
 

                                                            

 

 

Škola za cestovni promet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 8 / TEL: 01 / 2303-444 / FAX: 2300-581 
OIB: 63422210966 / IBAN: HR7923400091100114510 

 
Natječaj za sudjelovanje na mobilnosti „Ljetna škola logistike“ 

 
U sklopu projekta Summer Logistics School u kojem sudjeluje Škola za cestovni promet (program 
Erasmus+ 2017-1-SI01-KA202-035498) raspisujemo 
 
natječaj za sudjelovanje na mobilnosti  

 
Ljetna škola logistike  

 
koja će se održati od 8. do 14. rujna 2019. godine u Portorožu, Slovenija. 

 
Na mobilnosti – Ljetnoj školi logistike će sudjelovati 3 učenika. 

 
Na natječaj za mobilnosti mogu se prijaviti učenici iz obrazovnih programa tehničar cestovnog 
prometa i tehničar za logistiku i špediciju koji će školske godine 2019./20. biti redovni učenici 
završnog razreda. 

Za prijavu na natječaj potrebno je predati sljedeće dokumente koji se nalaze u privitku ovog 
natječaja: 

 prijavnicu  

 motivacijsko pismo 

 suglasnost roditelja  
 

  

Kriteriji odabira učenika: 
 
Pozitivni bodovi: 

1. Zaključna ocjena uspjeha u prethodnom razredu 
2. Zaključna ocjena iz strukovnih predmeta i stranog jezika u prethodnom razredu 
3. Motiviranost u struci -  procjena strukovnih nastavnika: 

o Zadovoljava = 1 bod 
o Dobro = 3 boda 
o Izvrsno = 5 bodova 

4. Pohvala Nastavničkog vijeća na kraju prethodnog razreda donosi 5 bodova 
 
Negativni bodovi: odgojne mjere i neopravdani izostanci 

1. Pedagoške mjere:  
o opomena = - 5 bodova,  
o ukor RV =  - 10 bodova,  
o opomena pred isključenje= - 20 bodova  

2. Neispričani sati: 5-9=1, 10-14=2, 15-19=3, 20-24=4, 25-29=5, učenici s 30 i više neopravdanih sati 
ne mogu sudjelovati 
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TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU 

Opći uspjeh na kraju trećeg razreda Opći uspjeh na kraju trećeg razreda 

Propisi u cestovnom prometu Ekonomika prometa 

Prijevoz tereta Poslovne komunikacije 

Prometna tehnika Organizacija prijevoza tereta 

Poslovanje poduzeća u cestovnom prometu Međunarodno poslovanje 

Praktična nastava Špedicija 

 Logistika 

 Praktična nastava 

Engleski jezik Engleski jezik 

max. broj bodova = 45 max. broj bodova = 55 

 
 
Konačni rezultat iskazuje se u broju bodova. 
Rang lista odabranih učenika formira se na način da se ostvareni broj bodova iskazuje u postotku 
maksimalno mogućeg broja bodova. 
 
Natječaj je otvoren do 14. lipnja 2019. godine do kada je potrebno predati svu potrebnu dokumentaciju 
(prijavnicu, motivacijsko pismo i suglasnost roditelja). Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. 
Dokumentacija se predaje prof. Karlu Šoštariću. 
 
Rezultati natječaja će biti objavljeni na školskoj mrežnoj stranici. 
 
Zagreb, 3. lipnja 2019. godine 
 
 


