Školska godina 2012./2013.

ORIJENTACIJSKI KALENDAR RADA
TEHNIČKE ŠKOLE DARUVAR
Datum
3. rujna – 21. prosinca
2012. godine
8. listopada (ponedjeljak)

Do 19. listopada (petak)

Do 31. listopada (srijeda)
31. listopada (srijeda)
1. studeni (četvrtak)
2. studenog (petak)
5. studenog (ponedjeljak)
3. studenog (subota)
Do 30. studenoga (petak)
Od 17. do 21. prosinca
21. prosinca (petak)
24. prosinca- 11. siječnja
25. prosinca (utorak)
26. prosinca (srijeda)
27. prosinca – 28. prosinca
1. siječnja (utorak)
Do 21. siječnja 2013.
(ponedjeljak)
14. siječnja - 14. lipnja
2013. godine
(17. svibnja za maturante)
Do 1. veljače (petak)
Od 4. veljače do 8. veljače
25. ožujka - 29. ožujka
Do 29. ožujka (petak)
1. travnja (ponedjeljak)
17. travnja – 25. travnja
1. svibnja (srijeda)
17. svibnja (petak)

Aktivnost
Prvo polugodište
Dan neovisnosti – blagdan RH, neradni dan
Ravnateljica donosi teme za završni rad na prijedlog
stručnih vijeća (za 4.ET, 4. RT, 4.PT, 3.E, 3.S, 3.P, 3.M,
3.K)
*Nastavnici-mentori teme za završni rad moraju predati
ravnateljici do 15. listopada (ponedjeljak)
Učenici biraju teme za završni rad i prijavljuju
razrednicima
Obilježavanje Dana škole
Dan svih svetih – blagdan RH, neradni dan
Nenastavni dan
Razrednici predaju popis odabranih tema završnog rada
ravnateljici
Dan škole
Učenici koji su završili razred 2011./2012. godine
prijavljuju obranu završnog rada za ZIMSKI ISPITNI ROK
Sjednice razrednih vijeća
Završetak 1. polugodišta
Zimski odmor učenika
Božić – blagdan RH, neradni dan
1.dan po Božiću, sv. Stjepan – blagdan RH, neradni dan
Sjednica nastavničkog vijeća
Inventura
Nova godina - blagdan RH, neradni dan
Maturanti koji su završili razred 2011./2012. godine su
dužni pisani dio Izradbe, koju je prihvatio mentor-ica,
predati u tajništvo škole (za zimski ispitni rok)
Drugo polugodište
Prijave ispita državne mature
ZIMSKI ISPITNI ROK OBRANE ZAVRŠNOG RADA za
učenike koji su završili prethodnih godina – sva
zanimanja
Proljetni odmor učenika
Učenici prijavljuju obranu završnog rada za LJETNI
ISPITNI ROK
Uskrsni ponedjeljak – blagdan RH, neradni dan
Kontrolni ispiti za učenike 2. E i 2. S razreda
(elektroinstalateri/ elektromehaničari, instalateri grijanja i
klimatizacije/automehaničari/strojobravari)
Praznik rada - blagdan RH, neradni dan
Završetak nastavne godine za maturante – projektni
dan
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Datum
21. svibnja (utorak)
24. svibnja (petak)
Do 24. svibnja (petak)
27. svibnja (petak)
28. svibnja (utorak)
29. svibnja (srijeda)
30. svibnja (četvrtak)
31. svibnja (petak)
Od 3. lipnja do 7. lipnja
4. lipnja (utorak)
5. lipnja (srijeda)
7. ili 8. lipnja (petak ili
subota)
Od 10. lipnja do 14. lipnja
14. lipnja (petak)
Od 17. lipnja do 21. lipnja
18. lipnja (utorak)
25. lipnja (utorak)
Od 1. srpnja do 8. srpnja
1. srpnja (ponedjeljak)
3. srpnja (srijeda)
9. srpnja (utorak)
10. srpnja (srijeda)
Do 10. srpnja (srijeda)
Do 14. kolovoza (srijeda)
Od 19. kolovoza do 23.
kolovoza
Od 28. kolovoza do 30.
kolovoza
28. kolovoza (srijeda)
29. kolovoza (četvrtak)
30. kolovoza (petak)
30. kolovoza (petak)
2. rujna (ponedjeljak)

Aktivnost
Razredna vijeća za maturalne razrede
Ispit iz fizike – DRŽAVNA MATURA
Maturanti su dužni pisani dio Izradbe, koju je prihvatio
mentor-ica, predati u tajništvo škole (za ljetni ispitni rok)
Ispit iz hrvatskog jezika, esej – DRŽAVNA MATURA
Ispit iz hrvatskog jezika, test – DRŽAVNA MATURA
Ispit iz matematike – DRŽAVNA MATURA
Tijelovo – blagdan RH, neradni dan
Nenastavni dan
POPRAVNI ROK (1., ljetni) za maturante
Ispit iz engleskog jezika – DRŽAVNA MATURA
Ispit iz njemačkog jezika – DRŽAVNA MATURA
Maturalna večer
Obrana završnog rada za pomoćna zanimanja, 3.M i 3.K
razred
Završetak nastavne godine, ljetni odmor učenika
LJETNI ISPITNI ROK OBRANE ZAVRŠNOG RADA – 4.
ET, 4. RT, 4. PT, 3. S, 3. P te pomoćnički ispiti za
zanimanja automehaničar, strojobravar, instalater grijanja
i klimatizacije
Sjednice razrednih vijeća
Dan državnosti – blagdan RH, neradni dan
POPRAVNI ROK (1., ljetni) za učenike koji nisu
maturanti
Obrana završnog rada/Pomoćnički ispit – pismeni dio
za 3. E, elektroinstalater i elektromehaničar
Obrana završnog rada/Pomoćnički ispit –usmeni dio za 3.
E, elektroinstalater i elektromehaničar
Sjednice razrednih vijeća, nastavničkog vijeća
Dodjela svjedodžbi o završnom radu (maturanti)
Maturanti prijavljuju obranu završnog rada za JESENSKI
ISPITNI ROK
Maturanti su dužni pisani dio Izradbe, koju je prihvatio
mentor-ica, predati u tajništvo škole (za jesenski ispitni
rok)
POPRAVNI ROK (2., jesenski) za sve učenike
Izvanredni kontrolni ispit –za učenike 2. S i 2. E razreda
JESENSKI ISPITNI ROK OBRANE ZAVRŠNOG RADA
Ispit iz hrvatskog jezika – DRŽAVNA MATURA
Ispit iz matematike – DRŽAVNA MATURA
Ispit iz engleskog jezika – DRŽAVNA MATURA
Dodjela svjedodžbi o završnom radu
Sjednice razrednih vijeća, nastavničko vijeće
Ispit iz njemačkog jezika – DRŽAVNA MATURA

