
G O D I Š N J I  P L A N  I  P R O G R A M  R A D A  Z A  Š K . G O D .  2 0 1 9 . / 2 0 2 0 .  

O S N O V N A  Š K O L A  “ M I J A T  

S T O J A N O V I Ć “  

K L A S A :  6 0 2 - 0 2 / 1 9 - 0 1 - 1 3 0  

U R B R O J :  2 1 8 8 - 1 7 - 1 9 - 0 1 - 1  

U Babinoj Gredi, 2. listopada 2019. 

Godišnji plan i program rada donosi se na osnovi 

nastavnog plana i programa i školskog 

kurikuluma, a donosi ga školski 

odbor do 7. listopada tekuće školske godine. 

Godišnjim planom i programom rada školske 

ustanove utvrđuje se mjesto, vrijeme, način i 

izvršitelji poslova. 

Sastavni dijelovi ovog Godišnjeg plana i 

programa rada škole su: 

1. Godišnji planovi i programi rada učitelja 

2. Mjesečni planovi i programi rada učitelja 

3. Plan i program rada razrednika 

4. Prilagođeni planovi i programi rada za učenike 

s teškoćama 

5. Rješenja o tjednim zaduženjima odgojno-

obrazovnih radnika 

6. Raspored sati 

 

 

 

 

K O N T A K T  

Vladimira Nazora 1 

32276 Babina Greda 

ured@os-mstojanovic-

babinagreda.skole.hr 

Telefon 032 854 3047 
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UVOD 

Temeljem članka 118., stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(NN 87/2008; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 5/12; 16/12; 86/12;126/12; 94/13; 152/14; 07/17; 

68/18), Školski odbor Osnovne škole „Mijat Stojanović“ na 27. sjednici održanoj 

2.10.2019.godine, razmatrao je Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020. 

Prijedlog Godišnjeg plana i programa članovima Školskog odbora predstavila je i na 

dodatna pitanja članova odbora odgovorila  ravnateljica škole Đurđica Babić. 

Nakon kraće rasprave, a na prijedlog ravnatelja i uvažavajući pozitivno mišljenje 

Učiteljskog vijeća od 30.9.2019. i Vijeća roditelja od 1.10.2019., Školski odbor OŠ „Mijat 

Stojanović“ jednoglasno je usvojio i donosi: 

Godišnji plan i program rada 

OŠ „Mijat Stojanović“ 

za 2019./2020. školsku godinu 

Godišnjim planom rada škole utvrđeni su mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova, stoga 

on sadrži podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke 

o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima 

odgojno-obrazovnog rada, planove rada ravnatelja, učitelja, odnosno nastavnika te 

stručnih suradnika, planove rada školskog odbora i stručnih tijela, planove stručnog 

osposobljavanja i usavršavanja u skladu 

s potrebama škole te podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada 

i poslovanja škole. 

 

Ravnateljica:                                                                         Predsjednica Školskog odbora: 

Đurđica Babić, prof.        Marica Babić 
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Naziv škole: Osnovna škola “ Mijat Stojanović“ 

Adresa škole: Babina Greda 

Županija: Vukovarsko-srijemska 

Telefonski broj/faxa:  032-854-307, 032-855-912 

Internetska pošta: ured@os-mstojanovic-babinagreda.skole.hr  

Internetska adresa: http://os-mstojanovic-babinagreda.skole.hr/  

Šifra škole: 16-442-001 

Matični broj škole: 3307778 

OIB: 19416329969 

Upis u sudski registar (broj i datum): Tt-95/305-3,  4.10.1995. 

Ravnateljica škole: Đurđica Babić, prof. 

Zamjenica ravnateljice: Mihaela Pavičić 

Broj učenika: 269 

Broj učenika u razrednoj nastavi: 130 

Broj učenika u predmetnoj nastavi: 139 

Broj učenika s teškoćama u razvoju: 24 

Broj učenika u produženom boravku: - 

Broj učenika putnika: 40 

Ukupan broj razrednih odjela: 16 

Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 16 

Broj razrednih odjela u područnoj školi: - 

Broj razrednih odjela RN-a: 8 

Broj razrednih odjela PN-a: 9 

Broj smjena: 2 

Početak i završetak svake smjene: 1. smjena od 7,45 do 12,50 sati 

2. smjena od 13,00 do 18,10 sati 

Broj radnika: 45 

Broj učitelja predmetne nastave: 23 

Broj učitelja razredne nastave: 8 

Broj učitelja u produženom boravku: 0 

Broj stručnih suradnika: 3 

Broj ostalih radnika: 6 

mailto:ured@os-mstojanovic-babinagreda.skole.hr
http://os-mstojanovic-babinagreda.skole.hr/
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Broj nestručnih učitelja: 0 

Broj pripravnika: 0 

Broj mentora i savjetnika: - 

Broj voditelja ŽSV-a: - 

Broj računala u školi: 34 

Broj specijaliziranih učionica: 8 

Broj općih učionica: 4 

Broj športskih dvorana: NE 

Broj športskih igrališta: 1 

Školska knjižnica: DA 

Školska kuhinja: DA 
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1.UVJETI RADA 

1.1. PROSTORNI UVJETI 

Osnovna škola OŠ „Mijat Stojanović“  nalazi se u zapadnom dijelu Vukovarsko-srijemske 

županije. Školu u  Babinoj Gredi pohađaju učenici s područja Općine Babina Greda, osim 

iz naselja Kladavac gdje je za učenike s tog područja organiziran prijevoz u osnovnu školu  

u Prkovcima odnosno  u matičnu školu u Retkovcima.   

Zbog velike udaljenosti nekih naselja od škole osiguran je redovan školski 

prijevoz učenika (po zakonskoj osnovi i temeljem Državnog pedagoškog 

standarda za 40 učenika je organiziran autobusni prijevoz:  

• 19učenika putuje iz smjera Nožica i Novog naselja prijevoznikom Polet 

• 21 učenika iz naselja Dubočica (ulica Savska) putuje prijevoznikom Čazmatrans.  

Troškove prijevoza snosi Vukovarsko-srijemska županija.  

1.1.1. Unutrašnji školski prostor 

Početak školstva u Babinoj Gredi datira iz 1775. godine. Škola nosi ime po Mijatu 

Stojanoviću (1818.-1880.) babogredskom učitelju  i pedagogu koji pripada redu 

najistaknutijih prosvjetnih radnika u Hrvatskoj u 19. stoljeću, jedno je od vrlo značajnijih 

imena hrvatske pedagogije, etnografije, žurnalistike, učiteljskog pokreta, jedan od 

osnivača i kasnijih agilnih djelatnika „Hrvatskog pedagoško- književnog zbora“. 

Zgrada škole je smještena u samom centru Babine Grede uz samu prometnicu, izgrađena 

je na temeljima stare škole i otvorena 1993. godine.  Dio stare škole je adaptiran 2007. 

kada je i počelo korištenje 4 novih učionica, nove školske knjižnice i novog uredskog 

prostora. 

Škola od 2014. godine nema funkcionalno školsko dvorište jer je prenamijenjeno u 

gradilište sportske dvorane čija je gradnja stala u samom početku.  

