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VREMENIK ZAVRŠNIH ISPITA 
ŠKOLSKA GODINA 2021./22. 

 
ZAJEDNIČKI DIO ZA SVE ROKOVE 

 

Donošenje Vremenika izrade i obrane 

završnog rada 
do 30.09.2021. 

Školski odbor donosi Vremenik izrade i 

obrane završnog rada na prijedlog ravnatelja. 

Objava Vremenika izrade i obrane 

završnog rada  
do 05.10.2021. 

Vremenik izrade i obrane završnog rada 

objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici 

škole 

Upoznavanje učenika sa izradom i 

obranom završnog rada 
do 20.10.2021. 

Razrednici su dužni učenike završnog razreda 

upoznati sa sadržajem, uvjetima, načinom i 

postupkom izrade i obrane završnog rada. 

Donošenje i objava tema za završni rad 

na oglasnoj ploči i web stranici škole 
do 20.10.2021. 

Stručna vijeća predaju teme i mentore za 

završni rad pedagoginji škole. 

Ravnatelj donosi teme za završni rad na 

prijedlog stručnih vijeća. Broj tema mora biti 

najmanje za 50% veći od minimalno 

potrebnog broja. 

Biranje tema za završni rad do 31.10.2021. 
Učenici biraju teme za završni rad i prijavljuju 

ih mentoru 

Vrijeme konzultacija od 01.12.2021. 

Mentori definiraju termine konzultacija te s 

planom izradbe upoznaje učenike i razrednika 

te vode evidenciju o tome. 

Imenovanje Povjerenstva za provedbu 

završnog rada i određivanje mentora 
do 30.11.2021. 

Ravnatelj imenuje mentore i Povjerenstva za 

izradu i obranu završnog rada za sve rokove u 

tekućoj školskoj godini. Povjerenstva se 

sastoje od predsjednika te 2 ili 4 člana iz 

redova nastavnika struke od kojih jedan vodi 

zapisnik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZIMSKI ROK – ŠKOLSKA GODINA 2021./22. 
 

Učenici prijavljuju obranu završnog 

rada u urudžbeni zapisnik (obrazac) 
do 14.01.2022. 

Prijavu vrše učenici na način da u učeničku 

referadu predaju ispunjene i potpisane 

prijavnice za izradu i obranu završnog rada. 

Učenici predaju pisani dio izradbe - 

elaborat u učeničku referadu na 

urudžbiranje 

do 14.01.2022. 

Učenici su dužni pisani dio Izradbe – 

elaborat predati u učeničku referadu. 

 

Rok za prijedlog ocjene izradbe 

učeničkog rada - elaborata 
do 31.01.2022. 

Mentori utvrđuju prijedlog ocjene izradbe 

završnog rada – elaborata. 

Sjednica Prosudbenog povjerenstva 
31.01.2022. 

u 7:15 sati 

Prosudbeno povjerenstvo i razrednici 

utvrđuje popis učenika koji su stekli uvjete za 

pristupanje obrani završnog rada. Utvrđuju 

raspored učenika po skupinama i ispitnim 

prostorijama. 

Izrada i obrana završnog rada za 

trogodišnja zanimanja 
31.01. – 04.02. 2022. 

Obrana završnog rada i praktični dio 

ispita za trogodišnje programe – 

povjerenstva za obranu. 

Obrana završnog rada za 

četverogodišnja zanimanja 

02.02.2022. u 13:30 sati 

03.02.2022. u 13:30 sati 

Obrana završnog rada za četverogodišnja 

zanimanja – povjerenstva za obranu. 

Sjednica Prosudbenog odbora 
04.02.2022. 

u 13:30 sati 

Izvješća predsjednika povjerenstva za 

obranu završnog rada. Utvrđivanje konačne 

ocjene izradbe, obrane i općeg uspjeha 

završnog ispita. 

Podjela završnih svjedodžbi 

11.02.2022. 

u 10:00 sati 

 

Razrednici dijele svjedodžbe o završnom 

radu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



LJETNI ROK – ŠKOLSKA GODINA 2021./22. 
 

