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Dragi osmaši, dragi roditelji, 

u Odsjeku profesionalnog usmjeravanja i obrazovanja već generacijama pomažemo učenicima u odabiru zanimanja. 
Informiramo vas, savjetujemo, a u posljednje vrijeme pružamo mogućnost elektronskog savjetovanja i informiranja 
putem web portala e-Usmjeravanje. I ove školske godine obavljat ćemo individualno savjetovanje i informiranje 
učenika u odabiru zanimanja. To je osobito važno za:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I svi ostali učenici imaju pravo na pomoć pri odabiru zanimanja. Za sada vas upućujemo da se dobro informirate i 

potražite pomoć putem interneta. Osobito vam mogu biti korisni sadržaji na web portalu e-Usmjeravanje: https://e-

usmjeravanje.hzz.hr/ s brošurom 'Kamo nakon osnovne škole' https://www.hzz.hr/content/publikacije-

skole/2020/HZZ-Kamo-nakon-osnovne-skole-Dalmatinska-brosura-2020.pdf i upitnikom profesionalnih interesa i 

kompetencija 'Moj izbor' kojeg ćete pronaći u Alatima za upravljanje karijerom. 

 

           

 

Potrudit ćemo se da vas tijekom predstojeće školske godine uputimo na dodatne korisne sadržaje i otvorimo nove 

mogućnosti u pronalaženju pomoći pri odabiru primjerenog obrazovnog programa i zanimanja. 

Srdačan pozdrav!  

 učenike koji imaju poteškoće u učenju 

(pohađaju nastavu po prilagođenom 

programu ili uz individualizirani pristup). 

Oni u školi tijekom školske godine dobiju 

termin za profesionalno usmjeravanje koje 

uključuje psihologijsko testiranje i 

savjetovanje, te pregled kod liječnika 

medicine rada. Prema važećem pravilniku 

za upis u srednju školu temeljem pismenog 

Mišljenja stručnog tima za profesionalno 

usmjeravanje ostvaruju pravo na rangiranje 

na zasebnim ljestvicama poretka u 

preporučena zanimanja. 

 učenike koji imaju veće zdravstvene 

poteškoće. Prijavljuju se temeljem 

Mišljenja liječnika školske medicine koji ih 

upućuje na pregled kod liječnika medicine 

rada ili na telefonsku prijavu za postupak 

profesionalnog usmjeravanja. Postupak 

uključuje psihologijsko testiranje i 

savjetovanje, te pregled kod liječnika 

medicine rada. Prema važećem pravilniku 

za upis  u srednju školu Mišljenjem stručnog 

tima za profesionalno usmjeravanje učenici 

ostvaruju pravo na jedan dodatni bod za 

upis u preporučena zanimanja, ali još 

važnije je da dobiju stručni savjet koji će im 

pomoći da odaberu zanimanje za čije 

obavljanje nemaju zdravstvenih zapreka. 

  

Čemu služi psihologijsko testiranje? Ono 

pokazuje u kojim područjima obrazovanja i 

rada bi mogao/mogla biti uspješan/uspješna. 
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