Osnovna škola „Mijat Stojanović“ raspolaže dovoljnim prostorom za izvođenje nastave u 

dvije smjene. U školi imamo 14 učionica: 2 učionice hrvatskog jezika, učionicu engleskog 

jezika, učionicu vjeronauka, 2 učionice matematike i fizike,  učionicu biologije i kemije, 

učionicu geografije, učionicu povijesti, učionicu likovne kulture, tehničke kulture i 
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informatike. U suprotnoj smjeni razredna nastava koristi 8 učionica predmetne nastave, a 

ostale učionice se koriste za izvođenje izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti. 

Razredna nastava održava nastavu prema  rasporedu učionica: u prizemlju su 1. i 2. 

razredi, a na katu 3. i 4. razredi. Na ulazu u školu dežura tehničko osoblje, a zvono za 

raspored sati zvoni automatski. Od 1.9.2017. na hodnicima i na ulazu škole je postavljen 

video nadzor i protuprovalni senzori. 

Opremljenost kabineta je zadovoljavajuća i redovno ih obnavljamo.  

Od kolovoza 2018. u neposrednoj blizini škole je izgrađeno školsko igralište koje je na 

raspolaganju za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture.  

Sve učionice imaju pristup širokopojasnom internetu i opremljene su računalom i LCD 

projektorom, a 7 učionica ima interaktivnu ploču. 

S informatičkom opremom smo zadovoljni, imamo petnaest stolnih 

Računala koja su nabavljena u šk. god. 2018./2019. sredstvima Ministarstva znanosti i 

obrazovanja za potrebe uvođenje informatike kao obaveznog predmeta u 5. i 6. razredu. 

U učionici kemije učenicima je na raspolaganju 30 tableta za potrebe nastave.  Od 

2014./2015. školske godine u nastavi se koristi e-Dnevnik. 
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*Podaci o zgradi OŠ „Mijat Stojanović“ Babina Greda 

NAZIV PROSTORA            

(klasična učionica, 

kabinet, knjižnica, 

dvorana) 

Učionice Kabineti 
Oznaka stanja 

opremljenosti 

Broj 
Veličina  

u m2 
Broj 

Veličina  

u m2 

Opća  

opremljenost 

Didaktička  

opremljenost 

RAZREDNA NASTAVA       

1. razred 2 54 2 16 3 2 

2. razred 2 56 1 12 2 1 

3. razred 2 60 1 12 2 1 

4. razred 2 48 2 19 2 1 

PREDMETNA NASTAVA       

Hrvatski jezik 2 60 1 12 3 2 

Likovna kultura 1 70 1 12 3 2 

Glazbena kultura 1 68 1 10 3 2 

Vjeronauk 1 50 1 10 3 1 

Strani jezik 1 60 1 12 3 1 

Matematika 2 54 2 12 3 2 

Priroda i biologija 1 57 1 15 3 3 

Kemija 1 57 1 15 - - 

Fizika 2 57 1 12 - - 

Povijest 1 46 1 19 3 1 

Geografija 1 47 1 19 - - 

Tehnička kultura 1 68 1        6 2 1 

Informatika 1 57 - - 3 2 

OSTALO       

Dvorana za TZK - - - - - - 

Produženi boravak - - - - - - 

Knjižnica 1 68 - - 2 2 

Dvorana za priredbe - 157 - - - - 

Zbornica 1 36 - - 2 2 
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Uredi 4 50 - - 2 2 

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3 

Nastava prirode, biologije i kemije odvija se u jednoj učionici.  

 

 

1.2. Plan obnove, adaptacije, dogradnje i izgradnje novog prostora  

Proteklih godina na školi je izveden niz radova koji poboljšavaju kvalitetu boravka u njoj i 

uštedu energije (izmjena rasvjete, promjene ventila na radijatorima i sl.). Da bi se uklonili 

nedostaci izvođenja nastave u planu je: 

 1. izgradnja sportske dvorane 

2. energetska obnova zgrade (izmjena stolarije, krovišta i izolacije) 

3. funkcionalno uređenje učionice tehničke kulture i kabineta glazbene kulture 

4. restauriranje parketa u učionicama i izmjena vrata na učionicama  

5. urediti  vrt u školskom dvorištu 

6.urediti natkriveni prostor (nadstrešnicu) za smještaj učeničkih bicikala s odgovarajućim 

stalkom i mogućnošću zaključavanja istih u školskom dvorištu kada bude funkcionalno po 

završetku izgradnje sportske dvorane 

7. uređenje učionice za posebni razredni odjel kada za njega dobijemo suglasnost 

8. opremanje kabineta predmetne nastave 

9. uređenje i postavljanje eko kutka za učenike 

1.3.Školski okoliš  

Naziv površine Veličina u m2 Ocjena stanja 

1. Sportsko igralište 

 

0 0 

2. Zelene površine 

 

70 0 

U K U P N O 0  

 

 

 

 

1.4.Nastavna sredstva i pomagala 
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Opremljenost škole nastavnim sredstvima i pomagalima je zadovoljavajuća, ali je 

potrebno redovno nabavljanje dotrajale opreme (projektori, prijenosna računala).  U svim 

učionicama je omogućen pristup bežičnoj internetskoj mreži. STEM nastavnici su u sklopu 

projekta e-škole dobili hibridna računala, stručni suradnici prijenosna računala, a svi ostali 

učitelji  su dobili tablet uređaje. U svim učionicama se nalaze LCD projektori, u učionicama 

matematike, hrvatskoga jezika, engleskoga jezika, povijesti i geografije postavljene su 

interaktivne ploče, a    u učionicama matematike  i biologije interaktivne ploče u sklopu 

projekta e-škole. U učionici biologije se nalazi 30 tableta za učenike koji se pohranjuj u za 

to predviđen ormarić.  

Opremljenost škole nastavnim sredstvima i pomagalima (ocjena stanja i potrebe). 

NASTAVNA SREDSTVA I 

POMAGALA 

STANJE 

količina 
STANDARD 

Audiooprema:   

CD playera 6 3 

TV aparata 1 3 

Video- i fotooprema: 2  

 digital. aparat 2 3 

 projekcijsko platno 6 3 

Informatička 

oprema: 

  

računala 26 3 

LCD projektor 10 3 

 Tablet 38 3 

Prijenosno računalo 8  

Pisač 7 2 

Fotokopirni stroj 2 3 

Mikroskop 5 3 

Interaktivna ploča 7 3 

 

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3 
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1.5.Knjižni fond škole 

 

KNJIŽNI FOND STANJE 

Lektirni naslovi (I-IV) 1304 

Lektirni naslovi (V-VIII.) 1420 

Književna djela 865 

Stručna literatura za 

učitelje 

69694 

Ostalo 660 

UKUPNO 4941 

 

1.6. Plan kontrole i održavanja sustava u školi 

Rujan 2019. Komunalne usluge, kontrola vode u školskom objektu-

redovita analiza Zavoda za javno zdravstvo, održavanje 

uredske i informatičke opreme 

Listopad 2019. Atest plamenika (održavanje kotlovnice), komunalne 

usluge, godišnji servis protupožarnih aparata, 

dimnjačarske i ekološke usluge 

Studeni 2019. Komunalne usluge, održavanje uredske i informatičke 

usluge 

Prosinac 2019. Održavanje AV opreme, kontrola vode u školskom 

objektu, komunalne usluge 

Siječanj 2020. Tekuće održavanje zgrade 

Ožujak 2020. Analiza vode za piće, komunalne usluge 

Travanj 2020. Komunalne usluge, održavanje uredske i informatičke 

usluge 

Svibanj-srpanj 

2020. 

