Ha основу члана 64. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/18, 35/20 и 92/20) и Правилника о упису ученика
у први разред средњих школа („Службени гласник Републике Српске“ број: 31/19), Средњошколски центар „Гемит-Апеирон“ Бања Лука расписује

КОНКУРС
ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД
ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

1. Економска школа - занимање:
 економски техничар
 пословно-правни техничар

1 одјељењe (24 ученика)
1 одјељењe (24 ученика)

2. Гимназија:
 општи смјер
 рачунарско-информатички смјер

1 одјељење (24 ученика)
2 одјељење (48 ученика)

3. Медицинска школа - занимање:
 медицински техничар
 физиотерапеутски техничар
 фармацеутски техничар
 зубно-стоматолошки техничар

2 одјељењa (48 ученика)
2 одјељењa (48 ученика)
1 одјељењe (24 ученика)
2 одјељењe (48 ученика)

ОПШТИ УСЛОВИ УПИСА
Право уписа имају ученици са завршеном основном школом у земљи и
иностранству. Упис се обавља у складу
са Правилником о упису и школарини, а
вршиће се од првог дана конкурса и
трајаће до попуне планом предвиђеног
броја ученика.

ШКОЛАРИНА
Школа обезбјеђује уџбенике, приручнике,
стручну литературу, свеске и прибор, потрошни материјал, радна одијела за практичну наставу. У школарину су укључена
инструктивна и косултативна настава, трошкови студијских путовања и излета, позоришних и кино представа, систематско-здравственог прегледа и осигурање ученика и
ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС друго. Ученицима рачунарско-информатичке
1. Пријава за упис (добија се у школи)
гимназије обезбјеђујемо посебне погодности
2. Оригинал свједочанства из завршене путем организовања курсева из програмиосновне школе
рања и осталих ИТ технологија.
3. Родни лист

УПИСНИ РОК
Упис ће се обављати од 01. 06. 2021.
сваким радним даном у времену од
9 до 18 часова.

ПРОЦЕДУРА ЗА УПИС
Упис се може вршти путем on-line пријаве која је
доступна на нашем сајту, путем
e-mail: srednjaskola@apeiron-ssc.com
или у Средњошколском центру "Гемит Апеирон".
Пере Креце 13, Бања Лука.
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КОНТАКТИ
Адреса:
Пере Креце бр. 13
Бања Лука
Телефони:
051/247-980
051/247-982
051/247-986
Мобилни телефони:
066/706-213
066/802-443
Факс: 051/247-981
E-mail:
srednjaskola@apeiron-ssc.com

Информације у вези уписа могу
се добити на наведене контакте.

