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Organizacija pripravničkog staža 

• Svrha pripravničkoga staža je 
osposobiti  pripravnike za uspješno, 
stručno i samostalno obavljanje 
poslova u školi. 

• Pripravnički staž počinje danom 
zasnivanja radnog odnosa 



Organizacija pripravničkog staža 

• Stažiranje pripravnika ostvaruje se na temelju 

okvirnog programa stažiranja koji 

donosi Ministarstvo. 

• Nakon početka rada pripravnika škola je 
dužna 

    - imenovati povjerenstvo 

     - prijaviti stažiranje na tiskanici SI-1 Ministarstvu 

     - izraditi program pripravničkog staža 

     - pružati stručnu pomoć pripravniku  

     - pratiti i vrednovati napredovanje pripravnika 

 



 
Organizacija pripravničkog staža 

• Povjerenstvo za stažiranje pripravnika čine: 

     - ravnatelj škole kao predsjednik povjerenstva 

     - mentor pripravnika 

     - stručni suradnik 

• Povjerenstvo izrađuje operativni program 
najkasnije 15 dana od dana početka rada 
pripravnika 



Organizacija pripravničkog staža 

• Pripravnici su obavezni nazočiti 30 (70) sati 
kod mentora 

• Mentori su obavezni nazočiti 10 (35) sati kod 
pripravnika 

• Povjerenstvo dva puta po dva sata tijekom 
stažiranja 

• Ravnatelj i stručni suradnik s pripravnikom 
moraju raditi najmanje po 5 sati 

• Evidenciju o ostvarivanju staža vodi svaki član 



Organizacija pripravničkog staža 

• Nakon ostvareno pripravničkog staža škola 
prijavljuje pripravnika za stručni ispit (SI-3) 
trideset dana prije početka ispitnog roka 

• U privitku prijavnice (SI-3) prilaže se: 

      - izvješće povjerenstva o rezultatima stažiranja 

       - preslika diplome o stručnoj naobrazbi 

       - evidencija o ostvarivanju programa stažiranja 

       - kod ponavljana ispita uplatnica jer troškove plaća 
pripravnik  



Organizacija pripravničkog staža 

• Ispitni rokovi za OŠ: 

    - od 15. siječnja do 1. ožujka 

     - od 15. travnja do 1. lipnja 

     - od 1. listopada do 15 studenoga 

• Ispitni rokovi za SŠ: 

     - od 10. veljače do 10. travnja 

     - od 10 listopada do 10. prosinca 

 



Organizacija pripravničkog staža 

• Kad se dolazi na pisani rad obavezno ponijeti 
dnevnik stažiranja 

• Pripravnik može koristiti pravopis 

• Pisani dio ne može se pisati crvenom ili 
običnom olovkom 



Organizacija pripravničkog staža 

• Ispitno povjerenstvo:     

    1. viši savjetnik – predsjednik povjerenstva 

     2. ispitivač metodike 

     3. učitelj (nastavnik) sustručnjak – mentor na ispitu 

     4. ravnatelj škole 

     5. učitelj (nastavnik) hrvatskog jezika  



Organizacija pripravničkog staža 

• Stručni ispit: 

 

    1. pisani rad ( do 180 minuta) 

     2. izvođenje nastavnog sata (1 sat) 

     3. usmeni ispit 

 



Organizacija pripravničkog staža 

• Propisi koji utvrđuju položaj, prava i obaveze 
pripravnika 

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi, članci 108, 109 i 110. 

2. Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i 
stručnih suradnika u osnovnom i srednjem 
školstvu i nastavnika u srednjem školstvu 

3. Poslovnik o radu komisuje za polaganje 
stručnog ispita. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


