
 
 

 
 
ŠKOLA      ZA      PRIMIJENJENU        UMJETNOST      U     RIJECI 

 
Šetalište XIII. divizije 75, 51000 Rijeka 

  
KLASA: 003-06/19-01/09 

URBROJ: 2170-56-01-19-007 

Rijeka, 12.12.2019. godina 

 

Temeljem članka 48. st. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 

br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 136/14.,-

RUSRH., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.), te članku 3. st.2. Odluke Ministarstva znanosti i 

obrazovanja o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora 

učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020., nakon provedene rasprave 

na sjednicama Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Vijeća učenika, te sukladno Odluci o 

usvajanju Plana nadoknade nastavnih dana izgubljenih zbog štrajka, Školski odbor Škole za 

primijenjenu umjetnost u Rijeci na sjednici održanoj 12.12.2019.g. donosi 

 

ODLUKU O IZMJENI KALENDARA RADA ŠKOLE ZA PRIMIJENJENU 
UMJETNOST U RIJECI ZA ŠKOLSKU 2019./2020. GODINU, KOJI JE 

SASTAVNI DIO GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE TAKO 
DA ISTI SADA GLASI: 

7. Kalendar rada ustanove 

7.1. Školska godina 2019/2020 . 

 

Nedjelja, 01. rujna 2019. do ponedjeljka, 31. kolovoza 2020. godine 

     

Nastavna godina 

 Ponedjeljak 09. rujna 2019. do srijede 23. lipnja 2020. 

 ( završni razredi do petka, 29. svibnja 2020.) 

 

Prvo polugodište: 

 

 Ponedjeljak 09.  rujna 2019. do petka 20. prosinca 2019. 

Radnih dana: 56 

 - rujan  16 dana 

 - listopad 17 dan 

 - studeni  9 dana 

 - prosinac 14 dana 

        

Neradni dani: 

- utorak, 08.10.2019. Dan neovisnosti 

- petak, 01.11.2019. Svi sveti 

 

Nenastavni dan: 

ponedjeljak, 07.10.2019. 

         



 

Drugo polugodište: 

 

 Utorak 7. siječnja 2020. do utorka, 23. lipnja 2020. 

 (petak, 29. svibnja 2020. za završne razrede) 

 Radnih dana: 119 

              104 završni razredi 

 - siječanj  19 dana 

 - veljača 21  dana 

 - ožujak 22 dana 

 - travanj 20 dana 

 - svibanj 22 dana 

 - lipanj 15 dana     

 

    

       Neradni dani:  

- petak, 01.05.2020. Praznik rada 

- četvrtak, 11.06.2020. Tijelovo 

 

Nenastavni dan: 

petak, 12.06.2020. 

 

7.2. Razdoblja odmora učenika 

 

 Zimski odmor: 

- ponedjeljak, 23. prosinca 2019 . do ponedjeljka 6 siječnja 2020. god. 

 

 Proljetni odmor:  

 - petak, 10. travnja 2020. do ponedjeljka 13. travnja 2020. 

 

7.3. Vremenik izrade i obrane završnih radova 

 

 Do 20.10.2019. objava tema za završni rad 

 

 Do 31.10.2019. izbor teme za završni rad 

 

 Rokovi za prijavu obrane završnog rada: 

  za zimski ispitni rok: do 30.11.2019. 

  za ljetni ispitni rok: do 01.04.2020. 

  za jesenski ispitni rok: do 10.07.2020. 

 

7.3.1. Zimski ispitni rok 2020. 

  

 Predaja rada 15.01.2020.  

 Obrane 04.02.2020. i 05.02.2020.  

 

 

7.3.2. Ljetni ispitni rok 2020.  

 

Predaja rada 1. lipnja 2020. 

Obrane 18. i 19. lipnja 2020. 

 



 

7.3.3.  Jesenski ispitni rok 2020. 

 

 Predaja rada 14.08.2020. 

Obrane 25. i 28. kolovoza 2020.  

 

Raspored obrana završnih radova objavit će se na oglasnoj ploči, a prema Pravilniku o  

završnim ispitima. 

 

Svečana podjela završnih svjedodžbi 01.07.2020. god. 

 

 

 

7.4. Provedba ispita državne mature 

  

7.4.1. Ljetni ispitni rok 2020.  

 

Održavati će se prema kalendaru polaganja ispita državne mature u školskoj godini 

2019./2020. koji je objavio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.  

 

7.4.2. Jesenski ispitni rok 2020. 

 

Održavati će se prema kalendaru polaganja ispita državne mature u školskoj godini 

2019./2020. koji je objavio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. 

 

7.5. Dopunski rad 

 

Organizira se nakon nastavne godine i započet će u utorak, 26.06.2020. god. do 07.07.2020. 

(1.06.2020. do 09.06.2020. za učenike završnih razreda). 

 

Popravni ispiti organiziraju se za učenike koji na dopunskom radu nisu zadovoljili, krajem 

školske godine, najkasnije do 25. kolovoza, a odluku o terminima donosi NV u srpnju 2020. 

god. 

 

7.6. Razredni ispiti 

 

Organiziraju se na kraju nastavne godine ( 15 dana prije završetka nastavne godine) 

Razredni ispiti  

za učenike završnih razreda: 

  ponedjeljak, 11. svibnja do petka, 29. svibnja 2020. 

 

  za učenike ostalih razreda: 

  od srijede, 1. lipnja 2020. do utorka, 23. lipnja 2020. godine. 

 

 

 

         

 


