ŠKOLA ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST U RIJECI
RIJEKA, ŠETALIŠTE XIII DIVIZIJE 75
web stranica Škole: www.spur.hr
TELEFONI: 400-272; 423-943; 431-545
Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci u školskoj godini 2020./2021. upisuje u prvi razred 44
učenika u dva razredna odjela.
Šifra zanimanja (programa)
300100
Godine trajanja obrazovanja:

naziv programa
likovna umjetnost i dizajn
4

Izbor učenika za upis obavlja se na osnovi uspjeha iz osnovne škole i pokazanog uspjeha na
prijamnom ispitu, tj. provjeri likovnog senzibiliteta i sposobnosti likovnog izražavanja.
Uspjeh iz osnovne škole obuhvaća:
- prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u V. VI. VII. i VIII.
razredu
- uspjeh u VII. i VIII. razredu iz predmeta:
1. Hrvatski jezik
2. Strani jezik
3. Matematika
4. Likovna kultura
5. Tehnička kultura
6. Kemija (predmet posebno važan za upis u Školu za primijenjenu umjetnost u Rijeci)
Pri upisu se vrednuje natjecanje iz povijesti.
Strani jezici koji se uče u Školi kao obvezni nastavni predmet: engleski jezik.
Za upis nije potrebna liječnička svjedodžba.
U ljetnom roku prijamni ispit održat će se u ponedjeljak 13. srpnja u 8,00 sati i u utorak 14.
srpnja 2020. godine, te za kandidate s teškoćama u razvoju u srijedu, 01.07.2020. u 8,00 sati.
Ispunjenu prijavnicu za prijemni ispit (obrazac se nalazi na www.spur.hr ) poslati na
spur.rijeka@gmail.com !
Ukoliko učenik nije učio Engleski jezik, nakon pisanog zahtjeva učenika, provjera znanja stranog
jezika održat će se u srijedu 15. srpnja 2020. godine u 9,00 sati, a za kandidate s teškoćama u
razvoju u četvrtak, 02.07.2020. u 9,00 sati.
Dostava potpisanog obrasca o upisu u prvi razred srednje škole (upisnica) zaprimat će se 27. i
28. srpnja 2020. od 8,00 do 13,00 sati na mail adresu: spur.rijeka@gmail.com
U jesenskom roku prijamni ispit održat će se u utorak 25. kolovoza u 8,00 sati, te u četvrtak 20.
kolovoza 2020. za kandidate s teškoćama u razvoju. Iste dane održati će se provjera znanja
Engleskog jezika u 14,30 sati.
Dostava potpisanog obrasca o upisu u prvi razred srednje škole (upisnica) zaprimat će se u
srijedu, 02. rujna 2020.
U Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci učenici se obrazuju za četiri zanimanja: aranžerskoscenografski dizajner, grafički dizajner, industrijski dizajner i kiparski dizajner. Za određeno
usmjerenje učenici se opredjeljuju na početku druge godine školovanja.
Budući da su troškovi školovanja u ovoj Školi znatno iznad standarda koji se plaća iz županijskog
proračuna, učenici upisani u Školu za primijenjenu umjetnost u Rijeci sudjeluju u troškovima
školovanja s iznosom od 600,00 kuna godišnje.