Ispitivanje instalacija, servisiranje klima uređaja, 

komunalne usluge 
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2.PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA  

                                    U    2019./ 2020. ŠKOLSKOJ GODINI 

2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima 

2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave 

Red

. 

broj 

Ime i prezime 
Godina 

rođenja 
Zvanje 

Stupanj 

stručne 

spreme 

Godine 

staža 

Zaduženje 

1.    diplomirana učiteljica VSS 10 1.a 

2.    magistra prim. 

obrazovanja 

VSS 8 1.b 

3.    nastavnica razredne 

nastave 

VŠS 19 2.a 

4.    nastavnica razredne 

nastave 

VSS 42 2.b 

5.    nastavnica razredne 

nastave 

VŠS 28 3.a 

6.    Dipl. učiteljica RN VSS 11 3.b, zamjena za 

bolovanje 

7.    profesorica razredne 

nastave 

VŠS 26 4.a 

8.    nastavnica razredne 

nastave 

VŠS 25 4.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave 

 Ime i 

prezime 

Godina 

rođenja 

Zvanje Stupanj 

spreme 

Predmet God. 

staža 

1.   nastavnica hrvatskoga jezika VSS Hrvatski jezik 40 

2.   profesorica hrvatskoga jezika 

i književnosti 

VSS Hrvatski jezik 12 

3.   Dipl. učitelj razredne nastave VSS Matematika i 

fizika (zamjena) 

5 

4.   Opća gimnazija SSS Matematika 

(zamjena) 

0 

5.   magistar  fizike i informatike VSS Informatika i 

fizika 

4 

6.   prof. biologije i kemije VSS Priroda i kemija 11 

7.   dipl. učiteljica razredne 

nastave s pojačanim  

programom engleskog jezika 

VSS Engleski jezik 10 

10.   Mag. primarnog 

obrazovanja s pojačanim 

engleskim jezikom 

VSS Engleski jezik 6 

11.   prof. tjelesne i zdravstvene 

kulture 

VSS TZK 32 

12.   mag. edu. povijesti i 

geografije 

VSS Povijest 28 

13.   dipl. teolog VSS Vjeronauk 10 

14.   inženjer drvne industrije VŠS Tehnička kultura 28 

15.   profesor glazbene kulture VSS Glazbena 

kultura 

22 

16.   prvostupnik poslovne 

informatike 

VŠS Informatika 10 

18.   diplomirani teolog VSS Vjeronauk 8 

19.   diplomirani slikar VSS Likovna kultura 13 

20.   mag. edukacije njemačkog 

jezika i književnosti 

VSS Njemački jezik 8 

21.   mag. biologije VSS Biologija 4 

22.   Prof. engleskog jezika i 

književnosti 

VSS Engleski jezik 10 
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23.   Mag. biologije VSS Priroda, biologija 3 

24.   Mag. geografije VSS geografija 4 

 

2.1.3 Podaci o ravnateljici i stručnim suradnicima 

 

Red

. 

Broj 

Ime i prezime 
Godina 

rođenja 
Zvanje 

Stupanj 

stručne 

spreme 

Radno mjesto 
Godine 

staža 

1.   
dipl. knjižničarka i prof. 

hrvatskog jezika 
VSS ravnateljica 13 

2.   profesor defektolog VSS defektolog 17 

3.   
prof. hrvatskog jezika i 

knjižničarstva 
VSS knjižničarka 7 

4.   

Mag.engl.jezika i 

književnosti i mag. 

Pedagogije 

VSS 
Pedagog 

(zamjena) 
2 

 

2.1.4 Podaci o pomoćnicima u nastavi 

Re

d. 

Broj 

Ime i prezime Zaduženje Ugovaratelj 

1.  7.r. Udruga „Bubamara“ 

2.  8.r. Udruga „Bubamara“ 

3.  8.r. Crveni križ Županja 

4.  6.r. Crveni križ Županja 

5.  5.r. Crveni križ Županja 

6.  2.r. Crveni križ Županja 

7.                               8.r. Udruga Golubovi Županja 

8.  5.r. Udruga Golubovi Županja 

    

 

2.1.5. Podaci o pripravnicima 

Na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa zaposlena je mag. 

Ekonomije u računovodstvu. 
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2.1.6. Podaci o administrativno-tehničkom osoblju 

Red. 

broj 
Ime i prezime 

Godina 

rođenja 
Zvanje 

Stupanj 

stru. 

spreme 

Radno mjesto 
Godine 

staža 

1.    Magistra prava VSS Tajnica 7 

2.    
Ekonomski 

tehničar 
SSS 

Računovođ

a 
39 

3.    Strojobravar SSS Domar/ložač 35 

4.    Kuharica SSS Kuharica 4 

5.    Bravar SSS Spremač 39 

6.    - NKV Spremačica 26 

7.    
ekonomist 

 za rač. poslove 
SSS Spremačica 20 

 

 

 

 

 

 

 



G O D I Š N J I  P L A N  I  P R O G R A M  R A D A  Z A  Š K . G O D .  2 0 1 9 . / 2 0 2 0 .  

2.2. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUŽENJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA ŠKOLE 

2.2.1. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUŽENJA UČITELJA RAZREDNE NASTAVE 
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G O D I Š N J I  P L A N  I  P R O G R A M  R A D A  Z A  Š K . G O D .  2 0 1 9 . / 2 0 2 0 .  

3.KALENDAR RADA 

mjesec nast. 

dani 

nenast. 

dani 

ukupno 

radni 

dani 

sat/mj. sub/ned blagdani G.O. ukupno  

dan/mj. 

tjedan 

rujan 16 / 21 128 4+5 / / 30 5 

listopad 22 1 22 176 4+4 1 / 31 5 

studeni 20 1 20 160 5+4 1 / 30 5 

prosinac 15 2 20 120 4+5 2 / 31 5 

siječanj 15 6 21 120 4+4 2 / 30 5 

veljača 20 / 20 160 5+4 / / 29 4 

ožujak 22 / 22 176 4+5 / / 31 5 

travanj 15 12 21 168 4+4 2 / 30 5 

svibanj 20 / 20 160 5+5 1 / 31 4 

lipanj 12 1 19 152 4+4 3 / 30 5 

srpanj / / 8 64 4+4 / 15 31 5 

kolovoz / / 5 40 5+5 2 15 31 4 

UKUPNO 177 23 219 1752 52+53= 

105 

 

14 30 365 52 

 

Nastavna godina 9.rujna 2019. 17. lipnja 2019. 

I.obrazovno razdoblje 9.rujna 2019. 20.prosinca 2019. 

II. obrazovno razdoblje 13. siječnja 2019. 17.lipnja 2019. 

Zimski odmor učenika 23. prosinca 2019. 10.siječnja 2020. 

Proljetni odmor učenika 10.travnja 2019. 20.travnja 2020. 

 

Nenastavni radni dan je 23. travnja 2020. godine (četvrtak) kada obilježavamo Dan 

škole i Dan općine. 
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3.1. Upisi u 1. razred 

Upisi u prvi razred održat će se u lipnju 2020. u skladu s propisima dobivenim od Ureda 

državne uprave. 

3.2. Dopunski rad 

Dopunski rad za učenike koji na kraju nastavne godine imaju jednu ili dvije negativne 

ocjene, organizirat će se u razdoblju od  22. lipnja 2020. do 6. srpnja 2020. godine, u 

skladu s ostalim obvezama u školi koje su vezane uz kraj nastavne godine. 

