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POPIS DOKUMENATA

ELEKTROTEHNIČAR     

(040104)
4 24

hrvatski jezik, 

matematika, prvi strani 

jezik, fizika, tehnička 

kultura i kemija

Sukladno člancima 16. i 17. 

Pravilnika o elementima i 

kriterijima za izbor kandidata 

za upis u I. razred srednje 

škole 

engleski ili njemački 

jezik

liječnička svjedodžba medicine rada;                       

dokumenti kojima su ostvareni dodatni 

bodovi za upis;                                             

upisnica

TEHNIČAR ZA 

ELEKTRIČNE 

STROJEVE S 

PRIMIJENJENIM 

RAČUNALSTVOM     

(041104)

4 24

hrvatski jezik, 

matematika, prvi strani 

jezik, fizika, tehnička 

kultura i kemija

Sukladno člancima 16. i 17. 

Pravilnika o elementima i 

kriterijima za izbor kandidata 

za upis u I. razred srednje 

škole 

engleski ili njemački 

jezik

liječnička svjedodžba medicine rada;                       

dokumenti kojima su ostvareni dodatni 

bodovi za upis;                                               

upisnica

TEHNIČAR ZA 

ELEKTRONIKU     

(041424)

4 24

hrvatski jezik, 

matematika, prvi strani 

jezik, fizika, tehnička 

kultura i kemija

Sukladno člancima 16. i 17. 

Pravilnika o elementima i 

kriterijima za izbor kandidata 

za upis u I. razred srednje 

škole 

engleski ili njemački 

jezik

liječnička svjedodžba medicine rada;                       

dokumenti kojima su ostvareni dodatni 

bodovi za upis;                                                  

upisnica

TEHNIČAR ZA 

RAČUNALSTVO     

(041624)

4 48

hrvatski jezik, 

matematika, prvi strani 

jezik, fizika, tehnička 

kultura i kemija

Sukladno člancima 16. i 17. 

Pravilnika o elementima i 

kriterijima za izbor kandidata 

za upis u I. razred srednje 

škole 

engleski ili njemački 

jezik

liječnička svjedodžba medicine rada;                       

dokumenti kojima su ostvareni dodatni 

bodovi za upis;                                                    

upisnica

SREDNJE ŠKOLE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I 

RAČUNALSTVO                    

ZVONIMIROVA 12                                                                    

51000 RIJEKA                                                                                       

TEL: 051/678-910, 678-912, 672-281     

FAX: 051/678-920                                                             

WEB STRANICA: www.sser.hr

NAPOMENA: Provjera znanja iz engleskog ili njemačkog jezika kojeg učenik želi nastaviti učiti, a nije slušao posljednja 4 razreda osnovne škole, 

održat će se 13. srpnja 2020.godine, u 14,00 sati.                                                                                                                                                                                       

Zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije održat će se od 27. srpnja 2020. do 29. srpnja 2020., od 8,00 do 16,00 sati, osobno ili na e-mail 

upisi@sser.hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Iznimno, kandidat koji u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog 

liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavlja školi najkasnije do kraja prvoga polugodišta prvoga razreda.

ŠKOLE KOJIMA JE OSNIVAČ PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA


