
OBRTNIČKA ŠKOLA, OPATIJA 

RASPORED ZAVRŠNOG RADA ZA ZANIMANJE  

MESAR -LJETNI ROK ŠK.G. 2016./2017. 

RB DATUM DJELATNOST 

 
1. 

 
30. OŽUJKA  2017.- četvrtak 

 
PRIJAVA ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA 
- svi učenici 

2. 11.svibnja 2017. –  FINALNA IZRADBA ZAVRŠNOG RADA 
- izjašnjavanje mentora o prihvaćanju Izradbe te prijedlog ocjene mentora o 

istoj 
11. svibnja 2017.-  četvrtak 

od 12,30 – 15,30 sati 
u mesnici „KLANA“ u Klani 

Mentor:  
 
Lukin Vera, dipl.ing.preh. - mentor 
 

3. 29. svibnja 2017. – ponedjeljak 
od 09,00 – 10,00   

Predati konačnu verziju elaborata mentoru  

05. lipnja 2017. – ponedjeljak od  
od 09,00 – 10,00 
 
od 10,00 – 10,30 

Preuzimanje elaborata od mentora  
(svi učenici)  
 
Predaja elaborata kod administratora škole na 
urudžbiranje ( samo uč. čiji je elaborat prihvaćen) 

02.lipnja 2017  
 

Mentor preuzima urudžbirane elaborate, utvrđuje 
konačnu ocjenu izradbe završnog rada u zapisniku  
( praktični dio + elaborat) 

  U 13,00 sati  Prosudbeni odbor utvrđuje popis učenika za obranu  
(Obrani rada može pristupiti učenik koji je s 
uspjehom završio treći razred i čiju je izradu rada  
( praktični dio + elaborat) mentor ocijenio 
pozitivnom ocjenom  u zapisniku)  

4.  14. lipnja 2017. -  OBRANA ZAVRŠNOG RADA 
- prema utvrđenom popisu učenika  

14. lipnja 2017. – srijeda 
učionica 3 
u  11,00 sati  

Povjerenstvo za Obranu: 
1.  Lukin Vera, dipl.ing.preh. – mentor,predsj. 
2. Krmpotić Verica,prof.– član  
3. Andrija Pavičić,prof. – član 

5. 16. lipnja  2017.  – petak 
U 08,00 sati - zbornica 

SJEDNICA PROSUDBENOG ODBORA 
-datum na Svjedodžbi o završnom radu 

6. 20. lipnja 2017. - utorak POTPIS RAVNATELJICE I PEČAT ŠKOLE  
NA UREDNU DOKUMENTACIJU 

7. 30. lipnja 2017. – petak 
U 11,00 sati  -prost.škole 

SVEČANA PODJELA SVJEDODŽBI O ZAVRŠNOM RADU 

Nakon obrane završnog rada učenici prijavljuju pomoćnički ispit na prijavnici koju sami kupuju u papirnici ili 

narodnim novinama. 

Raspored i način održavanja pomoćničkog ispita biti će objavljen na mrežnim stranicama www.asoo.hr u 

čijoj se organizaciji i provodi kao i na našoj web. stranici.  

         Ravnateljica: Loredana Grdinić, prof. 

http://www.asoo.hr/

