
ISUSOVAČKA KLASIČNA 

GIMNAZIJA S PRAVOM 

JAVNOSTI U OSIJEKU



CILJ ŠKOLE

 Cjelovit pristup osobi: odgajati 
mladiće i djevojke za život, za druge po 
Kristovu uzoru

 3 jednakovrijedne dimenzije:
1. Intelektualna formacija
2. Briga za učenika
3. Vjersko oblikovanje

 Suradnja
 „Sve na veću slavu Božju’’



CILJ ŠKOLE

 Otkrivati talente i sposobnosti
pojedinih učenika

 Što bolje pripremiti učenike za državnu 
maturu i upis na Sveučilište (80% 
naših maturanata upisalo je željene 
fakultete na nekom od hrvatskih ili 
europskih Sveučilišta)

 Razvijati osobe otvorena, pozitivna i 
široka, kreativna duha

 „Semper magis’’



O ŠKOLI

 Osnivač je Provincijalat Hrvatske pokrajine 
Družbe Isusove u Zagrebu (1998. godine)

 Ima status katoličke škole s pravom 
javnosti

 Nalazi se u Tvrđi – Trg Vatroslava Lisinskog 
1, Osijek



UVJETI ZA UPIS
U 1. razred šk. god. 2020./2021. upisujemo tri 

razreda – ukupno 72 učenika

Boduje se opći uspjeh od 5. do 8. razreda OŠ

Boduje se uspjeh u 7. i 8. razredu iz predmeta:

● Hrvatski jezik ● Povijest

● Matematika ● Geografija

● 1.strani jezik ● Biologija

Posebni uvjeti: prihvaćanje katoličkog ozračja i 
duhovno-formativnog programa škole u 
obaveznom razgovoru s kandidatom i njegovim 
roditeljem/skrbnikom u predupisnom periodu



POSEBNI UVJETI ZA UPIS
prihvaćanje katoličkog ozračja i duhovno-
formativnog programa škole - PREDUVJET ZA UPIS 

1. INTERVJU= dodatna provjera (u sustavu za upis)

TERMINI ZA INTERVJU:

 četvrtak, 09.07.2020. – prijepodne i poslije podne

petak, 10.07.2020. – prijepodne

ponedjeljak, 13.07.2020. – poslije podne

utorak, 14.07.2020. - prijepodne i poslije podne

 srijeda, 15.07.2020. – prijepodne

 Za točno vrijeme intervjua treba se prijaviti u tajništvo 
škole na telefonski broj 031 215 120. 

2. PREPORUKA ŽUPNIKA – donijeti na intervju ili 
dostaviti elektroničkim putem



POSTUPAK PRIJAVE
pratiti sve obavijesti na 

www.upisi.hr



www.upisi.hr

Publikacije sa svim 

informacijama o upisu



VREMENIK – LJETNI UPISNI ROK

POSTUPAK PRIJAVE

PREDUVJET ZA UPIS 

- prihvaćanje katoličkog 

ozračja i duhovnog 

programa škole 

- intervju = dodatna 

provjera

Opis postupaka Datum

Početak prijava u sustav 1. 6. 2020.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 13. 7. 2020.

Provođenje dodatnih provjera (INTERVJU) te unos rezultata 9. –15. 7. 2020.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog 
sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

1. 6. – 8. 7. 2020.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih 
provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

20. 7. 2020.

Početak ispisa prijavnica 22. 7. 2020.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, 
a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

24. 7. 2020.

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 1. 8. 2020.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 12. 8. 2020.



WEB STRANICA i FB

www.ikg.hr
 Sve informacije vezane uz rad škole –

povijest, opći podaci o školi, popis 
udžbenika, informacije o upisu...

www.facebook.com/ikgos/
 Interaktivno mjesto: 

događaji, slike, video, 
tekstovi...



www.ikg.hr



www.ikg.hr


