KALENDAR ZAVRŠETKA ŠKOLSKE
2021./2022. GODINE

DATUM

DAN

21. 6. 2022.

utorak

21.6. 2022.

utorak

VRIJEME

45

10 -15

00

od 27. 6. 2022.
do 6. 7. 2022.

POSLOVI

NAPOMENA

Redovna nastava
Zaključivanje ocjena

Zadnji dan nastave u šk. god. 2021. /2022.

Povrat udžbenika

Učenici 1., 2. i 3. razreda koji su bez
dopunskog rada završili razred su obvezni
vratiti sve udžbenike koje su preuzeli i
potpisali u reversu.

Dopunski rad

Prema rasporedu izvješenom na oglasnoj
ploči

27. 6. 2022.

ponedjeljak

u 1300 sati

Sjednice razrednih vijeća

Izvješća razrednika (zamjenika razrednika)prema elementima iz tablica

28.6. 2022.

utorak

u 900 sati

Sjednica Nastavničkog vijeća

Svi nastavnici

30. 6. 2022.
01. 7. 2022.

četvrtak
petak

Potpisivanje svjedodžbi
učenicima koji su bez
dopunskog rada završili razred

Ravnatelj u dogovoru s razrednicima

04.7. 2022.

ponedjeljak

Podjela svjedodžbi

Prema dogovoru s razrednikom

05. 7. 2022.

utorak

Razrednici, potrebna svjedodžba prethodnog
razreda i ispunjena upisnica

23. 6. 2022. i

četvrtak

1300

četvrtak

900

6. 7. 2022.

srijeda

1000

Upis naših učenika u sljedeći
razred
Provođenje dodatnih provjera
za kandidate s poteškoćama u
razvoju koji su se prijavili za
upis u 1. razred
Provođenje dodatnih ispita i
provjera te unos rezultata za
kandidate koji su se prijavili za
upis u 1. razred
Povrat udžbenika ( u školskoj
čitaonici)

7. 7. 2022.

četvrtak

900

7. 7. 2022.

četvrtak

8. 7. 2022.

petak

8. 7. 2022.

petak

8. 7. 2022.

petak

30.06. 2022.

do 13. 7. 2022.
12. 7. 2022.

11. 7. 2022.
i 12 .7. 2022.

utorak

ponedjeljak
i utorak

Sjednice razrednih vijeća nakon
dopunskog rada
Potpisivanje svjedodžbi
učenicima koji su nakon
dopunskog rada završili razred
Podjela svjedodžbi učenicima
koji su nakon dopunskog rada
završili razred
Upis naših učenika koji su
nakon dopunskog rada završili
razred, u sljedeći razred.

Nastavnici engleskog i njemačkog jezika
Učenici 1., 2. i 3. razreda koji su nakon
dopunskog rada završili razred
Svi nastavnici

Ravnatelj u dogovoru s razrednicima

U dogovoru s razrednicima.
Razrednici, potrebna svjedodžba prethodnog
razreda i ispunjena upisnica

1000

Sjednica Nastavničkog vijeća

Svi nastavnici

1100 -1300

Krajnji rok za predaju
prijavnica za obranu završnog
rada u jesenskom roku

Tajništvo škole

1100 -1300

Predaja prijavnica za popravni
ispit (jesenski rok)

Tajništvo škole

800 - 1500

Dostava dokumenata potrebnih
za upis u određeni program
obrazovanja (liječnička
svjedodžba medicine rada,
potpisana upisnica i ostali
dokumenti kojima su ostvarena
dodatna prava za upis )- učenici
koji su ostvarili uvjete za upis

Komisije prema rasporedu

11. 7. 2022.
20. 7. 2022.

ponedjeljak

Objava rezultata DM

srijeda

Podjela potvrda DM

U dogovoru s razrednicima

23. 8. 2022.

utorak

800

Okupljanje nastavnika

Svi nastavnici

23. 8. 2022.

utorak

1200

Povrat udžbenika ( u školskoj
čitaonici)

Učenici koji nisu prethodno vratili udžbenike

NAPOMENA:
- Kalendar za popravne ispite, obranu završnog rada u jesenskome roku i polaganje ispita državne mature u jesenskom roku bit će objavljen naknadno.
- Moguća je promjena kalendara i sve promjene bit će na vrijeme objavljene na oglasnoj ploči.
- Navedeni termini u kalendaru završetka šk. god. 2021./2022. obvezni su za sve profesore i učenike.
- Učenici koji izgube drugu i treću godinu mogu ponavljati razred u istom programu s tim da prilože svjedodžbu tekuće godine i
ispunjenu upisnicu u tajništvo škole.
-Početak nastave u šk. god. 2022./2023. je 05. rujna 2022. godine. Raspored dolaska bit će na oglasnoj ploči.

Sesvete, 19. svibnja 2022. god.

Ravnatelj:
Marko Kovačević dipl. ing.

