
SREDNJA STRUKOVNA SKOLA MARKO BABIC
Domovinskog rata 58
32010 VUKOVAR

KLASA: 003-01/21-01/47
URBROJ: 2188-101-21-01

U Vukovaru, 25. svibnja 2021. godine

Na temelju Odluke o pocetku i zavrsetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju
odmora ucenika osnovnih i srednjih skola za skolsku godinu 2020./2021. KLASA: 602-01/20-
01/00279, URBROJ: 533-05-20-0001 od!3. svibnja 2020. godine, kojuje donijelo Ministarstvo
znanosti i obrazovanja, na temelju Kalendara provedbe ispita drzavne mature u skolskoj godini
2020./2021., na temelju Odluke o upisu ucenika u I. razred srednje skole u skolskoj godini
2021./2022., KLASA.-602-03/21-06/00015, URBROJ: 533-05-21-0004 od 20. svibnja 2021.
godine, na temelju Uredbe o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
skoliKLASA: 022-03/20-44/06, URBROJ: 50301-27/12-20-1 od28. svibnja 2020. godine koju
je donijela Vlada Republike Hrvatske, te na temelju clanka 98. stavak 1. tocka 1. i 5. Statuta
Srednje strukovne skole Marko Babic, ravnatelj Skole

p r o p i s uj e

VREMENIK
ZA VRSETKA SKOLSKE GODINE 2020./202L

25. svibnja 2021. god. kraj nastavne godine za ucenike zavrsnih razreda

31. svibnja 2021. god. pocetak dopunskog rada za ucenike zavrsnih razreda koji
na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz
najvise dva nastavna predmeta (prema rasporedu koji ce
biti izvjesen na oglasnoj ploci uprizemlju skolske zgrade

8. lipnja 2021. god sjednica Nastavnickog vijeca s pocetkom u 12:40 sati

18. lipnja 2021. god kraj nastavne godine

21. lipnja 2021. god sjednica Nastavnickog vijeca s pocetkom u 12:40 sati



28. lipnja 2021. god

30. lipnja 2021. god

1. srpnja 2021. god

5. srpnja 2021. god

10. srpnja 2021. god

12. do 14. srpnja 2021.

14. srpnja 2021. god

15. srpnja do 13. kolovoza
2021. god

16. kolovoza 2021. god

18. i 20. kolovoza 2021. god

24. kolovoza 2021. god

25. kolovoza 2021. god

25. kolovoza 2021. god

28. kolovoza 2021. god

pocetak dopunskog rada za ucenike koji na kraju
nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz najvise
dva nastavna predmeta (prema rasporedu koji ce biti
izvjesen na oglasnoj ploci uprizemlju skolske zgrade)

provodenje dodatnog ispita iz engleskogjezika za
ucenike koji se zele upisati u I. razred, a u osnovnoj skoli
ga nisu ucili, s pocetkom u 10:00 sati

provodenje dodatnog ispita iz njemackog jezika za
ucenike koji se zele upisati u I. razred, a u osnovnoj skoli
ga nisu ucili, s pocetkom u 10:00 sati

sjednica Nastavnickog vijeca s pocetkom u 10:00 sati

objava konacnih Ijestvica poretka za upis ucenika u I.
razred u Ijetnom upisnom roku

zaprimanje dokumenata koji su uvjet za upis u I. razred u
odredeni program obrazovanja (upisnica, potvrda
skolske medicine Hi lijecnicka svjedodzba medicine rada)
od 8:00 do 12:00 sati

urucivanje svjedodzbi od 8:00 sati (prema rasporedu koji
ce biti objavljen u MS Teamsu)

GODISNJIODMOR ZAPOSLENIKA
(osim ravnatelja Skole i skolskog ispitnog koordinatora
drzavne mature)

predq/a prijava zapopravne ispite za I., II, i III razred
(osim zavrsnih razreda) od 8:00 do 12:00 sati u tajnistvu
Skole

popravni ispiti za I., II., i III. razred (prema rasporedu
na oglasnoj ploci Skole)

sjednica Nastavnickog vijeca u 7:15 sati

provodenje dodatnog ispita iz engleskogjezika za
ucenike koji se zele upisati u I. razred, a u osnovnoj skoli
ga nisu ucili, s pocetkom u 10:00 sati

provodenje dodatnog ispita iz njemackog jezika za
ucenike koji se zele upisati u I. razred, a u osnovnoj skoli
ga nisu ucili, s pocetkom u 10:00 sati

objava konacnih Ijestvica poretka za upis ucenika u I.
razred ujesenskom upisnom roku



30 .i 31. kolovoza 2021. god

31. kolovoza 2021. god

6. rujna 2021. god

2. do 24. rujna 2021. god

zaprimanje dokumenata koji su uvjet za upis u I. razred u
odredeni program obrazovanja (upisnica, potvrda
skolske medicine Hi lijecnicka svjedodzba medicine rada)
od 8:00 do 12:00 sati

urucivanje svjedodzbi (nakon popravnih ispita i za
ucenike po JMO) i upis u visi razred od 12:00 sati

pocetak nastavne godine 2021./2022. prema rasporedu
koji ce biti objavljen na oglasnoj ploci Skole i na
mreznim stranicama Skole

naknadni rok za upis ucenika u I. razred nakon isteka
jesenskog roka

- oec.