3.3. Popravni ispit 

Popravni ispit održat će se u jedinstvenom roku 24. i 25 kolovoza 2020.  

3.4. Državni praznici i blagdani 

Datum Blagdan 

8.10.(utorak) Dan neovisnosti 

1.11. (petak) Svi sveti 

25.12. (srijeda) Božić 

26.12. (četvrtak) Sveti Stjepan 

1.1. (srijeda) Nova godina 

6.1. (ponedjeljak) Sveta Tri kralja 

12.4. (nedjelja) Uskrs 

13.4. (ponedjeljak) Uskrsni ponedjeljak 

1.5. (petak) Praznik rada 

11.6.(četvrtak) Tijelovo 

22.6. (ponedjeljak) Dan antifašističke borbe 

25.6. (četvrtak) Dan državnosti 

5.8. (srijeda) Dan domovinske zahvalnosti 

15.8. (subota) Velika Gospa 

 

 

 

 



G O D I Š N J I  P L A N  I  P R O G R A M  R A D A  Z A  Š K . G O D .  2 0 1 9 . / 2 0 2 0 .  

4.ORGANIZACIJA RADA 

4.1. PODACI O RAZREDNIM ODJELIMA, UČENICIMA  (PUTNICIMA) i RAZREDNIŠTVU 

 



G O D I Š N J I  P L A N  I  P R O G R A M  R A D A  Z A  Š K . G O D .  2 0 1 9 . / 2 0 2 0 .  

Razred učenika odjela 
djevoj- 

čica 

ponav-

ljača 

primjereni 

oblik 

školovanja  

Prehrana  Putnika 

užina objed 
 

Besplatna 

     3 do 

5 km 

5 do 

10 km 

1. a 18 1 9 - - 18 18 13 2  

1.b 19 1 9 - - 19 19 14 1  

2.a 14 1 5 - 1 10 10 10 1  

2.b 15 1 6 - - 12 12 12 2  

3.a 18 1 12 - 1 18 18 16 1  

3.b 18 1 10 - 1 18 18 14 3  

4.a 15 1 5 - 3 10 10 10 2  

4.b 13 1 7 - 1 8 8 8 3  

UKUPNO  130 8 63 - 7 123 123 97 15  

5.a 14 1 7 - 2 12 12 12 3  

5.b 15 1 8 - 1 12 12 12 3  

6.a 17 1 11 - 1 11 11 11 1  

6.b 17 1 11 - 1 16 16 16 1  

7.a 20 1 8 1 4 8 8 7 4  

7.b 19 1 8 - 3 15 15 14 7  

8.a 20 1 10 - 2 9 9 9 2  

8.b 17 1 9 - 3 8 8 8 4  

UKUPNO 

5.-8. 
139 

8 

 
72 1 17 91 91 

89 25 

 
 

UKUPNO 269 16 135 1 24 214 214 187 40  



G O D I Š N J I  P L A N  I  P R O G R A M  R A D A  Z A  Š K . G O D .  2 0 1 9 . / 2 0 2 0 .  

4.ORGANIZACIJA RADA 

4.1. PODACI O RAZREDNIM ODJELIMA, UČENICIMA  (PUTNICIMA) i RAZREDNIŠTVU 

Svi razredi formirani su sukladno članku 6. Pravilnika o broju učenika u razrednom odjelu. 

**besplatna kuhinja osigurana za 187 učenika kroz projekt „Užina za sve IV“ čiji je nositelj 

Vukovarsko-srijemska županija. 

 

Za učenike koji ostvaruju pravo na organizirani prijevoz, organiziran je prijevoz prema 

sljedećem rasporedu: 

 Čazmatrans   Savska-centar 

Polazak iz Savske u 7:20 sati, 12:15 

Iz centra za Savsku u 12:10 sati, 13:45 i 18:10 sati 

 Polet   Nožice- centar 

Iz Nožica u 7:10 sati, 12:30 sati 

Iz centra za Nožice 12:15, 13:05, 17:25 (kad je razredna nastava popodne) ili 18:15 sati 

(predmetna nastave)



G O D I Š N J I  P L A N  I  P R O G R A M  R A D A  Z A  Š K . G O D .  2 0 1 9 . / 2 0 2 0 .  



G O D I Š N J I  P L A N  I  P R O G R A M  R A D A  Z A  Š K . G O D .  2 0 1 9 . / 2 0 2 0 .  

4.2. ORGANIZACIJA SMJENA 

 Rad s učenicima organiziran je u dvije smjene. Prva smjena počinje s radom u 7:45 sati, a 

završava u 12:50 sati. Druga smjena počinje u 13,00 sati, a završava u 18:10 sati. U svakoj 

smjeni organizirano je dežurstvo učitelja. 

Raspored zvona  je sljedeći: 

Jutarnja smjena 

1.sat 7:45 8:30 

2. sat 8:35 9:20 

3.sat 9:25 10:10 

 veliki odmor 

4.sat 10:25 11:10 

5.sat 11:15 12:00 

6.sat 12:05 12:50 

 

Poslijepodnevna smjena 

1.sat 13:00 13:45 

2. sat 13:50 14:35 

3.sat 14:40 15:25 

 veliki odmor 

4.sat 15:40 16:25 

5.sat 16:30 17:15 

6.sat 17:20 18:05 

 

Školska kuhinja radi u obje smjene, u jutarnjoj smjeni se poslužuju kuhani obroci, a u 

poslijepodnevnoj mliječni pod velikim odmorom koji se održava iza 3. sata. Za 187 učenika 

od 1.listopada 2019. organizirani su besplatni obroci kroz projekt na natječaju 

„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 

2019.)“. Škola je uključena  u provedbu Školske sheme koja omogućava svim učenicima 

besplatne obroke voća i povrća. 
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4.3. .Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada 

 

U razrednoj nastavi 7 učenika prati redoviti program uz prilagodbu  sadržaja i indiv. pristup 

uz pomoć 1 asistenta u nastavi. 

U predmetnoj nastavi 17 učenika prati redoviti program uz prilagodbu sadržaja i indiv. 

pristup od kojih 6 učenika prati nastavu uz pomoć asistenta u nastavi. 

Pomoćnici u nastavi za učenike su osigurani kroz projekte udruga „Golubovi“ iz Županje i 

„Bubamara“ iz Vinkovaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G O D I Š N J I  P L A N  I  P R O G R A M  R A D A  Z A  Š K . G O D .  2 0 1 9 . / 2 0 2 0 .  

