PRIJAM U UČENIČKE DOMOVE

ĐAČKI DOM POŽEGA
Ratarnička 2
34000 POŽEGA
tel. 034/273-813
fax. 034/271- 056

SREDNJA ŠKOLA PAKRAC
Bolnička 59
34550 PAKRAC
tel.: 034/440-001
fax: 034/440-008

Na temelju članka 134. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi («NN», br. 87/08 , 86/09, 92/10, 105/10,90/11 i 16/12) i Statuta Doma,odnosno Škole ,
raspisuju

NATJEČAJ
za prijam učenika u dom za školsku godinu 2012./2013.
I.
Programom odgojno-obrazovnog rada te uslugama smještaja i prehrane u Đačkom domu
Požega i Učeničkom domu Srednje škole Pakrac, u pravilu se mogu koristiti redoviti učenici
srednjih škola Požeško-slavonske županije koji se školuju izvan mjesta stalnog boravka i koji su
hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država.
Đački dom u Požegi, na nepopunjena mjesta, primat će i studente Veleučilišta u Požegi,
sukladno propisanim mjerilima i uvjetima.
Iznimno u Dom se mogu primiti i strani državljani sukladno meñunarodnim ugovorima, a
na temelju suglasnosti ministra znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.
Dom prima učenike na smještaj za vrijeme trajanja upisnog 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
stručne rasčlambe ponašanja i uspjeha svakog učenika.
Sa svakim učenikom odnosno korisnikom programa i usluga, Škola i Đački dom sklapa
ugovor o meñusobnim pravima i obvezama.

II.
Ako se za smještaj u dom prijavi više učenika nego što ima raspoloživih mjesta, Đački dom,
odnosno Škola, obavlja izbor prema slijedećim mjerilima:
1. Izravno prima u dom:
- djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca hrvatskih ratnih
vojnih invalida iz Domovinskog rata, temeljem članka 56. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i
članova njihovih obitelji ( Narodne novine broj 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09. ) pod
uvjetom da im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa
redovitih novčanih prihoda iz članka 88. stavka 1. točke 8. navedenog zakona;
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- djeca poginulih, umrlih i nestalih osoba pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona o
zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine, broj 33/92., 57/92.,2/07.,58/93., 2/94.,
76/94., 108/95., 82/01. i 103/03. ); djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje nastalo pod
okolnostima iz članka 8. navedenog zakona; djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I.
skupine sa 100 % oštećenja organizma pod uvjetom da im redoviti mjesečni prihodi po članu
kućanstva ne prelazi dvostruku svotu redovnih novčanih prihoda iz članka 34. stavka 1. točke
5.ovoga zakona ;
- učenici kojima su oba roditelja preminula;
- učenici koji su u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja osvojili jedno od prva tri
mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Za ostvarivanje navedenih prava iz ove točke učenik je dužan dokazati status odgovarajućim
dokumentima nadležnih tijela.

2. Obavlja izbor ostalih učenika prema broju bodova iz uspjeha u učenju i prema socijalnom
stanju.

- učenik ostvaruje broj bodova u visini prosječne ocjene uspjeha u posljednja dva razreda
osnovnog obrazovanja pomnožene s koeficijentom petnaest (15);
- učenik čiji je roditelj preminuo ostvaruje dodatnih 10 bodova;
- učenik čiji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata s preko 50 % oštećenja
organizma ostvaruje dodatnih 10 bodova, što dokazuje odgovarajućim dokumentima
nadležnih državnih tijela ;
-učenik s posebnim socijalnim statusom ( što dokazuje rješenjem, potvrdom i sl.) ostvaruje
dodatnih 10 bodova ;
-učenik koji je u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja osvojio od 4. do 10. mjesta na
državnom natjecanju u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje ostvaruje dodatnih 8
bodova ;
-učenik koji je u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja osvojio jedno od prva tri mjesta
na županijskom natjecanju ostvaruje dodatnih 6 bodova;
-učenik koji je u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja imao ocjenu iz vladanja uzorno
ostvaruje dodatnih 5 bodova;
- učenik čiji se brat odnosno sestra (ili više njih) redovno školuje i stanuje izvan mjesta stalnog
prebivališta ostvaruje 5 dodatnih bodova po broju braće i sestara.
Za ostvarivanje navedenih prava iz ove točke učenik je dužan dokazati status odgovarajućim
dokumentima nadležnih tijela.
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Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, vrsta i
razina, boduje mu se najpovoljniji rezultat.
Uvjerenje o sudjelovanju ili diplomu o ostvarenom rezultatu na natjecanju za državno
natjecanje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje, a za županijska/meñužupanijska
natjecanja županijska/meñužupanijska povjerenstva za natjecanja.

III.
U školskoj godini 2012./2013. učenički domovi primat će sljedeći broj učenika:
1. Đački dom Požega – 25 učenika/ca;
2. Učenički dom Srednje škole Pakrac – 36 učenica
IV.
Za sudjelovanje u natječaju učenici prilažu:
- prijavu za natječaj,
- preslik svjedoñžbe VII i VIII razreda,
- ostale dokumente kojima dokazuje uvjete i kriterije koji su od značaja za izbor kandidata
za prijam u dom.

V.
Rokovi za podnošenje prijava i upis u učenički dom:
1. LJETNI UPISNI ROK
. a) Prvi upisni krug:
- prijave za upis u ponedjeljak 02. i utorak 03. srpnja.2012.od 8 do 16 sati;
- objava rezultata (ljestvica poretka na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole
i Đačkog doma) u srijedu 04. srpnja 2012. najkasnije do 14 sati;
- upis u četvrtak 05. srpnja 2012. od 8 do 16 sati.

b) Drugi upisni krug:
- prijava za upis u ponedjeljak, 09. srpnja 2012. od 8 do 16 sati;
- objava rezultata (ljestvica poretka na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole
i Đačkog doma) u utorak, 10. srpnja 2012. najkasnije do 12 sati
- upis učenika je u srijedu 11. srpnja 2012. od 8 do 16 sati.
2. JESENSKI UPISNI ROK:
- objava ( na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole i Đačkog doma)
nepopunjenih upisnih mjesta i rokova za upis najkasnije do 17. kolovoza 2012.
godione;
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- prijave za upis u ponedjeljak 20. kolovoza 2012. od 8 do 16 sati;
- objava ljestvice poretka u utorak 21. kolovoza 2012. najkasnije do 12 sati;
- upis učenika u srijedu 22. kolovoza 2012. od 8 do 16 sati i četvrtak 23.
kolovoza 2012. od 8 do 12 sati.

Ravnatelj SŠ Pakrac:
Dario Čilić, dipl.teolog

Ravnatelj Đačkog doma Požega:
Josip Matuha, prof.

