
 

       Temeljem članka 28. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(„Narodne novine“ broj 87/08., 86/09. ,92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 
152/14., 07/17. i 68/18.), i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja na izmjenu rokova 
utvrđenih Odlukom o početku i završetku nastavne godine KLASA:602-01/19-01/00296, 
URBROJ:533-05-19-0038 od 20. prosinca 2019., na prijedlog Nastavničkog vijeća, uz suglasnost 
Vijeća roditelja, Školski odbor Industrijsko-obrtničke škole, na sjednici održanoj 22. siječnja  2020.  
godine,  donio je  
 

ODLUKU 
O IZMJENAMA ŠKOLSKOG KURIKULUMA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.  

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKE ŠKOLE PULA 
 

Članak 1. 
        U Školskom kurikulumu  Industrijsko-obrtničke škole Pula za školsku godinu 2019./2020., 
KLASA:003-06/19-01/09, URBROJ:2168-22-19-04, od 4. listopada 2019., tekst ispod podanslova 
"Organizacija radnog tjedna" mijenja se i glasi: 
 
      » Organizacija  radnog  tjedna 
 
      Škola će u školskoj 2019/2020.  godini raditi u petodnevnom radnom tjednu što omogućuje 
učenicima da imaju produženi tjedni odmor. Subotom će se vršiti nadoknada nastave, slobodne i 
sportske aktivnosti u Školi i van Škole. 

 
       Tjedno opterećenje učenika je 32 sata. Iznimno, ako se veći dio programa izvodi u obliku vježbi 
i praktične nastave može imati 36 sati teoretske i praktične nastave tjedno, odnosno 40 sati u tjednu u 
kojem se izvodi praktična nastava. 

 
       Nastavna  godina počinje  9. rujna 2019., a završava 26. lipnja 2020. godine i ima 178 radnih 
dana. 
 
Prvo polugodište: 
 
       Prvo polugodište traje od 9. rujna 2019. godine do 23. prosinca 2019. godine.  
       Jesenski odmor učenika počinje 30. listopada  2019. godine a završava 31. listopada 2019. 
godine. 
      Zimski odmor  učenika  počinje 23. prosinca 2019. godine, a završava 03. siječnja 2020. godine. 
 
Drugo polugodište: 
 

Drugo polugodište traje od 07. siječnja 2020. godine do 26. lipnja 2020. godine, a 
učenicima završnih (III.) razreda do 29. svibnja 2020. godine. 

Proljetni odmor učenika počinje 10. travnja  2020. godine, a završava 13. travnja 2020. 
godine. 

Ljetni odmor učenika počinje  29. lipnja 2020. godine osim za učenike koji polažu razredne i 
popravne ispite ili obavljaju praktičnu nastavu ili stručnu ferijalnu praksu.  
 
NAPOMENA: Kalendar rada Škole se mjenja iz razloga što su nastavnici bili u Štrajku 
slijedeće radne dane: 10. listopada 2019.; 15.listopada 2019.; 21. listopada 2019.; 23. listopada 
2019.; 6. studenog 2019.; 7. studenog 2019.; od 19. do 29. studenog 2019.; i 2. prosinca 2019., 
ukupno 16. radnih dana. 



 

Rokovnik završnih ispita: 
od 07. siječnja 2020. do 23. siječnja 2020.…………….zimski rok 
od 01. lipnja 2020. do 01. srpnja 2020.…………….. ljetni rok 
od 09. kolovoza 2020. do 25. kolovoza 2020.….……..jesenski rok 

 
Rokovnik dopunske nastave i popravnog ispita: 
03. lipnja–09. lipnja 2020.…….. dopunska nastava za učenike III. razreda 
01. srpnja –07. srpnja 2020……….dopunska nastava za učenike I.iII. razreda 
18.- 21. kolovoza 2020. ………..popravni ispit za učenike I. i II. i III. razrede 
 
Rokovnik završnog ispita: 
 
zimski rok (od 07. siječnja 2020. do 23. siječnja 2020.) 

– izbor tema za završni rad........................................................... 15. - 31. listopada 2019. 
– prijava završnog rada ........................................................................ 29. studenog 2019. 
– izradba završnog rada .................................................................. 07. - 13. siječnja 2020. 
– predaja završnog rada........................................... ............................... 17. siječnja 2020. 
– obrana završnog rada .......................................................................... 23. siječnja 2020. 
– sjednica ispitnog odbora……………………………………… .......... 24. siječnja 2020. 
– podjela svjedodžbi završnog rada ....................................................... 28. siječnja 2020. 

 
ljetni rok (od 01. lipnja 2020. do 01. srpnja 2020.) 

– prijava završnog ispita …………………….……….……31. ožujka 2020. 
– izradba završnog rada…………………………………01.-05. lipnja 2020. 

(nakon dopunske nastave )………………………………15.-19. lipnja 2020. 
- predaja završnog rada……………………………………24. lipnja 2020. 
– obrana završnog rada ..………………..…………………01. srpnja 2020. 
– sjednica ispitnog odbora …………………………………..02. srpnja 2020. 
– svečana podjela svjedodžbi završnog rada…................09. srpnja 2020. 

 
jesenski rok (od 09. kolovoza 2020. do 25. kolovoza 2020.) 

– prijava završnog ispita ……………………………………..06. srpnja 2020 
– izradba završnog rada………………………………….09.-13. kolovoza 2020. 
– predaja završnog rada………………………………….17. kolovoza 2020. 
– obrana završnog rada .…………………………………..25. kolovoza 2020. 
– sjednica ispitnog odbora ………………………………25. kolovoza 2020. 

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Članak 3. 
Sve ostale odredbe Školskog kurikuluma Industrijsko-obrtničke škole Pula za školsku godinu 
2019./2020., KLASA:003-06/19-01/09, URBROJ:2168-22-19-04, od 4. listopada 2019. ostaju u 
cijelosti na snazi. 

                                                                                    Školski Odbor 
                                                                                     Predsjednik 

                                                                                         Đorđe Vrcelj, dipl.ing., v.r. 
KLASA:003-06/20-01/02 
URBROJ:2168-22-20-04 
U Puli, 22. siječnja 2020. 


