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RASPORED ROKOVA NA KRAJU NASTAVNE
GODINE ZA MATURANTE
Srijeda/22.svibnja/-

završetak nastave.

Četvrtak/23.svibnja/-

Sjednica Nastavničkog vijeća u 13,30

Četvrtak/23.svibnja/-

prijava za komisijske ispite u tajništvu do 14,30 sati.

Petak/24.svibnja/ -

sjednica Nastavničkog vijeća u 13,00 h.

Ponedjeljak/27.svibnja/ - komisijski ispiti prema posebnom rasporedu,
početak dopunske nastave prema posebnom
rasporedu.
Predaja ovjerenog završnog rada za računalne tehničare do ponedjeljka 03.
lipnja u tajništvu.
Predaja ovjerenog završnog rada i ovjerene mape praktične nastave za obrtnike
do petka 7.lipnja u tajništvu.
Rokovi za pomoćnički ispit bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole.
Rokovi za polaganje završnog ispita za računalne tehničare i obrtnike bit će
naknadno objavljeni.
Državna matura teče prema rokovima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Kraj nastavne godine za maturante-upute za komisijske ispite
i produžnu nastavu.
Članci Statuta škole bitni za kraj nastavne godine.
Članak 110.
Temeljem praćenja i ocjenjivanja zaključnu ocjenu za svaki nastavni predmet
utvrđuje javno u razrednom odjelu nastavnik na kraju nastavne godine.
Članak 112.
(1) Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog
nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine
podnijeti zahtjev nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom.
(2) Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od
dana podnošenja zahtjeva.
(3) Povjerenstvo čine tri člana koje određuje nastavničko vijeće.
(4) Ako je povjerenstvo na ispitu utvrdilo prolaznu ocjenu, ocjena povjerenstva je
konačna.
(5) U slučaju da je povjerenstvo učeniku utvrdilo ocjenu nedovoljan (1), a učenik
ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta,
upućuje ga se na dopunski rad iz članka 105. stavka 1. ovoga Statuta.
(6) Način polaganja ispita pred povjerenstvom uređuje se statutom škole.
(7) Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva
dana podnijeti zahtjev nastavničkom vijeću radi preispitivanja ocjene. Odluka o
ocjeni iz vladanja nastavničkog vijeća je konačna.
Članak 113.
(1) Povjerenstvo iz članka 112. stavka 3. ovoga statuta ima tri člana:
- predsjednika ( razrednik)
- ispitivača (nastavnik predmeta iz kojega se polaže ispit)
- stalnog člana povjerenstva.
(2) Članove povjerenstva imenuje nastavničko vijeće u roku 24 sata od dana
primitka zahtjeva iz članka 112. stavka 1. ovoga statuta.
Članak 118.
(1) Ocjena povjerenstva je konačna.
(2) Ocjena povjerenstva ne može biti niža od zaključne ocjene protiv koje je
podnesen zahtjev.
(3) Protiv ocjene povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno zahtijevati
polaganje ispita pred novim povjerenstvom.
Svi učenici koji budu ocijenjeni s jednom ili dvije negativne ocijene na kraju
nastavne godine,upućuju se na dopunsku nastavu koju će organizirati škola po
posebnom rasporedu, a on će biti objavljen , temeljem odluke Nastavničkog vijeća,

nakon završenih ispita pred povjerenstvom /ako ih bude/, na oglasnoj ploči škole i
web stranici škole.
Dopunska nastava može trajati od 10, do 25 sati, o čemu odluku donosi
Nastavničko vijeće.
Učenik je dužan nazočiti dopunskoj nastavi.
Učeniku se na kraju dopunske nastave objavljuje ocjena. Ukoliko je ona negativna,
učenik se upućuje na popravni ispit u 8. mjesecu.
MATURANT KOJI IMA JEDNU ILI DVIJE NEGATIVNE OCIJENE NA KRAJU
NASTAVNE GODINE NE MOŽE IZIĆI NA PRVI/LJETNI ROK/ DRŽAVNE MATURE.
MATURANT
KOJI
DOBIJE
POZITIVNU
OCIJENU
NA
ISPITU
PRED
POVJERENSTVOM I NEMA NEGATIVNIH OCJENA NA KRAJU NASTAVNE GODINE
MOŽE IZIĆI NA LJETNI ROK DRŽAVNE MATURE.
MOLIMO RODITELJE I UČENIKE DA ZA SVE OBAVIJESTI PRATE OGLASNU PLOČU
U ŠKOLI I WEB STRANICU ŠKOLE: www.ssblato.hr .