5.TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO- 

     OBRAZOVNOG RADA  

5.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima  

 

Nastavni          

predmet 

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete 

po razredima 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Ukupno 

planirano 

T G T G T G T G T G T G T G T G T G 

Hrvatski jezik 10 350 10 350 10 350 10 350 10 350 10 350 8 280 8 280 76 2660 

Likovna kultura 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 16 560 

Glazbena 

kultura 

2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 16 560 

Strani jezik 2 70 2 70 2 70 2 70 6 210 6 210 6 210 6 210 40 1400 

Matematika 8 280 8 280 8 280 8 280 8 280 8 280 8 280 8 280 64 2240 

Priroda - - - - - - - - 3 105 4 140 - - - - 7 245 

Biologija - - - - - - - - - - - - 4 140 4 140 8 280 

Kemija - - - - - - - - - - - - 4 140 4 140 8 280 

Fizika - - - - - - - - - - - - 4 140 4 140 8 280 

Priroda i društvo 4 140 4 140 4 140 6 210 - - - - - - - - 18 630 

Povijest - - - - - - - - 4 140 4 140 4 140 4 140 16 560 

Geografija - - - - - - - - 3 105 4 140 4 140 4 140 15 525 

Tehnička 

kultura 

- - - - - - - - 2 70 2 70 2 70 2 70 8 280 

Tjelesna i zdr. 

kultura 

6 210 6 210 6 210 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 38 1330 

Informatika - - - - - - - - 2 70 2 70 2 70 2 70 16 280 

Njemački jezik       2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 16 350 

Vjeronauk 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 16 560 

UKUPNO: 
3

6 

126

0 

3

6 

126

0 

3

6 

126

0 

3

6 

126

0 

4

4 

154

0 

4

6 

161

0 

5

2 

182

0 

5

2 

182

0 

338 13020 

 

 

 

 



G O D I Š N J I  P L A N  I  P R O G R A M  R A D A  Z A  Š K . G O D .  2 0 1 9 . / 2 0 2 0 .  

5.2.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave 

Planira se fleksibilno prema potrebama učenika pojedinih razreda koji će se tijekom 

školske godine mijenjati. Grupa se formira prema odredbama Pravilnika o broju učenika 

u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj 

školi. 

 

Red. 

Broj 
Nastavni predmet 

Razred 

grupa 

Broj 

učenika 

Planirani broj 

sati 
Ime i prezime učitelja 

izvršitelja 
T G 

1 Hrvatski jezik 8 25 8 315 Učiteljice rn 

2 Matematika 8 25 8 315 Učiteljice rn 

 UKUPNO I. – IV. 18 55 18 630  

1. Hrvatski jezik – 5 razred 2 10 1 35 Borka Iljazović 

2. Hrvatski jezik – 6. 

razred 

2 10 1 35 Danijela Miškulin 

3. Hrvatski jezik- 8. razred 2 12 1 35 Borka Iljazović 

4. Matematika – 5. 

razred 

2 8 1 35 Katarina Kopić 

5. Matematika – 8. 

razred 

2 12 1 35 Ivana Ivkić Škalic 

6. Matematika – 7 

razred 

2 10 1 35 Katarina Kopić 

7. Matematika- 6. razred 2 10 1 35 Ivana Ivkić Škalic 

8. Engleski jezik –6.razred 2 10 1 35 Ivana Bilić 

BalentBalentović 9. Engleski jezik –5.razred 2 10 1 35 Ivana Stažnik 

10. Engleski jezik-razredna 

na 

6 15 1 35 Ivana Stažnik 

  UKUPNO I. – VIII. 42 162 28 980  
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6.PLANOVI RADA 

6.1. PLAN RADA RAVNATELJA 

SADRŽAJ RADA 

Planirani 

broj sati 

(godišnje) 

1. Poslovi planiranja  i  programiranja rada 248 

2. Poslovi organizacije i koordinacije rada 374 

3. Praćenje realizacije planiranoga rada škole 185 

4. Rad u stručnim i kolegijalnim tijelima škole 100 

5. Rad s učenicima, učiteljima, stručnim suradnicima i roditeljima 155 

6. Administrativno – upravni i računovodstveni poslovi 295 

7. Suradnja s udrugama, ustanovama i institucijama 149 

8. Stručno usavršavanje 166 

9. Ostali poslovi ravnatelja 80 

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1752 

 

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji 
Planirani 

broj sati 

Rujan 

1.1  Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole 

Ravnatelj, stručna 

služba, tajnik, 

računovođa 

 

1.2  Izrada plana i programa rada ravnatelja Ravnatelj  

1.3  Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma 
Ravnatelj, učitelji 

RN i PN, pedagog 
 

1.4  Izrada Školskog kurikuluma 

Ravnatelj, 

pedagog , 

psiholog, učitelji RN 

i PN 

 

1.6  Planiranje i programiranje rada Učiteljskih i 

Razrednih vijeća 

Ravnatelj, 

pedagog, psiholog 
 

1.7  Prijedlog plana i zaduženja učitelja 
Ravnatelj, učitelji 

RN i PN 
 

1.8  Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim 

planiranjima 
Ravnatelj   
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1.9  Planiranje i organizacija školskih projekata 
Ravnatelj, školski 

projektni tim 
 

1.10 Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja 

Ravnatelj, stručna 

služba, učitelji RN i 

PN 

 

1.11  Paniranje nabave 
Ravnatelj, 

računovođa 
 

1.12  Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole 
Ravnatelj, 

razrednici 
 

2.1  Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj 

odjeljenja, broj učenika po razredima, smjene, radno 

vrijeme, organizacija rada izborne nastave, INA, 

izrada kompletne organizacije rada Škole) 

Ravnatelj, stručna 

služba, tajnik 
 

2.2  Izrada godišnjeg kalendara rada Škole 
Ravnatelj, 

pedagog 
 

2.6  Organizacija prijevoza i prehrane učenika 

Ravnatelj, Ured 

državne uprave 

BPŽ 

 

2.7  Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne 

zaštite učenika 

Ravnatelj, školska 

medicina 
 

2.8  Organizacija i priprema izvanučionične nastave, 

izleta i ekskurzija 

Ravnatelj, Učitelji 

RN i PN 
 

2.9  Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela 

škole 

Ravnatelj, stručna 

služba 
 

2.11 Organizacija i koordinacija obilježavanja 

državnih blagdana 
Ravnatelj  

2.12 Organizacija zamjena nenazočnih učitelja Ravnatelj, satničar  

3.3  Administrativno pedagoško instruktivni rad s 

učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima 

Ravnatelj, stručna 

služba 
 

3.5  Praćenje i koordinacija rada administrativne 

službe 
Ravnatelj  

3.6  Praćenje i koordinacija rada tehničke službe Ravnatelj, tajnik  

4.1  Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica 

kolegijalnih i  stručnih tijela 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

4.2  Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole Ravnatelj  
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5.1  Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima 

i suradnicima 
Ravnatelj  

5.2  Praćenje rada učeničkih društava, grupa i 

pomoć pri radu 
Ravnatelj  

5.3  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika Ravnatelj  

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih 

djelatnika škole 
Ravnatelj  

5.5  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih 

djelatnika škole 
Ravnatelj  

5.6  Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i /ili 

skupno/ 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

6.1  Suradnja s tajnikom škole Ravnatelj  

6.2  Provedba zakonskih i podzakonskih akata te 

naputaka MZO-a 
Ravnatelj, tajnik  

6.3  Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih 

akata škole 

Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.4  Provođenje natječaja za potrebe škole Ravnatelj, tajnik  

