PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN
P. PRERADOVIĆA 14
42 000 VARAŽDIN
Telefon: 042/302-128, 095 4200 451
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NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U PROGRAM MEĐUNARODNE MATURE
INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.
(treći razred )
Prva gimnazija Varaždin u školskoj godini 2018./2019. upisuje jedan razredni odjel s 24
učenika u treći razred obrazovnog programa međunarodne mature (IBDP – The International
Baccalaureate Diploma Programme).
Pravo upisa u treći razred programa međunarodne mature imaju svi učenici:
a) državljani Republike Hrvatske, državljani EU, povratnici koji su živjeli i školovali se u
inozemstvu.
b) Strani državljani (izvan EU)
a završili su drugi razred srednje škole.
UVJETI ŠKOLOVANJA:
a) trajanje obrazovanja je dvije godine;
b) nastava i vrednovanje se izvodi na engleskom jeziku;
c) školarina iznosi 1000 kuna mjesečno za hrvatske državljane i državljane EU. Za strane
državljane 400 eura mjesečno u kunskoj protuvrijednosti obračunato na dan uplate, a plaća se
10 mjeseci u 3. razredu i 9 mjeseci u 4. razredu.
d) Ako je za nastavni predmet materinjeg jezika potrebno uključiti vanjskog suradnika, učenik u
cijelosti podmiruje njegove troškove.
UVJETI UPISA:
a) poznavanje engleskog jezika;
b) svestranost, samostalnost i motiviranost (intervju);
c) ocjena iz materinskoga jezika, matematike i engleskoga jezika najmanje vrlo dobar (4) u
drugom razredu srednje škole, a ako kandidat nema te ocjene, provjeravat će se znanja iz
pojedinoga predmeta.
ROKOVI UPISA – 4. srpnja 2018. godine od 9 do 12 sati
a) prijave kandidata
b) intervju s učenicima – prilikom prijave
c) provjera znanja (ako je potrebno) – Hrvatski i engleski jezik, 6. srpnja u 9 sati, rezultati do 12
sati
d) provjera znanja iz matematike – 5. srpnja u 8 sati, rezultati isti dan
e) upisi učenika
Upisi su mogući i izvan navedenih rokova u dogovoru s IB koordinatorom (Ksenija Kipke, prof.).
Na dan prijave učenik je dužan donijeti dokumente te svjedodžbe prvoga i drugoga razreda.

DOKUMENTI ZA NATJEČAJ:
a) prijava za natječaj (nabavlja se u školi kod IB koordinatora ili u referadi)
b) svjedodžbe 1. i 2. razreda srednje škole
c) za strane državljane – preslika putovnice
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