
 

 

Privatna sportska i jezična gimnazija FRANJO BUČAR dana 11. lipnja 2014. god. objavljuje 

 

JAVNI POZIV 
 

za oslobađanje od plaćanja školarine u šk. god. 2014./2015. u potpunosti ili djelomično. 

 

 

Kriteriji za oslobaĎanje od plaćanja školarine u potpunosti ili djelomično su: 

- broj bodova kandidata/tkinje ostvaren po završetku osnovne škole (sukladno Odluci o 

elementima i kriterijima za upis u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.) i 

prema Natječaju za upis u 1. razred Privatne sportske i jezične gimnazije FRANJO BUČAR u 

školskoj godini 2014./2015.; 

- sklonost prema učenju stranih jezika (uspjeh/si na natjecanju/ima); 

- sklonost bavljenju sportom (uspjeh/si na natjecanju/ima); 

- intervju s kandidatom/tkinjom. 

 

Zahtjev za oslobaĎanje od plaćanja školarine u potpunosti ili djelomično mora sadržavati: 

- Zamolbu Roditelja/Skrbnika Gimnaziji za oslobaĎanje od plaćanja školarine u potpunosti ili 

djelomično u kojoj je detaljno navedeno zašto bi učenik/ca stekao/la pravo oslobaĎanja; 

- preslike svjedodžbi 5.,6.,7. i 8. razreda kandidata/tkinje; 

- preslike domovnice i rodnog lista kandidata/tkinje; 

- mišljenja, uvjerenja, preporuke, potvrde, svjedodžbe i sl. kojima učenik/ca dokazuje 

ostvarenje nekog od Kriterija. 

 

Učenici koji ove šk. godine završavaju osnovnu školu i imaju pravo upisa u 1. razred trebaju podnijeti 

pisani Zahtjev za oslobaĎanje od plaćanja školarine (poštom ili osobno) te priložiti svu potrebnu 

dokumentaciju na adresu Gimnazije: Privatna sportska i jezična gimnazija FRANJO BUČAR, Ulica 

Nikole Tesle 14, 10 000 Zagreb s naznakom: „Za oslobaĎanje od plaćanja školarine u šk. god. 

2014./2015.“ .  

  

Zaprimanje Zahtjeva i intervjui s kandidatima provest će se u terminima: 

 

-  16. lipnja 2014. godine – 30. lipnja 2014. godine – zaprimanje Zahtjeva; 

-  1. i 2. srpnja 2014. godine – intervjui s kandidatima; 

-  4. srpnja 2014. godine – obavještavanje kandidata o možebitnom izboru. 

 

Učenici koji su u školskoj godini 2013./2014. bili u potpunosti ili djelomično osloboĎeni plaćanja 

školarine mogu na Zahtjev Roditelja/Skrbnika u šk. god. 2014./2015. biti ponovno u potpunosti ili 

djelomično osloboĎeni plaćanja školarine. Rješavanje tih Zahtjeva odvijat će se prema gore navedenim 

terminima. 

 

         Ravnateljica 

         Zdenka Ivanković, prof. 

 

 

 

 