Učenici prijavljuju obranu završnog 

rada u urudžbeni zapisnik (obrazac) 

 

do 13.05.2022. 

Prijavu vrše razrednici na način da u 

učeničku referadu predaju ispunjene i 

potpisane prijavnice za izradu i obranu 

završnog rada zajedno s Elaboratom. 

Učenici predaju pisani dio izradbe - 

elaborat mentoru 
do 30.04.2022. 

Učenici su dužni pisani dio Izradbe – 

elaborat predati mentoru. 

Rok za prijedlog ocjene izradbe 

učeničkog rada - elaborata 
do 20.05.2022. 

Mentori utvrđuju prijedlog ocjene izradbe 

završnog rada – elaborata. 

Mentori predaju Elaborate razredniku do 

20.05.2022. 

Sjednica Prosudbenog povjerenstva 
08.06.2022. 

u 7:15 sati 

Prosudbeno povjerenstvo i razrednici 

utvrđuje popis učenika koji su stekli 

uvjete za pristupanje obrani završnog 

rada. Utvrđuju raspored učenika po 

skupinama i ispitnim prostorijama. 

Izrada i obrana završnog rada za 

trogodišnja zanimanja i LMR 
08.06. – 15.06. 2022. 

Izrada i obrana završnog rada za 

trogodišnja zanimanja prema rasporedu 

koji će biti naknadno objavljen 

Obrana završnog rada za 

četverogodišnja zanimanja 

09.06.2022. u 13:30 sati 

10.06.2022. u 13:30 sati 

Obrana završnog rada za četverogodišnja 

zanimanja prema rasporedu koji će biti 

naknadno objavljen 

Sjednica Prosudbenog odbora 
15.06.2022. 

u 12:30 sati 

Izvješća predsjednika povjerenstva za 

obranu završnog rada. Utvrđivanje 

konačne ocjene izradbe, obrane i općeg 

uspjeha završnog ispita. 

Svečana podjela završnih svjedodžbi 
24.06.2022. 

u 10:00 sati 

Završna svečanost na kojoj ravnatelj i 

razrednici dijele svjedodžbe o završnom 

radu, pohvale i nagrade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JESENSKI ROK – ŠKOLSKA GODINA 2021./22. 
 

Učenici prijavljuju obranu završnog 

rada u urudžbeni zapisnik (obrazac) 
do 15.06.2022. 

Prijavu vrše učenici na način da u učeničku 

referadu predaju ispunjene i potpisane 

prijavnice za izradu i obranu završnog rada. 

Učenici predaju pisani dio izradbe - 

elaborat mentoru 
do 21.06.2022. 

Učenici su dužni pisani dio Izradbe – 

elaborat predati mentoru. 

 

Rok za prijedlog ocjene izradbe 

učeničkog rada - elaborata 
do 01.07.2022. 

Mentori utvrđuju prijedlog ocjene izradbe 

završnog rada – elaborata. 

Sjednica Prosudbenog povjerenstva 
23.08.2022. 

u 7:15 sati 

Prosudbeno povjerenstvo i razrednici 

utvrđuje popis učenika koji su stekli uvjete za 

pristupanje obrani završnog rada. Utvrđuju 

raspored učenika po skupinama i ispitnim 

prostorijama. 

Obrana završnog rada za trogodišnja 

zanimanja 
23.08. – 30.08. 2022. 

Obrana završnog rada i praktični dio 

ispita za trogodišnje programe – 

povjerenstva za obranu. 

Obrana završnog rada za 

četverogodišnja zanimanja 

25.08.2022. u 13:30 sati 

26.08.2022. u 13:30 sati 

Obrana završnog rada za četverogodišnja 

zanimanja – povjerenstva za obranu. 

Sjednica Prosudbenog odbora 
30.08.2022. 

u 12:30 sati 

Izvješća predsjednika povjerenstva za 

obranu završnog rada. Utvrđivanje konačne 

ocjene izradbe, obrane i općeg uspjeha 

završnog ispita. 

Podjela završnih svjedodžbi 
02.09.2022. 

u 10:00 sati 

Razrednici dijele svjedodžbe o završnom 

radu. 

 
 
 
 


