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VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA 
U ŠK. GOD. 2014./15. 

 
MJESEC 

 

 
TERMIN 

 
AKTIVNOST 

LISTOPAD 17. 10. 2014., petak Rok do kog voditelji stručnih vijeća predlažu ravnatelju teme za završni rad za sve rokove u tekućoj školskoj 
godini. 

20. 10. 2014., ponedjeljak Ravnatelj škole donosi teme za završni rad na prijedlog stručnih vijeća. 
31. 10. 2014., petak Rok do kojeg učenici moraju izabrati temu za završni rad i mentora. 

STUDENI 28. 11. 2014., petak Ravnatelj imenuje članove školskog prosudbenog odbora i pojedinih Povjerenstava (na temelju podataka 
dobivenih od voditelja stručnih vijeća o interesu učenika za pojedine teme). 

OŽUJAK 20. 3. 2015., petak Učenici prijavljuju Obranu završnog rada za ljetni rok.  
SVIBANJ 20. 5. 2015., srijeda Završetak nastavne godine za maturante. 

29. 5.  2015., petak u 12 sati Učenici predaju pisani dio Izradbe koju je prihvatio mentor u urudžbeni zapisnik Škole (ljetni rok). 

1. 6. 2015., ponedjeljak (10 – 12 
sati) 

Prijava popravnih ispita u ljetnom roku za učenike završnih razreda. 

LIPANJ 
 
 
 
 
 
 
 

2. - 3. 6. 2015. (ut.-sri.) Popravni ispiti za učenike završnih razreda (ljetni rok). 
8. 6.  2015., ponedjeljak u 13,30 • Prosudbeni odbor izrađuje rasporede učenika po skupinama i određuje u kojoj će prostoriji pojedina 

skupina izvoditi Obranu. 
• Prosudbeni odbor  obavještava učenike o rasporedu po skupinama i prostorijama putem oglasne ploče 

škole. 
9. – 19. 6. 2015. (ut. - pet.) • Obrana završnog rada (ljetni rok). 

• Prosudbeni odbor utvrđuje opći uspjeh iz izradbe i obrane završnog rada na prijedlog Povjerenstva. 
30. 06. 2015. utorak u 12 sati Podjela svjedodžbi o završnom radu (ljetni rok). 



SRPANJ 6. 7. 2015. ponedjeljak u 12,00 
sati 

Učenici prijavljuju Obranu završnog rada za jesenski rok. 

10. 7. 2015.  petak  Učenici predaju pisani dio Izradbe koju je prihvatio mentor u urudžbeni zapisnik Škole (jesenski rok). 
KOLOVOZ 24.- 25. 8. 2015. (pon. - uto.) Popravni ispiti (jesenski rok). 

26.– 28. 08. 2015. (sri. - pet.) Obrana završnog rada (jesenski rok). 
31. 8. 2015. ponedjeljak  
u 12 sati 

Podjela svjedodžbi o završnom  radu (jesenski rok). 

STUDENI 27.11. 2015. petak Učenici prijavljuju Obranu završnog rada za zimski rok. 
VELJAČA 8. 2. 2016. ponedjeljak Učenici predaju pisani dio Izradbe koju je prihvatio mentor u urudžbeni zapisnik Škole (zimski rok). 

18.-19. 02. 2016. (čet. – pet.) Obrana završnog rada (zimski rok). 
22. 02. 2016. ponedjeljak  Podjela svjedodžbi o završnom radu (zimski rok). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               RAVNATELJICA: 
 
               _______________________ 
               mr. sc. Vilmica Kapac 


