UČENIČKI DOM KRIŽEVCI
Ratarna 10
48260 KRIŽEVCI
Tel/fax:048/681-067, 048/682-410
e-mail: ured@dom-ucenicki-kc.skole.hr
Internetska stranica: www.ucenicki-dom-krizevci.hr
Na temelju članka 75. Statuta Učeničkog doma Križevci objavljuje

NATJEČAJ
za izbor i prijam učenika srednjih škola u Učenički dom Križevci
u školskoj 2015./2016.godini
Učenički dom Križevci prima na smještaj i prehranu 36 učenika/cu,
od toga 28 mladića i 8 djevojaka.
Uslugama odgojnih aktivnosti, smještaja i prehrane učeničkog doma mogu se koristiti redoviti
učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan mjesta stalnog boravka i
koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država.
Učenički dom prima učenike na smještaj za vrijeme trajanja upisanog programa obrazovanja
pod uvjetom da uspješno i redovito završavaju upisane razrede te poštuju pravila doma i
odredbe sklopljenog ugovora, a o čemu odlučuje odgajateljsko vijeće učeničkog doma nakon
temeljite analize ponašanja i uspjeha svakog učenika.
Sa svakim korisnikom programa i usluga, učenički dom sklapa ugovor o meĎusobnim
pravima i obvezama.
Za sudjelovanje na natječaju za prijam učenika srednjih škola u učenički dom u školskoj
godini 2015./2016. potrebni su slijedeći dokumenti:
Prijava
Za prijavu na natječaj potrebni su slijedeći dokumenti:
- prijavnica na natječaj za upis u učenički dom (preuzima se u Domu, na web stranici
www.mzos.hr ili na internet stranici Doma)
- preslika svjedodžbi posljednja četiri razreda osnovne škole (ili prethodno završenog razreda
– za učenike srednjih škola)
- preslika domovnice
- potvrda obiteljskog liječnika o zdravstvenom stanju učenika
- odgovarajuće dokumente na osnovi koje učenik može ostvariti pravo na izravan prijam u
Dom ili pravo na bodove utvrĎene prema Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Upis
Za upis u Dom potrebni su slijedeći dokumenti:
- upisnica u učenički dom (preuzima se u Domu, na web stranici www.mzos.hr ili na internet
stranici Doma)
- potvrda o upisu u školu koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja
- ugovor s roditeljem ili zakonskim zastupnikom
Ako se za smještaj u dom prijavi više učenika nego što ima raspoloživih mjesta, učenički dom
obavlja odabir onih učenika koji ostvaruju uvjete izravnoga prijama, a zatim obavlja odabir
ostalih učenika prema broju bodova na temelju postignutoga uspjeha u posljednja četiri
razreda osnovnog obrazovanja i prema socijalnom statusu sukladno Odluci Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta.
Učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima nadležnih tijela.
Predaja prijava i upis učenika u Učenički dom Križevci za školsku godinu 2015./2016.
obavljat će se u sljedećim rokovima:
Ljetni upisni rok:
- prijave za prijam učenika - 13. srpnja 2015. od 8 do 16 sati
- objava rezultata (na Internet stranici Doma) – 13. srpnja 2015. nakon 16 sati
- upis učenika u učenički dom – 14. i 15. srpnja 2015. od 8 do 16 sati
(učenik je dužan donijeti potvrdu škole o upisu u školu ili mjestu koje je zauzeo na konačnoj
ljestvici poretka, a koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja te potpisani i ovjereni ugovor o
meĎusobnim pravima i obvezama za vrijeme boravka učenika u domu)
- objava slobodnih mjesta za jesenski rok - 16. srpnja 2015.
Jesenski upisni rok:
- prijava kandidata – 24. do 25. kolovoza 2015. od 8 do 15 sati
- objava rezultata (na Internet stranici Doma) – 02. rujna 2015. godine
- upis učenika u učenički dom – 03. rujna 2015. od 8 do 16 sati
(učenik je dužan donijeti potvrdu škole o upisu u školu ili mjestu koje je zauzeo na konačnoj
ljestvici poretka, a koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja te potpisani i ovjereni ugovor o
meĎusobnim pravima i obvezama za vrijeme boravka učenika u Domu)

