
VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA 

 

- objava tema za završni rad na oglasnoj ploči / mrežnoj stranici škole: do 20. listopada 

2019. 

- izbor tema za završni rad: do 31. listopada 2019. (učenici prijavljuju teme mentorima) 

  

Učenici su prije svakog ispitnog roka dužni donijeti nastavniku na uvid uredno ispunjenu 

mapu praktične nastave, radi stjecanja prava na izradu i obranu završnog rada. 

             

6.1.7.  ISPITNI ROKOVI 

 

A –  ZIMSKI ISPITNI ROK - od 29. studenog 2019. do 07. veljače 2020. 

-  učenici prijavljuju izradu i obranu završnog rada: do 29. studenog 2019. 

-  sjednica Ispitnog odbora: 20. prosinca 2019.  

-  učenik predaje pisanu pripremu mentoru u elektroničkom obliku: do 17. siječnja 2020. 

-  izrada praktičnog rada: od 20. do 24. siječnja 2020. 

-  ocjenjivanje praktičnog uratka: 24. siječnja 2020. 

-  sjednica Ispitnog odbora: 27. siječnja 2020. 

-  učenik predaje elaborat: 29. siječnja 2020. 

-  sjednica Ispitnog odbora: 30. siječnja 2020. 

-  obrana završnog rada: 31. siječnja 2020.
 
 

-  sjednica Ispitnog odbora: 03. veljače 2020. 

-   podjela svjedodžbi: 07. veljače 2020. 

 

B –  LJETNI ISPITNI  ROK - od 01. travnja do 06. srpnja 2020. god. 

-  učenici prijavljuju izradu i obranu završnog rada: do 01. travnja 2020.   

-  sjednica Ispitnog odbora: 02. travnja 2020. 

-  učenik predaje pripremu mentoru u elektroničkom obliku: do 29. svibnja 2020. 

-  izrada praktičnog uratka: od 08. do 15. lipnja 2019. 

-  ocjenjivanje praktičnog uratka: 15. lipnja 2020. 

-  sjednica Ispitnog odbora: 16. lipnja 2020. 

-  učenik predaje elaborat: 18. lipnja 2020. 

-  sjednica Ispitnog odbora: 19. lipnja 2020. 

-  obrana završnog rada: 29. lipnja 2020.
 
 



-  sjednica Ispitnog odbora: 30. lipnja 2020. 

-  svečana podjela svjedodžbi:  06. srpnja 2020.  

 

  C – JESENSKI ISPITNI  ROK – od 10. srpnja do 06. rujna 2020. god. 

- učenici prijavljuju izradu i obranu završnog rada: do 10. srpnja 2020. 

- sjednica Ispitnog odbora: 10. srpnja 2020. 

- učenik predaje pripremu mentoru u elektroničkom obliku: do 25. kolovoza 2020. 

- izrada praktičnog uratka: od 26. kolovoza do 01. rujna 2020. 

- ocjenjivanje praktičnog uratka: 01. rujna 2020. 

- sjednica Ispitnog odbora: 02. rujna 2020. 

- učenik predaje elaborat: 03. rujna 2020. 

- obrana završnog rada: 04. rujna 2020.
 
 

- sjednica Ispitnog odbora: 04. rujna 2020. 

- podjela svjedodžbi: 11. rujna 2020. 

 

 

KALENDAR POMOĆNIČKIH ISPITA 

Učenici koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje u strukovnim 

programima prijavljuju pomoćnički ispit na propisanom obrascu u Školi u rokovima koje će 

odrediti i objaviti Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. 

 

 


