
VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA  ZA ŠKOLSKU GODINU 

2019./2020.  

 

Struka: ekonomska i trgovačka te zanimanja u ugostiteljstvu: 

kuhar, konobar i slastičar – klasični model obrazovanja; pomoćni kuhar-slastičar TES 
Red. 

broj 
Aktivnosti Nositelji 

Datum održavanja 

(objave) 

1. 
Prva sjednica Prosudbenog odbora 

-utvrđivanje vremenika 

ravnatelj, voditeljica, 

prof. struke, 

razrednici 

23. rujna 2019. 

2. 
Objavljivanje vremenika izradbe i obrane završnog 

rada 
voditeljica, mentori 04. listopada 2019. 

3. 
Upoznavanje učenika sa sadržajem Pravilnika o 

izradbi i obrani završnog rada 
razrednici do 14. listopada 2019. 

4. 

Objavljivanje tema za završni rad 

-mentori objavljuju popis tema voditeljici do 

10.10.2019. 

voditeljica, mentori 18. listopada 2019. 

5. 
Izbor tema za završni rad 

-učenici će prijaviti temu prof. mentoru 
učenici do 30. listopada 2019. 

6. Izradba završnog rada učenici od  04. studenog  2019. 

7. 

Druga sjednica Prosudbenog odbora 

-imenovanje Povjerenstava za obranu završnog 

rada 

ravnatelj, voditeljica, 

mentori, razrednici 
22. studenog 2019. 

8. 
Prijavljivanje obrane završnog rada 

-u tajništvu škole 
učenici do 27. ožujka 2020. 

9. 
Predaja završnog rada 

-urudžbeni zapisnik u tajništvu škole 
učenici 

11. svibnja 2020. 

(do 14 sati) 

10. Usmena obrana završnog rada učenici, povjerenstva 

Trgovina:    2.6.2020. 

Ekonomija: 3 i 4. 6. 2020.. 

Ugostiteljstvo (kuhar, 

konobar, slastičar: 4.i 5. 6.  

pomoćni kuhar slastičar 

TES) 3.6.  2020. 

11. 
Treća sjednica Prosudbenog odbora 

-utvrđivanje općeg uspjeha 

ravnatelj, voditeljica, 

povjerenstva, 

razrednici 

Trgovina:     2.6.2020. 

Ekonomija:  4.6.2020. 

Ugostiteljstvo (kuhar, 

konobar, slastičar: 

5.6.2020.; 

pomoćni kuhar slastičar 

TES: 3.6.  2020.)  

12. Uručivanje svjedodžbi o položenom završnom radu razrednici 29. lipnja 2020.  

 

 



JESENSKI ROK: 

-prijava za obranu završnog rada     do 10. srpnja 2020.  

- predaja završnog rada-urudžbeni zapisnik                                 do 10. kolovoza 2020. 

- obrana završnog rada                    25. kolovoza 2020.                                     

- utvrđivanje općeg uspjeha                   25. kolovoza 2020. 

 

ZIMSKI ROK: 

-prijava za obranu završnog rada     do 20. studenog 2020. 

-predaja završnog rada-urudžbeni zapisnik    do 29.siječnja 2021.  

-obrana završnog rada                15. veljače 2021.  

- utvrđivanje uspjeha                                                   15. veljače 2021 

Voditeljica: Ljiljana Kasapović, prof.                                                  Ravnatelj: Željko Filjak, prof. 

  

 

  

Zanimanja u poljoprivredi, elektro i JMO programima  

  

Red. 

broj  

Aktivnosti  Nositelji  Datum održavanja 

(objave)  

1.  prva sjednica Prosudbenog odbora  

 -  utvrđivanje vremenika  

ravnatelj, voditelj, 

prof. struke, 

razrednici  

23. rujna 2019.  

2.  objavljivanje vremenika izradbe i obrane 

završnog rada  

voditelj, mentori  4. listopada 2019.  

3.  upoznavanje učenika sa sadržajem 

Pravilnika o izradbi završnog rada  

razrednici  do 4. listopada 2019.  

4.  objavljivanje tema za završni rad - 

 mentori objavljuju popis tema do  

10. 10. 2019.  

voditelj, mentori  18. listopada 2019.  

5.  izbor tema za završni rad  učenici  do 30. listopada 2019.  

6.  izradba završnog rada  učenici  od 4. studenog 2019.  

7.  druga sjednica Prosudbenog povjerenstva 

za obranu završnog rada  

ravnatelj, voditelj, 

mentori, razrednici  

22. studenog 2019.  

8.   prijavljivanje obrane završnog rada 

-  u tajništvu škole  

učenici  do 1. travnja 2020.  

9.  predaja završnog rada – u tajništvu škole  učenici  do 4. svibnja 2020.  

(do 13,00 sati)  

10.  usmena obrana završnog rada   učenici, 

povjerenstva   

1. lipnja 2020.  

11.  treća sjednica Prosudbenog odbora 

-  utvrđivanje općeg uspjeha  

ravnatelj, voditelj, 

povjerenstva, 

razrednici  

1. lipnja 2020.  

12.  uručivanje svjedodžbi o položenom 

završnom ispitu  

razrednici  29. lipnja 2020.  

  

 

JESENSKI ROK:    

 -  prijava za obranu završnog rada     do 10. srpnja 2020.  

 -  predaja završnog rada       do 10. kolovoza 2020.  

 -  obrana završnog rada       25. kolovoza 2020.  

- utvrđivanje općeg uspjeha   

 

  25. kolovoza 2020.  



 

ZIMSKI ROK:  

 -  prijava za obranu završnog rada    do 20. studenog 2020.  

 -  predaja završnog rada      do 29. siječnja 2021.  

 -  obrana završnog rada       15. veljače 2021.  

 -  utvrđivanje općeg uspjeha      15. veljače 2021.  

  

  

  

  