6.5  Prijem u radni odnos / uz suglasnost Školskog 

odbora / 
Ravnatelj  

6.6  Poslovi zastupanja škole Ravnatelj, tajnik  

6.7  Rad i suradnja s računovođom škole 
Ravnatelj, 

računovođa 
 

6.8  Izrada financijskog plana škole 
Ravnatelj, 

računovođa 
 

7.1  Predstavljanje škole Ravnatelj  

7.2  Suradnja s MZO Ravnatelj  

7.3  Suradnja s AZOO Ravnatelj  

7.4  Suradnja s NCZVVO Ravnatelj  

7.5  Suradnja s Agencijom za mobilnosti i programe EU Ravnatelj  

7.7  Suradnja s Uredom državne uprave VSŽ Ravnatelj  

7.8  Suradnja s Osnivačem Ravnatelj  

7.9  Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje Ravnatelj  
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7.10 Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo 
Ravnatelj, stručna 

služba 
 

7.12 Suradnja sa Crvenim križem Ravnatelj  

7.13 Suradnja s Policijskom upravom Ravnatelj  

7.14 Suradnja sa Župnim uredom Ravnatelj  

7.15 Suradnja s osnovnim i srednjim školama Ravnatelj  

7.16 Suradnja s turističkim agencijama Ravnatelj  

7.17 Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i 

institucijama 
Ravnatelj  

8.1  Stručno usavršavanje u matičnoj školi Ravnatelj  

8.2  Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSVROŠBPŽ, 

MZO-a, AZOO-a, HZROŠ-a 
Ravnatelj  

8.4  Praćenje suvremene odgojno – obrazovne 

literature 
Ravnatelj  

8.5  Ostala stručna usavršavanja Ravnatelj  

9.1  Vođenje evidencije i dokumentacije Ravnatelj  

9.2  Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj  

UKUPNO SATI  za rujan 168 

Listopad 

2.4  Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja 

prema planu NCVVO-a 

Ravnatelj, tim za 

kvalitetu 
 

2.7  Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne 

zaštite učenika 
Ravnatelj  

2.8  Organizacija i priprema izvanučionične nastave, 

izleta i ekskurzija 
Ravnatel  

2.9  Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela 

škole 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

2.11 Organizacija i koordinacija obilježavanja 

državnih blagdana 
Ravnatelj  

2.12 Organizacija zamjena nenazočnih učitelja 
Ravnatelj, 

satničar 
 

3.1  Praćenje i uvid u ostvarivanje GPiPRŠ Ravnatelj  

3.3  Administrativno pedagoško instruktivni rad s 

učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima 

Ravnatelj, 

pedagog 
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3.4  Praćenje rada školskih povjerenstava Ravnatelj  

3.5  Praćenje i koordinacija rada administrativne 

službe 
Ravnatelj  

3.6  Praćenje i koordinacija rada tehničke službe 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

3.7  Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan 

škole 
Ravnatelj  

4.1  Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica 

kolegijalnih i  stručnih tijela 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

5.1  Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima 

i suradnicima 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

5.2  Praćenje rada učeničkih društava, grupa i 

pomoć pri radu 
Ravnatelj  

5.3  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika Ravnatelj  

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih 

djelatnika škole 
Ravnatelj  

5.5  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih 

djelatnika škole 
Ravnatelj  

5.6  Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i /ili 

skupno 
Ravnatelj  

6.1  Suradnja s tajnikom škole Ravnatelj  

6.2  Provedba zakonskih i podzakonskih akata te 

naputaka MZO-a 

Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.3  Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih 

akata škole 
Ravnatelj, tajnik  

6.4  Provođenje natječaja za potrebe škole 
Ravnatelj,  

tajnik 
 

6.5  Prijem u radni odnos / uz suglasnost Školskog 

odbora / 
Ravnatelj  

6.6  Poslovi zastupanja škole Ravnatelj, tajnik  

6.7  Rad i suradnja s računovođom škole 
Ravnatelj,  

računovođa 
 

6.9  Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja 
Ravnatelj, 

računovođa 
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7.1  Predstavljanje škole Ravnatelj  

7.2  Suradnja s MZO Ravnatelj  

7.3  Suradnja s AZOO Ravnatelj  

7.5  Suradnja s Agencijom za mobilnosti i programe EU Ravnatelj  

7.6  Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje 

na državnoj razini 
Ravnatelj  

7.7  Suradnja s Uredom državne uprave BPŽ Ravnatelj  

7.8  Suradnja s Osnivačem Ravnatelj  

7.9  Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje Ravnatelj  

7.10 Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo 
Ravnatelj, 

stručna služba 
 

7.11 Suradnja s Centrom za socijalnu skrb 
Ravnatelj, 

stručna služba 
 

7.13 Suradnja s Policijskom upravom Ravnatelj  

7.15 Suradnja s osnovnim i srednjim školama Ravnatelj  

7.17 Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i 

institucijama 
Ravnatelj  

8.3  Stručno usavršavanje u organizaciji udruga Ravnatelj  

8.4  Praćenje suvremene odgojno – obrazovne 

literature 
Ravnatelj  

8.5  Ostala stručna usavršavanja Ravnatelj  

9.1  Vođenje evidencije i dokumentacije Ravnatelj  

9.2  Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj  

UKUPNO SATI za listopad 176 

Studeni 

2.7  Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne 

zaštite učenika 

Ravnatelj, 

stručna služba 
 

2.9  Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela 

škole 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

2.11 Organizacija i koordinacija obilježavanja 

državnih blagdana 
Ravnatelj  

2.12 Organizacija zamjena nenazočnih učitelja 
Ravnatelj, 

satničar 
 

3.1  Praćenje i uvid u ostvarivanje GPiPRŠ Ravnatelj  
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3.3  Administrativno pedagoško instruktivni rad s 

učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

3.5  Praćenje i koordinacija rada administrativne 

službe 
Ravnatelj  

3.6  Praćenje i koordinacija rada tehničke službe 
Ravnatelj,  

tajnik 
 

3.7  Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan 

škole 
Ravnatelj  

4.1  Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica 

kolegijalnih i  stručnih tijela 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

5.1  Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima 

i suradnicima 
Ravnatelj  

5.2  Praćenje rada učeničkih društava, grupa i 

pomoć pri radu 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

5.3  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika Ravnatelj  

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih 

djelatnika škole 
Ravnatelj  

5.5  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih 

djelatnika škole 
Ravnatelj  

5.6  Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i /ili 

skupno 
Ravnatelj  

6.1  Suradnja s tajnikom škole Ravnatelj  

6.2  Provedba zakonskih i podzakonskih akata te 

naputaka MZO-a 

Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.3  Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih 

akata škole 

Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.4  Provođenje natječaja za potrebe škole 
Ravnatelj,  

tajnik 
 

6.5  Prijem u radni odnos / uz suglasnost Školskog 

odbora / 

Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.6  Poslovi zastupanja škole 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.7  Rad i suradnja s računovođom škole 
Ravnatelj, 

računovođa 
 



 

35 

6.9  Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja 
Ravnatelj,  

računovođa 
 

7.1  Predstavljanje škole Ravnatelj  

7.5  Suradnja s Agencijom za mobilnosti i programe EU Ravnatelj  

7.6  Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje 

na državnoj razini 
Ravnatelj  

7.7  Suradnja s Uredom državne uprave VSŽ Ravnatelj  

7.8  Suradnja s Osnivačem Ravnatelj  

7.10 Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo 
Ravnatelj, stručna 

služba 
 

7.12 Suradnja s Obiteljskim centrom 
Ravnatelj, 

stručna služba 
 

7.14 Suradnja sa Crvenim križem Ravnatelj  

7.15 Suradnja s osnovnim i srednjim školama Ravnatelj  

7.17 Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i 

institucijama 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

8.1  Stručno usavršavanje u matičnoj školi Ravnatelj  

8.2  Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSVROŠBPŽ, 

MZO-a, AZOO-a, HZROŠ-a 
Ravnatelj  

8.3  Stručno usavršavanje u organizaciji udruga Ravnatelj  

8.4  Praćenje suvremene odgojno – obrazovne 

literature 
Ravnatelj  

8.5  Ostala stručna usavršavanja Ravnatelj  

9.1 Vođenje evidencije i dokumentacije Ravnatelj  

9.2  Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj  

UKUPNO SATI  za studeni 160 

 

