
Korekcija vremenika rada za školsku godinu 2020./2021. 

 
RUJAN  

02.09.2020. 

 

Sjednica Nastavničkog vijeća , srijeda (I. grupa - 9.00, II. grupa -    

10.00., III. grupa 11.00) 

 

07.09.2020. Početak nastavne godine (A/B turnus) PONEDJELJAK  

 

16.09.2020. 

 

Sjednica Nastavničkog vijeća – elektronička  (petak), 10.00 - 24.00 

07.-18.9.2020. 

 

Predupisi – obrazovanje odraslih 

21.-25.09.2020. 

 

Roditeljski sastanci učenika svih razreda – elektronički  (ponedjeljak- 
petak) 
 

21.-25.09.2020. 

 

Upisi – obrazovanje odraslih 

28.09.2020. 

 

Konstituiranje Vijeća učenika (ponedjeljak) 

28.09.2020. 

 

Početak nastave u programu obrazovanja odraslih 

Do 30.9.2020. 

 

Objava kalendara ispita Državne mature na mrežnoj stranici 

Do 30.09.2020. Donošenje vremenika izrade i obrane završnog rada (Š.O. na prijedlog 

ravnatelja), Pravilnik čl.5 

 

LISTOPAD  

05.10.2020. 

 

Konstituiranje Vijeća roditelja (ponedjeljak) 

05.10.2020. Sjednica Nastavničkog vijeća, (ponedjeljak)  - prihvaćanje Školskog 

Kurikuluma  (do 07.10.) 

 

Do 05.10.2020. Objava vremenika izradbe i obrane završnog rada na oglasnoj ploči i 

na mrežnoj stranici, Pravilnik čl. 5 (3) 

 

Do 07.10.2020. Školski odbor usvaja Godišnji plan i program rada škole 
 

09.10.2020. 

 

 

 

Objava vremenik izradbe i obrane završnog rada – obrazovanje 

odraslih, Pravilnik čl. 5.(4) 

Upoznavanje polaznike sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom 

izradbe i obrane završog rada – obrazovanje odraslih, Pravilnik čl.7. 

 

Do 15.10.2020 Objava Godišnjeg plana i progrema rada škole i Školskog kurikuluma na 

mrežnim stranicama škole 
 

Do 15.10.2020. Upoznavanje učenika završnih razreda sa sadržajem, uvjetima, 

načinom i postupkom izradbe i obrane završnog rada , Pravilnik čl.7. 

 



Do 20.10.2020. Ravnatelj u suradnji s nastavnicima struke donosi teme za završni 

rad za sva tri roka  u šk.g. 2020./2021., Pravilnik čl. 8. 

 

31.10.2020. 

 

Učenici teme za završni rad biraju najkasnije do 31. 

listopada tekuće školske godine, Pravilnik čl. 8. (4) 

 

STUDENI  

01.11.2020. Svi sveti - blagdan Republike Hrvatske  

 

02.11.2020. Početak jesenskog odmora za učenike (ponedjeljak) 

 

03.11.2020. Završetak jesenskog odmora za učenike (utorak) 

 

05.11.-06.11.2020. Sjednice razrednih vijeća - I. kvartal - 1.,2.,3. i 4 razredi, smjena A/B 

05.11. (četvrtak) – od 10.00 – B smjena 
06.11. (petak) – od 14.00 – A smjena 

 

12.11.2020. Sjednica Nastavničkog vijeća i Prosudbenog odbora (četvrtak)   
 

18.11.2020. 

 

16.11.-20.11.2020. 

Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu 

Vukovara  – praznik Republike Hrvatske  - neradni dan (srijeda) 

Obilježavanje  - izložba učeničkih likovnih radova 

 

Do 30.11.2020. Prijava obrana završnog rada prijavnicom za zimski rok ( za 

maturante iz šk.g. 2019./2020.) 
 

Do 30.11. 2020. Rok za imenovanje Povjerenstava za obranu završnih radova za sve 

rokove u šk.g. 2020./2021., Pravilnik čl. 23. (3) 

 

PROSINAC  

01.12.2020. (do 15.2. 

2021.) 

