IZMJENE VREMENIKA POSLOVA ZA ŠKOLSKU GODINU
2019./2020.
VRIJEME

SADRŽAJ

NOSITELJI

20. svibnja – 29. svibnja
2020.

Predmetni i razredni ispiti za
učenike završnog razreda

nastavnici, voditelji stručnih
vijeća, ispitna povjerenstva

Završetak nastavne godine
za učenike završnog razreda
Sjednice Razrednih vijeća za
učenike 4. Razreda
Sjednica Nastavničkog
vijeće
Predaja završnog rada

ravnatelj, razrednici, učenici
završnog razreda

29. svibnja 2020.

29. svibnja 2020.
29. svibnja 2020.
3. lipnja – 12. lipnja 2020.

Dopunski rad za učenike
završnog razreda

4. lipnja 2020.

Sjednica školskog
prosudbenog odbora za
provedbu i obranu završnog
rada

1. lipnja. – 10. lipnja 2020.

Stručna vijeća

8. lipnja – 3. srpnja 2020.

Polaganje ispita državne
mature u ljetnom roku

10. lipnja – 19. lipnja 2020.

Razredni i predmetni ispiti
za učenike 1., 2. i 3. razreda

razrednici, ravnatelj, stručni
suradnici, nastavnici
Mentor, administrator
ravnatelj, razrednici,
voditelji stručnih vijeća,
ispitna povjerenstva, satničar
Ravnatelj, stručna vijeća
ekonomske skupine
predmeta, kuharstva,
slastičarstva i ugostiteljskog
posluživanja
voditelji stručnih vijeća,
nastavnici, ravnatelj, stručni
suradnici
Ravnatelj, ispitni koordinator
i članovi ispitnih
povjerenstava
nastavnici, ispitna
povjerenstva i razrednici

19. lipnja 2020.

Završetak nastavne godine
za 1., 2. i 3. razred

Svi

15. lipnja – 26. lipnja 2020.

1. (ljetni) rok obrane
završnog rada

ispitno povjerenstvo,
razrednici, ravnatelj

Sjednice Razrednih vijeća za
1., 2. i 3. razred
Sjednica Nastavničkog
vijeća

ravnatelj, nastavnici, stručni
suradnik
ravnatelj, nastavnici, stručni
suradnici

19. lipnja 2020.
19. lipnja 2020.

IZMJENE VREMENIKA POSLOVA ZA ŠKOLSKU GODINU
2019./2020.
26. lipnja 2020.

Sjednica školskog
prosudbenog odbora za
provedbu i obranu završnog
rada

ravnatelj, stručna vijeća
ekonomske skupine
predmeta, kuharstva,
slastičarstva i ugostiteljskog
posluživanja
ravnatelj, satničar,
nastavnici, voditelji stručnih
vijeća, ispitna povjerenstva

25. lipnja – 9. srpnja 2020.

Dopunski rad za učenike 1.,
2. i 3. razreda

9.srpnja 2020.

Nastavničko vijeće

ravnatelj, nastavnici, stručni
suradnik

lipanj/srpanj 2020.

Prijave i upisi u 1. razred

povjerenstvo za upise

Prijava završnog rada za
jesenski rok
Podjela svjedodžbi DM
učenicima završnog razreda

mentor, administrator,
tajnica
razrednici, ispitni
koordinator

kolovoz 2020.

Maturalno putovanje

razrednici 3. razreda

24. kolovoza – 26. kolovoza
2020.

Popravni, razredni ispit za
sve učenike

nastavnici, voditelji stručnih
vijeća, ispitna povjerenstva

26. kolovoza 2020.

Nastavničko vijeće

ravnatelj, nastavnici, stručni
suradnici

27. kolovoza – 31. kolovoza
2020.

2. (jesenski) rok obrane
završnog rada

31. kolovoza 2020.

Sjednica školskog
prosudbenog odbora za
provedbu i obranu završnog
rada

19. kolovoza. – 4. rujna
2020.

Polaganje ispita državne
mature u jesenskom roku

10. srpnja 2020.
22. srpnja 2020 .

31. kolovoza 2020.

ispitno povjerenstvo,
razrednici, ravnatelj
ravnatelj, stručna vijeća
ekonomske skupine
predmeta, kuharstva,
slastičarstva i ugostiteljskog
posluživanja
ravnatelj, ispitni koordinator
i članovi ispitnih
povjerenstava
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