
11. VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA U 

ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015. 
 

 

 

do 31. listopada 2014.  -Rokovi za izbor tema završnog rada  

 

 

I. LJETNI ISPITNI ROK 

Prijava obrane završnog rada  

 

 23.ožujka 2015. 

Napomena: Obranu završnog rada učenik prijavljuje Školi prijavnicom za obranu 

završnog rada. 

 

24.ožujka 2015.   -Sjednica Školskog prosudbenog odbora  

 

Izradba i predaja završnog rada 

 

do 1. lipnja 2015. 

Napomena: Završni rad treba predati u urudžbeni zapisnik Škole. 

 

2. lipnja 2015.                 -Sjednica Školskog prosudbenog odbora  

 

Rokovi obrane završnog rada 

 

12. i 15.  lipnja 2015. 

 

19. lipnja 2015.   -Sjednica Školskog prosudbenog odbora 

 

17. srpnja 2015.u Hvaru -podjela svjedodžbi o obranjenom završnom    

                                                                   radu  

                           u Jelsi 

 

 

II. JESENSKI ISPITNI ROK 

Izradba i predaja završnog rada 

 

do 19. kolovoza 2015. 

Napomena: Završni rad treba predati u urudžbeni zapisnik Škole. 

 

20. kolovoza 2015.   -Sjednica Školskog prosudbenog odbora 

Prijava obrane završnog rada  

 



6. srpnja 2015. 

Napomena: Obranu završnog rada učenik prijavljuje Školi prijavnicom za obranu 

završnog rada. 

 

7. srpnja 2015.   -Sjednica Školskog prosudbenog odbora  

 

 

Rokovi obrane završnog rada 

 

        26.-28. kolovoza 2015. 

 

31. kolovoza 2015.   -Sjednica Školskog prosudbenog odbora  

 

4. rujna 2015. -podjela svjedodžbi o obranjenom završnom  

                                                                   radu  

 

 

 

III. ZIMSKI ISPITNI ROK 

Izradba i predaja završnog rada 

 

do 3. veljače 2016. 

Napomena: Završni rad treba predati u urudžbeni zapisnik Škole. 

 

 

Prijava obrane završnog rada  

 

30. studenoga 2015. 

Napomena: Obranu završnog rada učenik prijavljuje Školi prijavnicom za obranu 

završnog rada. 

 

1. prosinca 2015.   -Sjednica Školskog prosudbenog odbora  

 

 

 

 

Rokovi obrane završnog rada 

 

        13.-14. veljače 2016. 

 

15. veljače 2016.   -Sjednica Školskog prosudbenog odbora  

20. veljače 2015.                           -podjela svjedodžbi o obranjenom završnom  

                                                                   

ŠKOLSKI PROSUDBENI ODBOR ( ŠPO ) – 

Obavlja radnje u svezi s organizacijom i provedbom izradbe i obrane završnog rada, temeljem 

Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada. 



 

 

POMOĆNIČKI ISPIT 

Provedba pomoćničkh i ispita  od šk.2013./2014.godine temelji  se na odredbama Zakona o obrtu 

(NN, br.43/13). I Pravilniku o postupku i načinu polaganja pomoćničkih ispita ( NN, br.62/14).  

Pomoćnički ispit se polaže u tri ispitna roka : 

- u prvom roku ( od 15.lipnja do 15.srpnja) 

- u drugom roku ( od 15.rujna do 15.listopada ) 

- u trećem roku ( od 15.veljače do 15.ožujka ) 

Kalendar pomoćničkih ispita i rokova za njihovu prijavu utvrđuje Agencija za strukovno obrazovanje i 

obrazovanje odraslih. 

Pomoćnički ispit sastoji se od praktičnog i stručno-teorijskog dijela ispita. 

Nakon uspješno položenog pomoćničkog ispita Ministarstvo poduzetništva i obrta izdaje Uvjerenje o 

položenom pomoćničkom ispitu  

 

 

KONTROLNI ISPIT 

 
Učenici II. razreda ku,ko polažu kontrolni ispit koji ima za cilj provjeriti ostvaruju li 

se ciljevi naukovanja. Ispit se sastoji od dva dijela :  

- praktičnog rada iz : ugostiteljskog posluživanja s vježbama ( za konobare)   

        odnosno   

        kuharstva s vježbama ( za kuhare) ; 

-  i pismenog dijela ( stručno-teorijski dio) 

 

 

 

Vremenik : 

 

- Praktični rad : od 16. do  20.ožujka 2015. 

-      Pismeni dio ( stručno-teorijski dio )  :  od 23.-25.ožujka 2015. 

 

 
 