Prvi dan prijave za ljetni ispitni rok državne mature  

23.12.2020. Sjednice Razrednih vijeća - I. kvartal - 1.,2.,3. i 4 razredi, 

(četvrtak) – nenastavni dan 

  

24.12.2020. Početak zimskog odmora učenika  
 

SIJEČANJ  

08.01.2021. Završetak zimskog odmora učenika (petak)  
 

11.01.2021. Početak 2. polugodišta (ponedjeljak) 
 

18.01.2021. Predaja pisanog dijela Izradbe, koju je prihvatio mentor, na urudžbeni 

zapisnik – zimski rok, Pravilnik čl.8.(5) 

 

27.01.2021. Objava rasporeda polaganja i prostorije  - zimski rok, čl.10.(1) 
 

28.01.2021. Prosudbeni odbor objavljuje raspored na mjesto dostupno učenicima – 

zimski rok, Pravilnik čl.10.(3) 

 



VELJAČA  

01.02.2021. Obrana završnog rada - zimski rok (ponedjeljak) 
 

01.02.2021. Sjednica Nastavničkog vijeća,  
sastanak Prosudbenog Odbora, (ponedjeljak) 13.15 

 

15.02.2021. Zadnji dan prijave za ljetni ispitni rok državne mature  

 

17.02.2020. Obilježavanje obljetnice smrti Damira Tomljanovića Gavrana (poginuo je 
17.2.1994.)  
 

22.2.2021. DAN ŠKOLE - nenastavni dan  (ponedjeljak) 
 

23.2.2021. Početak drugog dijela zimskog odmora za učenike (utorak) 
 

26.2.2021. Završetak drugog dijela zimskog odmora za učenike (petak) 
 

  

OŽUJAK  

30.-31-03.2021. Sjednice Razrednih vijeća za 1., 2., 3. i 4. razrede, smjena B/A 
30.03. – A smjena – ujutro, utorak 
31.03. – B smjena – popodne, srijeda 
 

  

TRAVANJ  

01.04.2021. Sjednica Nastavničkog vijeća (četvrtak) – elektronička  

 

Do 01.04.2021. Prijava obrane završnog rada prijavnicom za ljetni rok 

 

02.04.2021. Početak proljetnog odmora za učenike  (petak) 
 

09.04.2021. Završetak proljetnog odmora za učenike (petak) 

  

SVIBANJ  

01.05.2021. Praznik rada - blagdan Republike Hrvatske (subota) 

 

25.05.2021. Završetak nastavne godine za maturante (utorak) 

 

26.05. i 27.05.2021. Podnošenje zahtjeva učenika IV. razreda za polaganja ispita pred 

povjerenstvom (Statut čl. 106.) (srijeda i četvrtak) 

 

26.05.2021. Sjednice Razrednih vijeća 4. razreda (srijeda) 

 

 

27.05.2021. 

Sjednica Nastavničkog vijeća  (elektronička) – određivanje članova 
Povjerenstava za polaganje ispita iz predmeta iz kojeg učenik nije 
zadovoljan ocjenom. 
Raspored ispita pred povjerenstvom na oglasnoj ploči od 20:00 sati 
 

 

28.05.2021. 

Ispiti pred povjerenstvom za učenike 4. razreda, pisani dio i 
usmeni dio ispita pred povjerenstvom za učenike 4.razreda 



 

 

28.05.2021. 

Sjednica Nastavničkog vijeća (elektronička) - datum na svjedodžbama 

4. razreda), nakon ispita pred povjerenstvom  

 

 

29.05.2021. 

Tradicionalni nogometni turnir – Građevinska škola, X. gimnazija i 
 I. tehnička škola Tesla 
 

31.05.2021. Početak dopunske nastave za učenike 4. razreda (ponedjeljak) 
 

LIPANJ  

03.06.2021. TIJELOVO -Blagdan (četvrtak) 
 

04.06.2021. DM - Engleski (A) 9.00 –petak,  smjena A/B  

A smjena NEMA NASTAVU (prije podne) 

B smjena – redovna nastava 

 

07.06.2021.  

 

 

DM – Engleski jezik (B) – ponedjeljak, 9.00-10.25, smjena B/A 

B smjena NEMA NASTAVU (prije podne) 

A smjena – redovna nastava 

 

09.06.2021. Završetak dopunske nastave za učenike 4. razreda (srijeda) 
 

 

10.06.2021. 

 

Sjednica Nastavničkog vijeća (elektonička) - nakon dopunske nastave 

za 4. razrede, (datum na svjedodžbama 4. razreda) 
 

11.06.2021. 

 

Zadnji dan predaje pisanog dijela Završnog rada koji je prihvatio 

mentor predati u urudžbeni zapisnik skole  ljetni rok, Pravilnik 

čl.8.(5) 
 

16.06.2021. DM – Fizika 9.00 – (srijeda), smjena A/B 

A smjena NEMA NASTAVU (prije podne) 

B smjena – redovna nastava 

 

18.06.2021. Završetak nastavne godine (petak) za 1., 2. i 3. razrede 

 

21.06.2021. DM – Hrvatski jezik – test – A – 9.00-10.40 (ponedjeljak) 

 

Sjednice razrednih vijeća 1., 2. i 3. razreda na kraju nastavne godine, 
(četvrtak) 
 
 

21.6. 2021.  Podnošenje zahtjeva učenika 1., 2. i 3. razreda za polaganja ispita pred 

povjerenstvom, (Statut čl. 106) 
 

22.6.2021. Dan antifašističke borbe - državni praznik (utorak) 

 

23.6.2021. 

