
OBAVIJEST UČENICIMA ZAVRŠNIH RAZREDA 
 

1. Posljednji dan nastave za završne razrede je petak 29. svibnja 2020.  
2. U nastavku se nalaze termini za završetak školske godine 2019./2020. Naglašavamo da 

učenici koji budu imali zaključenu nedovoljnu ocjenu iz nekog predmeta NEĆE moći izaći 
na obranu Završnog rada i ispite Državne mature u ljetnom roku 

3. Mole se učenici da svim ispitima pristupe prikladno odjeveni i da poštuju preporuke 
vezane za epidemiju korona virusa 

 

Nastavnici i djelatnici Strojarske tehničke škole Osijek žele svim maturantima uspjeh na 
završnom ispitu, uspjeh na Državnoj maturi i svako dobro u daljnjem životu. 
 
U Osijeku, 15. svibnja 2020.g.                                                                 

T E R M I N I za završetak školske 2019./2020. godine 

29. svibnja 2020.   - Posljednji dan nastave za završne razrede  

12. lipnja, 2020.,  

do 12.00 sati 
- Predaja završnih radova mentoru  (tehničari i obrtnici) 

do 2. lipnja 2020.g. - Predaja zahtjeva radi polaganja ispita pred povjerenstvom 

3. lipnja 2020.g. od 8.00 - Ispit pred povjerenstvom 

5. lipnja – 19. lipnja 2020.g. - Dopunski rad za sve završne razrede 

do 12. lipnja 2020. 

petak- 10 do 12.00 sati 

- Predaja popunjenih i ovjerenih mapa praktične nastave kod voditelja 

u sobi 3/1  (razredi 3s1, 3s2, 3s3, 3s4, 4TE, 4TV) 

15. i 16. lipnja 2020.  

ponedjeljak i utorak 
- Obrana završnih radova za tehničare – 4rt, 4te, 4tv  

17. i 18. lipnja 2020.  

srijeda i četvrtak 
- Obrana završnih radova za obrtnička zanimanja – 3s1, 3s2, 3s3, 3s4 

30. lipnja 2020.  

do 12.00 sati (utorak) 
- Podjela svjedodžbi završnim razredima 

DRŽAVNA MATURA 

08.06.2020. (9.00-10.40) ponedjeljak Hrvatski jezik (test) A razina 

09.06.2020. (9.00-10.40) utorak Hrvatski jezik (test) B razina 

10.06.2020. (9.00-11.40) srijeda Hrvatski jezik (esej) A razina 

12.06.2020. (9.00-11.40) petak Hrvatski jezik (esej) B razina 

18.06.2020. (9.00-12.00) četvrtak Engleski jezik A razina 

19.06.2020. (9.00-10.25) petak Engleski jezik B razina 

23.06.2020. (9.00-12.00) utorak Matematika A razina 

24.06.2020. (9.00-11.30) srijeda Matematika B razina 

25.06.2020. (9.00-12.00) četvrtak Fizika 

29.06.2020. (9.00-11.15) ponedjeljak Biologija 

01.07.2020. (9.00-12.00) srijeda Kemija 

03.07.2020. (9.00-10.40) petak Informatika  

22.07.2020. srijeda Podjela svjedodžbi o položenoj DM 

 


