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PREDMET: Obavijest o hodogramu aktivnosti za učenike završnih razreda srednjih
škola u Hercegbosanskoj županiji, dostavlja se

Poštovani, sukladno Zaključcima na kolegiju ravnatelja srednjih škola, dostavljamo
izmijenjeni hodogram aktivnosti kako bi na vrijeme realizirali planirane aktivnosti:

1. Popravni ispiti:
Prijava popravnih ispita za lipanjski ispitni rok je 18. svibnja 2020. godine.
Popravni ispiti su od 22. do 27. svibnja 2020. godine. Na popravni ispit se može izići samo
jednom, u lipnju ili kolovozu.
2. Raspored maturalnih ispita:

Prijava maturalnih ispita 27. svibnja 2020. godine od 8-14 sati.
Maturalni ispiti će se održati u pismenom obliku, a samo za strukovne sadržaje u usmenom
obliku, na način da će učenici poštujući zdravstvene protokole i uz propisanu zaštitu i osigurane
uvjete u 9 sati pristupiti pismenom polaganju ispita u svojim školama. Nastavnici će ocjene iz
pisanih ispita mature objaviti do 9 sati sljedećeg jutra. Učenik nezadovoljan ocjenom na
pismenom dijelu ispita može u periodu od 9 sati (od objave ocjena na pismenom ispitu)
do 11 sati zatražiti usmeni ispit pred povjerenstvom. Učenik obavještava uobičajenim,
uspostavljenim komunikacijskim kanalom svoga razrednika kako želi usmeni dio ispita jer je
nezadovoljan ocjenom. Razrednik o zahtjevu učenika informira uspostavljenim
komunikacijskim kanalom ravnatelja/ravnateljicu škole, koji/koja prethodno imenovano
povjerenstvo (ispitivač, razrednik i nastavnik istog ili srodnog predmeta) aktivira i zakazuje
usmeni ispit isti dan iza 14 sati. Razrednik će obavijestiti učenika o terminu usmenog ispita
uspostavljenim komunikacijskim kanalom, a škola je obvezna termine usmenih ispita objaviti
na oglasnoj ploči škole i/ili mrežnoj stranici škole.

3. Raspored maturalnih ispita:

TIP ISPITA

DAN/DATUM/VRIJEME

Svi: Obrana maturalnog/završnog rada
Gimnazije, ekonomske, strukovne škole

Obrana maturalnog/završnog rada obavit će
se tako da će se u četvrtak 28. 5. 2020 godine
i u petak 29. 5. 2020. godine objaviti ocjene
maturalnih/završnih radova odnosno jesu li
isti obranjeni ili ne.

Hrvatski jezik-pismeni
Gimnazije - trajanje pismenog ispita je 180240 minuta
Ekonomske i strukovne škole:
Četverogodišnje - pišu 180 minuta
(četiri školska sata),
Trogodišnje - 90 minuta (2 školska sata),
najmanje napisati dva puna stupca

Ponedjeljak 1. lipnja 2020. godine
učenici će ispred škole doći najmanje pola
sata prije početka ispita. Nakon što prema
propisanoj proceduri i uz poštivanje svih
mjera zaštite uđu u prostor predviđen za
pisanje ispit će početi u 9 sati. Učenici su
obvezni ponijeti svoj pribor za pisanje.

Strukovni sadržaji mature-usmeni

Utorak 2. lipnja 2020. godine
učenici će ispred škole doći najmanje pola
sata prije početka ispita. Nakon što prema
propisanoj proceduri i uz poštivanje svih
mjera zaštite uđu u prostor ispit će početi u 9
sati

Matematika ili strani jezik-pismeni
Srijeda, 3. lipnja 2020. godine
Trajanje pismenog ispita je 240 minuta
(Gimnazije)
učenici će ispred škole doći najmanje pola
sata prije početka ispita. Nakon što prema
propisanoj proceduri i uz poštivanje svih
mjera zaštite uđu u prostor predviđen za
pisanje ispit će početi u 9 sati. Učenici su
obvezni ponijeti svoj pribor za pisanje.

Izborni predmet-pismeni
Trajanje pismenog ispita
predmeta je 90 minuta.

iz

Petak, 5. lipnja 2020. godine
izbornog učenici će ispred škole doći najmanje pola
sata prije početka ispita. Nakon što prema
propisanoj proceduri i uz poštivanje svih
mjera zaštite uđu u prostor predviđen za

pisanje ispit će početi u 9 sati. Učenici su
obvezni ponijeti svoj pribor za pisanje.

4. Priprema i dodjela dokumenata:
•

Podjela dokumentacije maturantima je u petak 15. lipnja 2020. godine u od 9 sati
prema strogo propisanim mjerama i rasporedu koji će biti na vrijeme objavljen kako se
na jednom mjestu ne bi okupljao veći broj osoba.

NAPOMENA: Srednje škole na području Hercegbosanske županije su dobile
Preporuke za provođenje mature tijekom epidemije, te će s istima maturanti na
vrijeme biti upoznati od strane razrednika, kao i o ostalim propisanim
epidemiološkim mjerama i procedurama.

S poštovanjem,

MINISTAR
Petar Galić