 

 

Podnošenje zahtjeva učenika 1., 2. i 3.  razreda za polaganja ispita pred 

povjerenstvom (Statut čl. 106) 

 



23.06.2021. DM – Hrvatski jezik – test – B – 9.00-10.40 

 

23.06.2021.  

Sjednica Nastavničkog vijeća (četvrtak)  

određuje članove povjerenstva za polaganje ispita iz nastavnog 

predmeta iz kojeg učenik nije zadovoljan zaključenom ocjenom  

 

Raspored ispita pred Povjerenstvom na oglasnoj ploči od 16.00 sati. 

 

Prosudbeni odbor raspoređuje učenike za obranu završnog 

rada, Pravilnik, čl.10 (1) (14.15-15.00) 

 
Prosudbeni odbor objavljuje raspored na mjesto dostupno učenicima, 

Pravilnik čl.10 (3) (od 16.00) 

 

24.06.2021. DM – Hrvatski jezik – esej  (A)  – 9.00 – 11.40 

 

Ispiti na osnovu žalbe: 

Pisani dio ispita pred povjerenstvom 
 

25.06.2021. 

 

 

DM – Hrvatski jezik – esej – B – 9.00 – 11.40, petak 

 

Ispiti na osnovu žalbe: 

Usmeni dio ispita pred povjerenstvom   

 

28.06.2021. DM – matematika – A – 9.00 – 12.00 

Sjednica Nastavničkog vijeća – potvrda uspjeha za 1.,2. i 3. razrede 

(nakon ispita pred povjerenstvom, datum na svjedodžbama) 

29.06.2021. DM – matematika – B – 9.00 – 11.30 

 

29.06. (– 07.07.) 

 
Početak dopunske nastave za učenike 1., 2., i 3. razreda 

 

29.06. i 30. 06. 2021. Obrana završnog rada u ljetnom roku (utorak i srijeda) 

 

SRPANJ  

01.07.2021. Sjednica Nastavničkog vijeća (elektronička) 

- nakon obrane završnog rada  

 

Do 06.07.2021 Prijave za obranu završnog rada prijavnicom za jesenski rok (soba 109) 
 

07.07.2021. Svečana podjela svjedodžbi uč. 4.razeda (srijeda) 
 

07.07.2021. Završetak dopunske nastave za učenike 1.,2. i 3. razreda 

08.07.2021. Sjednica Nastavničkog vijeća – nakon dopunske nastave (datum na 
svjedodžbama 

09.07. i 12.07.2021. Prijave za polaganje popravnih ispita u jesenskom roku, (petak i ponedjeljak 
u sobi 109) 
 

10.07.2021. NikolaTesla - rođendan 

14.07.2021. Objava rezultata DM    



16.07.2021. Rok za prigovore DM 

21.07.2020. Objava konačnih rezultata DM  

20.07.2021.-

31.07.2021. 

Prijava ispita DM – JESENSKI ROK 

23.07.2021. Podjela svjedodžbi DM  

  

 

GODIŠNJI ODMOR 

 

 

KOLOVOZ  

23.08.2021. Sjednica Nastavničkog vijeća, 13.00 sati, 

 pisani dio popravnih ispita – 10.00 sati 

 

23.08.2021. DM – Engleski jezik 9.00 (ponedjeljak) 

24.08.2021. Usmeni dio popravnih ispita 
 

25.08.2021. Obrana završnog rada - jesenski rok (nakon jesenskog popravnog roka) 
 

25.08.2021. Sjednica Nastavničkog vijeća i Prosudbenog odbora 

(datum na svjedodžbama nakon popravnih ispita) 
 

25.08.2021. DM – Matematika, 9.00 (srijeda) 

30.08.2021. DM – Hrvatski jezik, 9.00 (ponedjeljak) 

  

 

ŠKOLSKA GODINA 2021./2022. 

 

 

RUJAN  

01.09.2021. Početak školske godine 2021./2022. 

08.09.2021. Objava rezultata DM 

10.09.2021. Rok za prigovore DM 

15.09.2021. Objava konačnih retultata DM 

17.09.2021. Podjela svjedodžbi DM 

 

 