1.8  Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim 

planiranjima 
Ravnatelj  

1.11 Planiranje nabave Ravnatelj  

2.8  Organizacija i priprema izvanučioničke nastave, 

izleta i ekskurzija 

Ravnatelj, 

razrednici 
 

2.9  Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela 

škole 
Ravnatelj  
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2.11 Organizacija i koordinacija obilježavanja 

državnih blagdana 
Ravnatelj  

2.12 Organizacija zamjena nenazočnih učitelja Ravnatelj, satničar  

3.1  Praćenje i uvid u ostvarivanje GPiPRŠ Ravnatelj  

3.2  Vrednovanje i analiza uspjeha učenika na kraju 

odgojno obrazovnih razdoblja 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

3.3  Administrativno pedagoško instruktivni rad s 

učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima 
Ravnatelj  

3.5  Praćenje i koordinacija rada administrativne 

službe 
Ravnatelj  

4.1  Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica 

kolegijalnih i  stručnih tijela 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

4.2  Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole Ravnatelj  

5.1  Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima 

i suradnicima 
Ravnatelj  

5.2  Praćenje rada učeničkih društava, grupa i 

pomoć pri radu 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

5.3  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika Ravnatelj  

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih 

djelatnika škole 
Ravnatelj  

5.5  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih 

djelatnika škole 
Ravnatelj  

5.6  Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i /ili 

skupno 
Ravnatelj  

6.1  Suradnja s tajnikom škole 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.2  Provedba zakonskih i podzakonskih akata te 

naputaka MZO-a 

Ravnatelj,  

tajnik 
 

6.6  Poslovi zastupanja škole 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.7  Rad i suradnja s računovođom škole 
Ravnatelj, 

računovođa 
 

6.8  Izrada financijskog plana škole 
Ravnatelj, 

računovođa 
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6.9  Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja 
Ravnatelj, 

računovođa 
 

7.1  Predstavljanje škole Ravnatelj  

7.2  Suradnja s MZO Ravnatelj  

7.5  Suradnja s Agencijom za mobilnosti i programe EU Ravnatelj  

7.6  Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje 

na državnoj razini 
Ravnatelj  

7.7  Suradnja s Uredom državne uprave VSŽ Ravnatelj  

7.8  Suradnja s Osnivačem Ravnatelj  

7.9  Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje Ravnatelj  

7.11 Suradnja s Centrom za socijalnu skrb 
Ravnatelj,  

stručna služba 
 

7.12 Suradnja  sa Crvenim križem 
Ravnatelj, 

stručna služba 
 

7.13 Suradnja s Policijskom upravom Ravnatelj  

7.14 Suradnja sa Župnim uredom Ravnatelj  

7.15 Suradnja s osnovnim i srednjim školama Ravnatelj  

7.16 Suradnja s turističkim agencijama 
Ravnatelj, 

razrednici 
 

7.17 Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i 

institucijama 
Ravnatelj  

7.18 Suradnja s udrugama Ravnatelj  

8.1  Stručno usavršavanje u matičnoj školi Ravnatelj  

8.4  Praćenje suvremene odgojno – obrazovne 

literature 
Ravnatelj  

8.5  Ostala stručna usavršavanja Ravnatelj  

9.1 Vođenje evidencije i dokumentacije Ravnatelj  

9.2  Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj  

UKUPNO SATI  za prosinac 160 

 

2.9  Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela 

škole 
Ravnatelj  

3.1  Praćenje i uvid u ostvarivanje GPiPRŠ Ravnatelj  
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3.3  Administrativno pedagoško instruktivni rad s 

učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

3.4  Praćenje rada školskih povjerenstava Ravnatelj  

3.5  Praćenje i koordinacija rada administrativne 

službe 
Ravnatelj  

3.6  Praćenje i koordinacija rada tehničke službe Ravnatelj  

3.7  Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan 

škole 
Ravnatelj  

4.1  Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica 

kolegijalnih i  stručnih tijela 
Ravnatelj  

5.1  Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima 

i suradnicima 

Ravnatelj, 

stručna služba 
 

5.2  Praćenje rada učeničkih društava, grupa i 

pomoć pri radu 
Ravnatelj  

5.3  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika Ravnatelj  

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih 

djelatnika škole 
Ravnatelj  

5.5  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih 

djelatnika škole 
Ravnatelj  

5.6  Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i /ili 

skupno 
Ravnatelj  

6.1  Suradnja s tajnikom škole 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.2  Provedba zakonskih i podzakonskih akata te 

naputaka MZO-a 
Ravnatelj, tajnik  

6.3  Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih 

akata škole 
Ravnatelj, tajnik  

6.6  Poslovi zastupanja škole 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.7  Rad i suradnja s računovođom škole 
Ravnatelj, 

računovođa 
 

6.9  Kontrola i nadzor  računovodstvenog  poslovanja 
Ravnatelj, 

računovođa 
 

7.3  Suradnja s AZOO Ravnatelj  
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7.6  Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje 

na državnoj razini 
Ravnatelj  

7.8  Suradnja s Osnivačem Ravnatelj  

7.11 Suradnja s Centrom za socijalnu skrb 
Ravnatelj, 

stručna služba 
 

7.12 Suradnja s Obiteljskim centrom 
Ravnatelj, stručna 

služba 
 

8.2  Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSVROŠBPŽ, 

MZO-a, AZOO-a, HZROŠ-a 
Ravnatelj  

8.3  Stručno usavršavanje u organizaciji udruga Ravnatelj  

8.4  Praćenje suvremene odgojno – obrazovne 

literature 
Ravnatelj  

8.5  Ostala stručna usavršavanja Ravnatelj  

9.1 Vođenje evidencije i dokumentacije Ravnatelj  

9.2  Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj  

UKUPNO SATI  za siječanj 168 

 

2.4  Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja 
Ravnatelj, 

pedagog 
 

2.9  Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela 

škole 
Ravnatelj  

2.12 Organizacija zamjena nenazočnih učitelja Ravnatelj, satničar  

3.1  Praćenje i uvid u ostvarivanje GPiPRŠ Ravnatelj  

3.3  Administrativno pedagoško instruktivni rad s 

učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima 
Ravnatelj  

3.5  Praćenje i koordinacija rada administrativne 

službe 
Ravnatelj  

3.6  Praćenje i koordinacija rada tehničke službe 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

4.1  Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica 

kolegijalnih i  stručnih tijela 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

4.2  Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole Ravnatelj  

5.1  Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima 

i suradnicima 
Ravnatelj  
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5.2  Praćenje rada učeničkih društava, grupa i 

pomoć pri radu 
Ravnatelj  

5.3  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika Ravnatelj  

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih 

djelatnika škole 
Ravnatelj  

5.5  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih 

djelatnika škole 
Ravnatelj  

5.6  Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i /ili 

skupno 
Ravnatelj  

6.1  Suradnja s tajnikom škole 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.2  Provedba zakonskih i podzakonskih akata te 

naputaka MZO-a 

Ravnatelj 

tajnik 
 

6.4  Provođenje natječaja za potrebe škole 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.6  Poslovi zastupanja škole 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.7  Rad i suradnja s računovođom škole 
Ravnatelj, 

računovođa 
 

6.9  Kontrola i nadzor  računovodstvenog  poslovanja 
Ravnatelj, 

računovođa 
 

7.1  Predstavljanje škole Ravnatelj  

7.2  Suradnja s MZO Ravnatelj  

7.6  Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje 

na državnoj razini 
Ravnatelj  

7.8  Suradnja s Osnivačem Ravnatelj  

7.10 Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo 
Ravnatelj, 

stručna služba 
 

7.11 Suradnja s Centrom za socijalnu skrb 
Ravnatelj, 

stručna služba 
 

7.12 Suradnja s sa Crvenim križem 
Ravnatelj, 

stručna služba 
 

7.15 Suradnja s osnovnim i srednjim školama Ravnatelj  

8.3  Stručno usavršavanje u organizaciji udruga Ravnatelj  



 

