
Vremenik izrade i obrane završnog rada u ljetnom, jesenskom i zimskom  roku školske 

2021./2022. godine 
 

 

Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/2009.) od 30. rujna 2009.  propisani su 

sadržaji, uvjeti, načini i postupci izradbe i obrane završnog rada učenika strukovnih programa. 

Vremenik sadrži rokove za izbor tema, Izradbu i predaju završnog rada, rokove obrane završnog 

rada, te datum uručivanja svjedodžbi o završnom radu.  

 do 8. listopada 2021. - objava Vremenika na oglasnoj ploči ili na mrežnoj stranici Škole (sastavni 

je dio Programa rada Škole!) 

 do 31. listopada 2021. –  upoznati učenike sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i 

obrane završnog rada. 

 

1. ROKOVI ZA  IZBOR TEME ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA 

 

Teme za završni rad :  

- donosi ravnateljica do 20. listopada  2021. za sve rokove u tekućoj godini (na prijedlog 

stručnih vijeća – nastavnika struke),  

- učenici teme za završni rad biraju najkasnije do 31. listopada 2021.  

 

2. ROKOVI ZA PRIJAVU OBRANE I PREDAJU RADA  

 
1. Učenik prijavljuje obranu Školi Prijavnicom za obranu koju propisuje Škola i to: 

 do 11. travnja 2022. za ljetni rok  školske 2021./2022. godine, 

 do 11. srpnja 2022.  za jesenski rok školske 2021./2022.  godine, 

 do 30. studenog  2022. za zimski rok. 

 

2. Učenik predaje rad mentoru:   

 do 11. travnja 2022. za ljetni rok školske 2021./2022. . godine, 

 do 11. srpnja 2022. za jesenski rok 2021./2022. godine, 

 do 30. studenog 2022. za zimski rok. 

 
 Učenik je dužan pisani dio izradbe, koju je prihvatio mentor predati na urudžbeni zapisnik 

– tajništvo /referada Škole najkasnije do 18. svibnja 2022. za ljetni rok školske 

2021./2022. godine 

 

 Učenik je dužan pisani dio izradbe, koju je prihvatio mentor predati na urudžbeni zapisnik 

– tajništvo /referada Škole najkasnije deset dana prije obrane rada - 18. kolovoza  2022. za 

jesenski  rok školske2021./2022. . godine 

 

 Učenik je dužan pisani dio izradbe, koju je prihvatio mentor predati na urudžbeni zapisnik 

– tajništvo /referada Škole najkasnije deset dana prije obrane rada  - tijekom siječnja /2023. 

za zimski rok. 

 

3. ROKOVI ZA OBRANU RADA 

 
 Ljetni rok  od  1. do  10. lipnja2022. (ovisno epidemiološkim uvjetima) 

 Jesenski rok od 22. kolovoza do 24. kolovoza 2022. 

 Zimski rok – tijekom veljače 2023. 

 



4. IZDAVANJE SVJEDODŽBI 

 
 Za ljetni rok školske 2021./2022. svjedodžbe će biti izdane do 8. srpnja 2022. 

 Za jesenski rok školske 2021./2022. svjedodžbe će biti izdane do 31. kolovoza 2022. 

 Za zimski rok tijekom veljače 2023. 

 
 


