
 

 

Kartica Moji podaci 
 

 

Na kartici "Moji podaci" možeš vidjeti svoje osobne podatke, sve ocjene iz osnovne škole od 5. do 8. 

razreda i ocjene iz umjetničkih škola ako si pohađao/la plesnu ili glazbenu školu. 



 

 

 

Osobni podaci i podaci za kontakt 

Na ovoj kartici možeš vidjeti svoje osobne podatke. Ako je neki od podataka netočan, obrati se 

razredniku u školi kako bi se taj podatak ispravio.  

Podaci za rangiranje kandidata u razredne odjele za sportaše 

Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za 

sportaše u NISpuSŠ-u odabirom sporta. Na kartici "Moji podaci" trebaš odabrati sport kojim se baviš, 

navesti ime kluba i mjesto u kojem se klub nalazi. Nakon što iz izbornika "Sport" odabereš sport kojim 

se baviš prikazat će se polja za odabir kluba i mjesta kluba. Moguće je unijeti više od jednog sporta, 

klikom na gumb "Dodaj novi". Klikom na gumb "Detalji" imaš mogućnost izmjene podataka, a klikom 

na gumb "Briši" imaš mogućnost brisanja odabranog sporta. 

 

 

Napominjemo da sport trebaju odabrati samo kandidati koji se žele natjecati za upis u razredne 

odjele za sportaše.  

Nakon odabira sporta, kluba i mjesta u kojem se klub nalazi trebaš kliknuti na "Spremi promjene" 

kako bi uneseni podaci ostali spremljeni u sustavu. 

 

 



 

 

 

Podaci za kontakt  

Ako imaš e-mail adresu možeš je upisati u istoimeno polje. U polju "Broj mobitela" nalazi se broj 

mobitela koji si upisao/la kod prve prijave i moguće ga je ponovno unijeti ako si u međuvremenu 

promijenio/la broj mobitela, te broj mobitela tvojeg roditelja ili staratelja. 

 

 

Broj mobitela unosiš na način da prvo odabereš predbroj mobilnog operatera, a u iduće polje upiši 

ostatak broja mobitela (6 ili 7 znamenki). Nakon unosa podataka trebaš kliknuti na "Spremi 

promjene" za spremanje unesenih podataka. 

Ocjene: osnovno obrazovanje  

Kartica za ocjene sastoji se od dva dijela, školovanje i ocjene. Na dijelu "Školovanje" možeš za svaku 

školsku godinu od 5. do 8. razreda vidjeti koju si školu pohađao/la.  



 

 

 

Na dijelu "Ocjene" prikazane su ocjene iz svih predmeta koje si imao/la od 5. do 8. razreda. Ocjene 

svih predmeta svakog razreda nalaze se u zasebnom stupcu, a pri dnu stupca možeš vidjeti prosjek 

ocjena po razredu. Ocjene 8. razreda bit će upisane nakon što završiš osnovnu školu.  

 

Ako neka ocjena nije vidljiva ili je krivo unesena, obavezno se javi razredniku kako bi se ta  ocjena 

ispravila.  



 

 

 

 

Ocjene: osnovno umjetničko obrazovanje 

Kartica za osnovno umjetničko obrazovanje sadržavat će popis škola i ocjene samo ako si uz redovnu 

pohađao i glazbenu ili plesnu školu.  



 

 

 

 

Na ovoj kartici vidljive su sve ocjene koje si ostvario u glazbenoj ili plesnoj školi. Ako primijetiš da 

neka ocjena nedostaje ili je krivo unesena, obrati se svom profesoru u glazbenoj/plesnoj školi.  

 

 

 

 



 

 

Natjecanja 

Ako si za vrijeme osnovnoškolskog obrazovanja sudjelovao u nekom od natjecanja onda će se podaci 

o tom natjecanju prikazati u kartici „Natjecanja“. 

 

 


