zapažene rezultate.

 

NASTAVAK OBRAZOVANJA

Po završetku trogodišnjeg obrazovanja učenici imaju

mogućnost nastaviti obrazovanje upisom četvrte

godine - smjer KOMERCIJALIST.

PRODAVAČI



Samostalno obavljanje računovodstvenih

poslova, istraživanja tržišta, marketinga,

bankarskih i osiguravateljskih poslova te

organizacije uredskog poslovanja.

 

VJEŽBENIČKE TVRTKE

Ekonomisti sudjeluju na međunarodnoj smotri

vježbeničkih tvrtki!

 

EKONOMISTI

NASTAVAK OBRAZOVANJA

Temeljem stečene

kvalifikacije učenik će imati

uvjete za nastavak

obrazovanja u

VISOKOŠKOLSKIM

USTANOVAMA.



Održavanje vozila, montaža, demontaža te

ispitivanje dijelova, sklopova i sustava

vozila. Utvrđivanje i otklanjanje kvarova i

oštećenja na motorima i vozilima.

 

NATJECANJE AUTOMEHANIČARA

Svake godine učenici sudjeluju na natjecanju i

ostvaruju zapažene rezultate.

AUTOMEHANIČARI

AUTOMEHANIČARI-JMO

INSTALATERI GRIJANJA I KLIMATIZACIJE-JMO

Praktična nastava se odvija u školi i kod obrtnika

te obuhvaća više od 60% ukupne nastave.

JMO - jedinstveni model obrazovanja u ovom

dijelu županije.



Izrada i priprema elemenata za klimatizaciju i

ventilaciju te montaža grijaćih tijela. Ugradnja

klima uređaja, visećih grijača i ventilatorskih

konvektora. Kontrola rada instalacija za

grijanje, klimatizaciju i ventilaciju, njihovo

održavanje te sudjelovanje pri ispitivanju.

NASTAVAK OBRAZOVANJA

Po završetku trogodišnjeg obrazovanja učenici imaju

mogućnost nastaviti obrazovanje upisom četvrte godine

STROJARSKOG USMJERENJA.

INSTALATERI GRIJANJA
I KLIMATIZACIJE



GIMNAZIJA I EKONOMISTI

Opći uspjeh od 5. do 8. razreda 

Zaključne ocjene u posljednja dva razreda

iz hrvatskog jezika, matematike, prvog

stranog jezika, povijesti, geografije i

biologije.

 

PRODAVAČI I STROJARI

Opći uspjeh od 5. do 8. razreda 

Zaključne ocjene u posljednja dva razreda

iz hrvatskog jezika, matematike i prvog

stranog jezika.

Poželjno je dogovoriti mjesto

pohađanja PRAKTIČNE NASTAVE!

INFORMACIJE O
UPISIMA



KONTAKTI

telefon: 01 6281 484

e-mail: srednja.skola.jastrebarsko@gmail.com

web: http://ss-jastrebarsko.skole.hr/

POSJETITE:

https://www.upisi.hr

http://ss-

jastrebarsko.skole.hr/upis_u_prvi_razred

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS:

UPISNICA (svi smjerovi)

POTVRDA NADLEŽNOG ŠKOLSKOG

LIJEČNIKA (ekonomisti i prodavači)

LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA

(strojari)


