
SREDNJA ŠKOLA LUDBREG 

šk. godina 2021./2022. 
 

VREMENIK POLAGANJA  

RAZLIKOVNIH I DOPUNSKIH ISPITA 

u šk. godini 2021./2022. 

 

Za ispite iz svih predmeta iz kojih učenici imaju obvezu polaganja razlikovnih ili 
dopunskih ispita u školskoj 2021./2022. godini, određuju se rokovi za prijavu 
ispita i rokovi polaganja ispita: 

ROK ZA PRIJAVU ISPITA ROK POLAGANJA ISPITA 

od 18. do 20. listopada 2021. 

od 15. do 17. studenog 2021. 

od 6. do 8. prosinca 2021. 

od 17. do 19. siječnja 2022. 

od 7. do 9. veljače 2022. 

od 14. do 16. ožujka 2022. 

od 11. do 13. travnja 2022. 

od 16. do 18. svibnja 2022. 

od 13. do 15. lipnja  2022. 

od 27. do 29. srpnja 2022. 

od 22. do 23. kolovoza 2022. 

od 25. do 29. listopada 2021. 

od 22. do 26. studenog  2021. 

od 13. do 17. prosinac 2021. 

od 24. do 28. siječnja 2022. 

od 14. do 18. veljače 2022. 

od 21. do 25. ožujka 2022. 

od 25. do  29. travnja 2022. 

od 23. do 27. svibnja 2022. 

od 20. do 24. lipnja 2022. 

od 4. do 8. srpnja 2022. 

od 24. do 31. kolovoza 2022. 
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NAČIN POLAGANJA RAZLIKOVNIH / DOPUNSKIH ISPITA: 

 

 Učenik  je dužan u planiranom roku prijaviti ispite iz predmeta koje želi 

polagati. Prijavnica se nalazi na mrežnoj stranici škole. Učenik ručno 

popunjava upisnicu. 

 Učenik prijavnicu predaje u administraciju Škole. U slučaju izvanrednih 

epidemioloških mjera, učenik ispunjenu prijavnicu šalje mailom voditelju 

K. Sačiću te po dolasku na ispit, donosi prijavnicu u administraciju. 

 O točnom datumu  polaganja ispita učenik će biti obaviješten preko 

mrežne  stranice škole i oglasne ploče u školi. 

 Ispit se iz jednoga predmeta može polagati najviše tri puta, i to dva puta 

pred predmetnim nastavnikom te jedan put pred ispitnim povjerenstvom 

koje čini predmetni nastavnik, nastavnik istog ili srodnog predmeta te 

dodijeljeni voditelj odgojno-obrazovne skupine (K. Sačić). 

 Učenik je dužan polagati razlikovne i dopunske ispite na način da prvo 

mora položiti sve ispite prethodnog razreda da bi imao pravo polaganja 

ispita iz sljedećeg razreda. 
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PLAN RADA VODITELJA ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE 

mag. ing. mech. Kristijan Sačić, nastavnik strojarske grupe predmeta 

DJELATNOST VRIJEME ISHODI 

Sastanak s učenicima rujan 

*upoznavanje s učenicima 

*upoznavanje učenika s Pravilnikom o 
uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za 
višu razinu kvalifikacije 

* važne informacije i pravila nastavka 
obrazovanja 

Odabir literature 
rujan 

tijekom godine 

* u dogovoru s predmetnim nastavnicima 

 

Prikupljanje materijala 

za učenje 
tijekom godine 

* voditelj daje učenicima materijale za 
učenje iz određenih predmeta  

* dogovori s predmetnim nastavnicima za 
dodatnim materijalima koji će olakšati 
učenje (skripte, prezentacije) 

Konzultacije tijekom godine 
* u dogovoru s predmetnim nastavnicima 

 

Razgovori, dogovori tijekom godine 
* razgovori, dogovori, ohrabrenja i savjeti 
učenicima  

Prijava ispita 

tijekom godine 
prema 

Vremeniku 
prijave ispita 

* prema Vremeniku 

Učenici donose prijavnice u administraciju 
Škole 

u slučaju izvanredne epidemiološke situacije 
učenici prijavljuju ispit online na mail 
voditelja te donose prijavnice na ispit 

http://ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1228&mshow=1707#mod_news
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Organizacija ispita 

tijekom godine 
prema 

Vremeniku i u 
dogovoru s 

predmetnim 
nastavnicima 

* U dogovoru s predmetnim nastavnicima 

*Prema Vremeniku, moguće promjene 
termina zbog opravdanih razloga  

Web obavijesti tijekom godine * Osvježavanje novih informacija 

Podrška učenicima tijekom godine 

* podrška učenicima u svim područjima 
tijekom cijele godine (e-mail, Teams, Zoom, 
telefonski, uživo) 

Upisivanje podataka u 

e-maticu 

tijekom godine 

na kraju školske 
godine 

* upisivanje podataka o položenim ispitima 
tijekom godine 

*dovršiti na kraju školske godine kako bi 
učenici mogli biti prebačeni u 4. razred 

Izdavanje potvrde o 

završenom nastavku 

obrazovanja 

na kraju školske 
godine 

* na kraju položenih ispita izdati učeniku 
potvrdu o položenim ispitima 

Upis u redovni 

program, 4. razred 
na kraju školske 

godine 

* prebacivanje podataka u e-dnevnik, 
upoznavanje novog razrednika s učenikom 

 

Školske godine 2021./2022. 16 polaznika upisalo je nastavak obrazovanja. 

Svi učenici upisali su smjer Strojarski računalni tehničar. 

 

Odlukom Nastavničkog vijeća 27. kolovoza 2021. za svakog učenika doneseno je Rješenje o 

odobrenju upisa u nastavak obrazovanja sadržavajući popis razlikovnih i dopunskih ispita.

    

 

http://ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1228&mshow=1707#mod_news

