
KALENDAR AKTIVNOSTI ZA LIPANJ DO RUJAN 2020. 
(kalendar pri lagođen epidemiološkoj  situac i j i )  

 

od 23. lipnja 2020. 

(srpanj, kolovoz) 
praktična nastava, ljetna stručna praksa i zdravstvene vježbe 

23. lipnja – 10. srpnja 

2020. 
Zdravstvene vježbe II (online) 

23. lipnja 2020. Matematika A – ispit državne mature od 9.00 sati 

23. lipnja 2020. sjednica Nastavničkog vijeća na kraju nastavne godine 

24. lipnja 2020. Matematika B – ispit državne mature od 9.00 sati 

25. lipnja 2020. Fizika – ispit državne mature od 9.00 sati 

25. lipnja – 8. srpnja 2020. dopunski nastavni rad za učenike 

26. lipnja 2020. Psihologija – ispit državne mature od 9.00 sati 

29. lipnja 2020. Biologija – ispit državne mature od 9.00 sati 

30. lipnja 2020. podjela svjedodžbi za 3.a i 3.bd 

1. srpnja 2020. Kemija – ispit državne mature od 9.00 sati 

1. srpnja 2020. Sociologija – ispit državne mature od 14.00 sati 

2. srpnja 2020. Politika i gospodarstvo – ispit državne mature od 9.00 sati 

2. srpnja 2020. Obrana završnog rada za 4.g (grupa A) i za 5.f (grupa A) 

3. srpnja 2020. Povijest – ispit državne mature od 14.00 sati 

3. srpnja 2020. Obrana završnog rada za 4.g (grupa B) i za 5.f (grupa B) 

6. srpnja 2020. sjednica Prosudbenog odbora za 4.g i 5.f u 8.00 sati 

7. srpnja 2020. svečana podjela svjedodžbi za 4.g i 5.f 

8. srpnja 2020. prijava obrane završnog rada za jesenski rok 

8. srpnja 2020. sjednica Nastavničkog vijeća nakon dopunskog nastavnog rada 

13. srpnja 2020. objava rezultata državne mature 

13. srpnja 2020. provjera poznavanja 1. stranog jezika za upise u 1. razred od 10.00 sati 

15. srpnja 2020. rok za prigovore 

20. srpnja 2020. konačna objava rezultata 

22. srpnja 2020. podjela svjedodžbi državne mature 

13. srpnja - 20. kolovoza  

2020. 
godišnji odmor nastavnika 

20. - 31. srpnja 2020. prijave ispita državne mature za jesenski rok 

28. i 29. srpnja 2020. zaprimanje dokumentacije potrebne za upis u 1. razred od 8.00 do 12.00 sati 

19. kolovoza – 4. rujna 

2020. 
jesenski rok državne mature 

  



20. kolovoza 2020. 

- predaja mapa praktične nastave za razrede: 1.c i 2.c  

- predaja potvrda o obavljenoj ljetnoj strukovnoj praksi za razrede: 1.a, 1.b, 

2.a, 2.b  

- predaja potvrda o obavljenoj Zdravstvenoj vježbi za razrede: 3.f, 4.f1 i 4.f2  

- predaja Dnevnika i potvrda o obavljenoj strukovnoj praksi za 3.g razred 

21. kolovoza 2020. sjednica Nastavničkog vijeća i prijava popravnih ispita u administraciji Škole 

24. i 25. kolovoza 2020. popravni ispiti 

25. kolovoza 2020. sjednica Nastavničkog vijeća  

26. - 31. kolovoza 2020. obrana završnog rada u jesenskom roku 

26. - 31. kolovoza 2020. dodatni popravni ispit 

27. kolovoza 2020. upis učenika u 2., 3., 4. i 5. razred 

31. kolovoza 2020. sjednica Nastavničkog vijeća i Prosudbenog odbora 

2. – 6. rujna 2020. maturalno putovanje učenika 

 

  

        Ravnateljica: 

        Koraljka Porić, dipl. paed. 


