UČENIČKI DOM „SVJETIONIK“
Čakovec, Jakova Gotovca 2
raspisuje

NATJEČAJ
za prijam učenika/ica u mješoviti učenički dom
u školskoj godini 2013/2014.
U školskoj godini 2013/2014. Učenički dom Svjetionik prima na smještaj 15 novih učenika/ica. Ako se za
smještaj prijavi više učenika nego što ima raspoloživih mjesta obavit će se izbor prema Odluci o uvjetima za
prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2013./2014. Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta od 03. travnja 2013. godine (KLASA: 602-03/13-06/00073, URBROJ: 533-21-13-0001).
Prijavi na natječaj za prijam u dom učenici/ice prilažu:
- prijavnicu za natječaj za upis u učenički dom
- presliku svjedodžba sedmog i osmog razreda za učenike koji upisuju 1. razred srednje škole
- presliku svjedodžbe o završenom prethodnom razredu za ostale učenike
- presliku dokumenata o ostvarivanju prava na izravni upis
- presliku dokumenata o ostvarivanju dodatnih bodova
- potvrdu o upisu u srednju školu.
Rokove prijava i upisa, uvjete smještaja, uvjete upisa kao i o rezultate prijava učenici, mogu pogledati na
Internet stranici: www.dom-ucenicki-svjetionik.skole.hr , a mogu se i informirati svaki dan od 8,00 do
16,00 sati, osobnim dolaskom u prostorije Doma ili na telefon 040/ 310 021.
GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC
UČENIČKI DOM
Čakovec, Sportska 1
raspisuje

NATJEČAJ
za prijam učenika/ica u mješoviti učenički dom
u školskoj godini 2013/2014.
U školskoj godini 2013/2014. Graditeljska škola Čakovec, Učenički dom, Čakovec ima 60 slobodnih
mjesta (20 mjesta za učenice i 40 mjesta za učenike). Izbor učenika/ica koji ne ostvaruju pravo na izravan
prijam u učenički dom obavlja se na temelju Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u
školskoj godini 2013/2014. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 03. travnja 2013. godine (KLASA:
602-03/13-06/00073, URBROJ: 533-21-13-0001).
Prijavi na natječaj za prijam u dom učenici/ice prilažu:
- prijavnicu za smještaj u učenički dom
- presliku svjedodžba sedmog i osmog razreda za učenike koji upisuju 1. razred srednje škole
- odgovarajuću dokaznicu na osnovu koje se može ostvariti izravan prijam u učenički dom
- potvrdu o upisu u srednju školu – najkasnije do 02. rujna 2013. godine.
Prijave za prijam u učenički dom primaju se u ljetnom upisnom roku od 26. lipnja 2013. godine do 04.
srpnja 2013. godine (upisi 12. srpnja 2013. godine) i u jesenskom upisnom roku 22. kolovoza 2013. godine
(upisi 23. kolovoza 2013. godine).
S učenicima, odnosno njihovim roditeljima ili skrbnicima, sklapa se ugovor o međusobnim pravima i
obvezama.
Detaljnije obavijesti o mogućnostima smještaja mogu se dobiti na brojeve telefona:
040/329-023, 040/329-016 i 040/329-000.
Detaljnije informacije o izboru učenika u učenički dom objavit će se na Internet stranici Graditeljske škole
Čakovec www.ss-graditeljska-ck.skole.hr.

