
VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA 

U LJETNOM ROKU ŠKOLSKE GOD. 2015./2016. 
  
  

A) Programi u trajanju od tri (3 )godine: 
 

 Razred: 3.A (JMO) zanimanja: AUTOMEHANIČAR(AM); 

PLINOINSTALATER(PI); BRAVAR(BR)        

   
 - izbor tema za izradu završnog rada: - do 31. listopada 2015. 

 -izrada praktičnog dijela završnog rada:  od 9.svibnja do 25.svibnja 2016. 
 - konzultacije s mentorom : -  za vrijeme izrade praktičnog rada  
 - predaja pisanog dijela završnog rada (elaborat) u tajništvo škole: - najkasnije do 8. lipnja 2016. 
 - usmena obrana završnog rada: - 16. lipnja 2016. 
    

    
Nastavnici mentori iz škole za završni rad učenika 3.a razreda: 
 
 - za automehaničare: GORAN DEŽELIĆ, dipl.ing. 
 - za plinoinstalatere: MIROSLAV BEZJAK, dipl.ing. 
 - za bravare: ŽELJKO DONČEVIĆ, dipl.ing. 
 

 Pomoćnički ispiti 

Za učenike strukovnih programa po JMO modelu obrazovanja škola će u suradnji s Agencijom za 
strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizirati i realizirati pomoćničke ispite. 
Rokove polaganja pomoćničkog ispita i sastave povjerenstava određuje Agencija za strukovno 
obrazovanje i obrazovanje odraslih sukladno Pravilniku o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita, 
a postoje tri roka:    - prvi rok: od 15.lipnja do 15.srpnja 2016. 
  - drugi rok: od 15.rujna do 15.listopada 2016. 
  - treći rok: od 15.veljače do 15.ožujka 2017. 
Agencija će odrediti točan datum polaganja pomoćničkog ispita. 
 

Razred: 3.B – zanimanje PRODAVAČ 

 
 - izbor tema za izradu završnog rada: do 31. listopada 2015. 
 - izrada praktičnog dijela završnog rada:  od 30. svibnja 2016. do 6.lipnja 2016. 
   - konzultacije s mentorom iz škole: -  za vrijeme izrade praktičnog dijela 
 - predaja pisanog dijela završnog rada u tajništvo škole: - najkasnije do 13. lipnja 2016. 
 - usmena obrana završnog rada: 20. lipnja 2016. 
 
Nastavnici mentori  za učenike 3.b  razreda:  
 
 1. ŽELJKO BUBAN, dipl.ing. – za predmet Poznavanje robe 
 2. LJUBICA TABAČEK, dipl.polit. – za predmet Nabavno poslovanje  
 3. GORDANA PALAIĆ, dipl.oec. – za predmet Prodajno poslovanje 
 

 



 
B) Program u trajanju od (četiri) 4 godine 
 

Razred: 4.D  – program-zanimanje:  

   TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA 

 
 - izbor teme za izradu  završnog rada: do 31. listopada 2015. 
 - izrada završnog rada : - tijekom II. polugodišta 
 - konzultacije s mentorom iz škole: za vrijeme izrade praktičnog  rada 
 - predaja pisanog dijela završnog rada u tajništvo škole: - najkasnije do 8. lipnja 2016. 
 - usmena obrana završnog rada: 27. i 28. lipnja 2016. 
 
Nastavnici mentori za učenike 4.d razreda: 
 
 1. BLAŽ FILIPOVIĆ,dipl.ing. – za predmet Prijevoz tereta 
 2.  MARIJA TOMIĆ, dipl.ing. – za predmete: Prometna tehnika i  Prijevoz putnika  
 
 

    

   Prijava obrane: 

 
Učenici završnih razreda dužni su prije obrane završnog rada prijaviti obranu rada na propisanom obrascu  
u tajništvu škole i to: 
 
 - za ljetni rok:   do 1. travnja 2016. 
  - za jesenski rok:  do 10. srpnja 2016. 
 - za zimski rok:  do 30. studenog 2016. 
 


