
Temeljem članka 28. stavka 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09. ,92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 
126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), i suglasnosti Ministarstva znanosti i 
obrazovanja na izmjenu rokova utvrđenih Odlukom o početku i završetku nastavne 
godine KLASA:602-01/19-01/00296, URBROJ:533-05-19-0038 od 20. prosinca 2019., 
na prijedlog ravnatelja, te pozitivnog prethodnog mišljenja Nastavničkog vijeća i Vijeća 
roditelja, Školski odbor na 46. elektronskoj sjednici održanoj donio je 

 

ODLUKU 

o izmjeni orijentacijskog kalendara rada škole za šk.god. 2019./2020. 

DRUGO  POLUGODIŠTE  

PRVI, DRUGI I TREĆI RAZREDI 

 
 od 7. siječnja 2020. do 19. lipnja 2020. g.   
 sjednica R.V.: 19. lipnja 2020. g. 
 sjednica N.V.: 19. lipnja 2020. g. 

Drugi dio zimskog odmora za učenike je od 24. veljače 2020. do 28. veljače 
2020. ukida se.  

Proljetni odmor za učenike počinje 10. travnja 2020.godine i traje do 13. travnja 
2020. godine, s tim da nastava započinje 14. travnja 2020. godine.                                                        

 DRUGO  POLUGODIŠTE -ČETVRTI RAZREDI 

 
 od 7. siječnja do 28. svibnja 2020.g. 
 sjednica R.V.:  29. svibnja 2020. g. 
 sjednica N.V.:  29. svibnja 2020. g. 

Drugi dio zimskog odmora za učenike je od 24. veljače 2020. do 28. veljače 
2020. ukida se.  

Proljetni odmor za učenike počinje 10. travnja 2020.godine i traje do 13. travnja 
2020. godine, s tim da nastava započinje 14. travnja 2020. godine.                                                        

 DRUGO  POLUGODIŠTE -ČETVRTI RAZREDI 

 C) VREMENIK  IZRADBE   I   OBRANE   ZAVRŠNOG   RADA  

LJETNI  ROK 

      -     objava vremenika izradbe i obrane završ. rada do 5.listopada 2019. 
- upoznavanje učenika o načinu izvedbe Završnog rada do 15. listopada 2019. 
- objava tema za Završni rad do 20. listopada 2019. 
- odabir tema za Završni rad do 31. listopada 2019.(gore navedeni datumi su 

zadani u Pravilniku o izradbi i obrani Završnog rada čl.8.) 
- prijava Obrane završnog rada do 1. travnja 2020. 
- predaja pisanog dijela završnog rada – najkasnije do 25. svibnja 2020. 



- obrana Završnog rada:  2.lipnja 2020. do 12. lipnja 2020. 
 
                                Svečana podjela dokumenata 1. srpnja 2020. 

 

JESENSKI ROK 
- prijava do 10. srpnja 2020.  

 predaja Završnog rada do 7. kolovoza 2020. 
- Obrana Završnog rada: 20. kolovoza 2020. –25. kolovoza 2020. 

 

ZIMSKI ROK 

- prijava do 30. studenoga 2020. 

 - predaja Završnog rada do 21. siječnja 2021. 

- obrana Završnog rada: 3. veljače 2021. 

D)  ROKOVI   POPRAVNIH   I   OSTALIH   ISPITA 

 
Dopunski rad se organizira: 
 
ZAVRŠNI RAZREDI 
od 2. do 5. lipnja 2020.  
 
PRVI, DRUGI I TREĆI RAZREDI 
od 24. do 30. lipnja 2020.  
 

POPRAVNI ISPIT 

-prijava ispita od 9. do 13. srpnja 2020. 
-popravni rok (ispiti) od 20. do 25. kolovoza 2020. 
 
Predmetni i razredni ispiti 
Rokove polaganja utvrđuje Razredno vijeće 

 
Razlikovni ispiti 
Rokove polaganja utvrđuje Nastavničko vijeće 

 
 

    E)     UPISI : 
I.razredi prema Odluci Ministarstva znanosti obrazovanja i športa 
II,III i IV razredi – prvi dan nastavne godine 2020./21. 
 
 

Predsjednica školskog odbora 
 

Lorena Žufić, dipl.oec.  


