
 

Klasa:602-03/20-01-215 

Ur.broj:2158/46-01-20-1 

U Osijeku, 26.6.2020. godine 

 

  
KALENDAR RADA NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE 2019./2020. 

ZA NEZAVRŠNE RAZREDE 

1.ABCD, 2.ABCD, I 3.ABCD 

 

 

1. ZAVRŠETAK NASTAVE ZA  NEZAVRŠNE RAZREDE 

• petak, 24. lipnja 2020. godine 
 

2. SJEDNICE RAZREDNIH VIJEĆA ( I SJEDNICA NASTAVNIČKOGA VIJEĆA) 

• srijeda, 26. lipnja 2020. godine u 14 sati 
• UPISI U 2.RAZRED SU OD 8.-12.7. 2020. godine  

 

 

3. DOPUNSKI  RAD ZA UČENIKE KOJI IMAJU JEDNU, DVIJE,TRI ili ČETRI  

ZAKLJUČENE NEGATIVNE OCJENE NA KRAJU NASTAVNE GODINE   

• Dopunski rad započinje 29.6.2020.g., i traje do 7.7.2020.godine 

• Razrednici nezavršnih razreda su dužni do 24. lipnja 2020. godine,  

do 14 sati  pedagoginji Škole i satničaru  dostaviti popis učenika s 

negativnim ocjenama  koji se upućuju na dopunski rad. Raspored 

održavanja dopunskog rada bit će objavljen na internetskoj stranici Škole  

od 26.6.2020. godine.  

• Dopunski rad se organizira za učenike koji imaju ocjenu nedovoljan (1) iz 

najviše četiri nastavna predmeta. Učenici su dužni pohađati dopunski rad.  

Količina sati Dopunskog rada se određuje prema vrsti nastavnog predmeta 

(najmanje 10, a najviše 25 nastavnih sati). 

Ako se učeniku nakon dopunskog rada ne zaključi prolazna ocjena, 

učenik se upućuje na popravni ispit koji će se održati u srpnju i 

kolovozu prema važećem kalendaru koji će biti objavljen na oglasnoj 

ploči u holu Škole i na internetskoj stranici Škole. 

          PRIJAVNICE za popravne ispite učenici su dužni predati u tajništvo    

          Škole do 10.7.2020 godine odnosno 17.8.2020. godine. 

 

4. SJEDNICA  NASTAVNIČKOG VIJEĆA  (UTVRĐIVANJE USPJEHA   

     UČENIKA NAKON ODRŽANOG DOPUNSKOG RADA)  

• Sjednica će se održati  7.7.2020. u 14,00 sati 
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5. URUČIVANJE SVJEDODŽBI  učenicima koji su s uspjehom završili 

razred: 

• Pregled pedagoške dokumentacije 8. i 9.7.2020.godina 

• Povjerenstvo treba pregledati unesene podatke u: e-Dnevniku, e-Matici, 

svjedodžbe, pohvalnice, matične knjige i matični registar. 

• Predsjednik povjerenstva za određeni razredni odjel je RAZREDNIK, koji 

će u e-Dnevniku napisati ZAPISNIK o pregledanoj pedagoškoj 

dokumentaciji i unosu podataka u e-Maticu i ispisati ga. 

• Nakon pregleda, razrednik će svu pedagošku dokumentaciju donijeti na 

uvid ravnateljici Škole uz predočenje potpisanog zapisnika, koji će 

potpisati svi članovi povjerenstva.  

• Podjela svjedodžbi – prema dogovoru razrednika s učenicima 

 

 

• Povjerenstva za pregled pedagoške dokumentacije: 

1.a, 1.b, 1.c, 1.d –Lukačević, Vrkljan, Knez, Menon, Nađ 

2.a, 2.b, 2.c, 2.d –Ivanić, Dezotti-Zemljak, Ašperger, Šnajder, Nađ 

3. a, 3,b.3.c,3.d – Tomić, Fuderer-Levak, Radić-Čuti, Farkaš, Nađ 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JESENSKI ROK POPRAVNIH  ISPITA U  

ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. 

ZA NEZAVRŠNE RAZREDE 

 

 

1. SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA 

• 16. srpnja 2020.g. u 12:30 sati 

• 18. kolovoza 2020. g. u 9:00  sati 

 

2. POPRAVNI ISPITI 

 

• od 13. do 16. srpnja 2020.godine 

• od 18. do 21. kolovoza  2020. godine 

• Termini pisanih i usmenih popravnih ispita će biti objavljeni na 

internetskoj stranici Škole. 

 

• PRIJAVNICE za polaganje popravnih ispita potrebno je predati u 

tajništvo škole 10.7.2020 godine odnosno 17.8.2020. godine. 

 

     POVJERENSTVA NA POPRAVNIM ISPITIMA: 

• Popravni ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom od 3 člana koje 

imenuje ravnatelj. Predsjednik  povjerenstva je razrednik, ispitivač je 

predmetni nastavnik, a treći član je nastavnik istog ili srodnog predmeta ili 

član razrednog vijeća. 

• Termine održavanja popravnih ispita određuje Nastavničko vijeće (na       

prijedlog razrednika) te ih objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči   

Škole. 

• Ispit iz Hrvatskog jezika, Matematike provodi se pisanim i usmenim putem, 

a za ostale predmete samo usmenim putem. 

• Članovi povjerenstva donose ocjenu većinom glasova, a donesenu ocjenu 

predsjednik povjerenstva dužan je učeniku neposredno priopćiti. 

• O tijeku ispita vodi se zapisnik. Zapisnik se vodi za svakog učenika koji je 

pristupio ispitu/ili nije pristupio, a vodi ga predsjednik i potpisuju ga svi 

članovi. U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, osobni 

podatci o učeniku, pitanja na pisanom i usmenom dijelu ispita, ocjene iz 

usmenog i pisanog dijela ispita i konačna ocjena. Zapisniku se prilažu i 

pisani radovi učenika. Zapisnici o ispitima pohranjuju se u tajništvu Škole. 

 

2. SJEDNICA RAZREDNIH I NASTAVNIČKOG VIJEĆA  

  

Verifikacija uspjeha nakon popravnih ispita u jesenskom roku 

• 16. srpnja 2020.g. u 12,30 sati 



 

     Verifikacija uspjeha nakon popravnih ispita u jesenskom roku 

• 21. kolovoza 2020.godine u 12,30 sati 

 

4. SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA 28.kolovoza 2020. u 9 sati 

 

5. PRVI DAN NASTAVE  U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. 

• ponedjeljak, 7. rujna 2020. godine 

 

                                                                                            Ravnateljica Škole      

                                                                               Kristina Kopf, prof.        