41 

8.4  Praćenje suvremene odgojno – obrazovne 

literature 
Ravnatelj  

8.5  Ostala stručna usavršavanja Ravnatelj  

9.1 Vođenje evidencije i dokumentacije Ravnatelj  

9.2  Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj  

UKUPNO SATI   za veljaču 160 

 

2.7  Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne 

zaštite učenika 
Ravnatelj   

2.9  Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela 

škole 
Ravnatelj  

2.10 Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. 

razred 

Ravnatelj, 

stručna služba 
 

2.12 Organizacija zamjena nenazočnih učitelja Ravnatelj, satničar  

3.1  Praćenje i uvid u ostvarivanje GPiPRŠ Ravnatelj  

3.3  Administrativno pedagoško instruktivni rad s 

učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima 
Ravnatelj  

3.4  Praćenje rada školskih povjerenstava Ravnatelj  

3.5  Praćenje i koordinacija rada administrativne 

službe 
Ravnatelj  

3.6  Praćenje i koordinacija rada tehničke službe Ravnatelj  

3.7  Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan 

škole 
Ravnatelj  

4.1  Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica 

kolegijalnih i  stručnih tijela 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

5.1  Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima 

i suradnicima 
Ravnatelj  

5.2  Praćenje rada učeničkih društava, grupa i 

pomoć pri radu 
Ravnatelj  

5.3  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika Ravnatelj  

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih 

djelatnika škole 
Ravnatelj  

5.5  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih 

djelatnika škole 
Ravnatelj  
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5.6  Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i /ili 

skupno 
Ravnatelj  

6.1  Rad i suradnja s tajnikom škole 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.2  Provedba zakonskih i podzakonskih akata te 

naputaka MZO-a 

Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.3  Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih 

akata škole 

Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.6  Poslovi zastupanja škole 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.7  Rad i suradnja s računovođom škole 
Ravnatelj, 

računovođa 
 

6.9  Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja 
Ravnatelj,  

računovođa 
 

7.1  Predstavljanje škole Ravnatelj  

7.2  Suradnja s MZO Ravnatelj  

7.3  Suradnja s AZOO Ravnatelj  

7.5  Suradnja s Agencijom za mobilnosti i programe EU Ravnatelj  

7.6  Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje 

na državnoj razini 
Ravnatelj  

7.7  Suradnja s Uredom državne uprave VSŽ Ravnatelj  

7.8  Suradnja s Osnivačem Ravnatelj  

7.9  Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje Ravnatelj  

7.10 Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo Ravnatelj  

7.11 Suradnja s Centrom za socijanlnu skrb 
Ravnatelj, 

stručna služba 
 

7.12 Suradnja s sa Crvenim križem 
Ravnatelj, stručna 

služba 
 

7.14 Suradnja sa Župnim uredom Ravnatelj  

7.15 Suradnja s osnovnim i srednjim školama Ravnatelj  

7.16 Suradnja s turističkim agencijama 
Ravnatelj, 

razrednici 
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8.2  Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSVROŠBPŽ, 

MZO-a, AZOO-a, HZROŠ-a 
Ravnatelj  

8.4  Praćenje suvremene odgojno – obrazovne 

literature 
Ravnatelj  

8.5  Ostala stručna usavršavanja Ravnatelj  

9.1 Vođenje evidencije i doKumentacije Ravnatelj  

9.2  Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj  

UKUPNO SATI  za ožujak 176 

Travanj 

1.5  Izrada Razvojnog plana i programa škole 
Ravnatelj, 

Tim za kvalitetu 
 

1.12 Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole Ravnatelj  

2.8  Organizacija i priprema izvanučionične nastave, 

izleta i ekskurzija 

Ravnatelj, učitelji 

RN i PN 
 

2.9  Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela 

škole 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

2.10 Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. 

razred 

Ravnatelj, 

stručna služba 
 

2.11 Organizacija i koordinacija obilježavanja 

državnih blagdana 
Ravnatelj  

2.12 Organizacija zamjena nenazočnih učitelja Ravnatelj, satničar  

2.15 Organizacija i koordinacija rada upisnog 

Povjerenstva za upis u 1.razred SŠ 

Ravnatelj, 

Upisno 

povjerenstvo 

 

3.1  Praćenje i uvid u ostvarivanje GPiPRŠ Ravnatelj  

3.3  Administrativno pedagoško instruktivni rad s 

učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima 
Ravnatelj  

3.5  Praćenje i koordinacija rada administrativne 

službe 
Ravnatelj  

3.6  Praćenje i koordinacija rada tehničke službe 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

4.1  Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica 

kolegijalnih i  stručnih tijela 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

5.1  Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima 

i suradnicima 
Ravnatelj  
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5.2  Praćenje rada učeničkih društava, grupa i 

pomoć pri radu 
Ravnatelj  

5.3 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika 
Ravnatelj, 

pedagog 
 

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih 

djelatnika škole 
Ravnatelj  

5.5  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih 

djelatnika škole 
Ravnatelj  

5.6  Savjetodavni rad s roditeljima Ravnatelj  

6.1  Rad i suradnja s tajnikom škole 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.2  Provedba zakonskih i podzakonskih akata te 

naputaka MZO-a 

Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.6  Poslovi zastupanja škole 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.7  Rad i suradnja s računovođom škole 
Ravnatelj, 

računovođa 
 

6.9  Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja 
Ravnatel, 

računovođa 
 

7.1  Predstavljanje škole Ravnatelj  

7.3  Suradnja s AZOO Ravnatelj  

7.4  Suradnja s NCZVVO Ravnatelj  

7.7  Suradnja s Uredom državne uprave VSŽ Ravnatelj  

7.8  Suradnja s Osnivačem Ravnatelj  

7.10 Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo 
Ravnatel, 

stručna službnaj 
 

7.11 Suradnja s Centrom za socijalnu skrb 
Ravnatelj, 

stručna služba 
 

7.13 Suradnja s Policijskom upravom Ravnatelj  

7.14 Suradnja sa Župnim uredom Ravnatelj  

7.15 Suradnja s osnovnim i srednjim školama Ravnatelj  

7.16 Suradnja s turističkim agencijama 
Ravnatelj,  

razrednici 
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7.17 Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i 

institucijama 
Ravnatelj  

7.18 Suradnja s udrugama Ravnatelj  

8.1  Stručno usavršavanje u matičnoj školi Ravnatelj  

8.2  Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSVROŠBPŽ, 

MZO-a, AZOO-a, HZROŠ-a 
Ravnatelj  

8.3  Stručno usavršavanje u organizaciji udruga Ravnatelj  

8.4  Praćenje suvremene odgojno – obrazovne 

literature 
Ravnatelj  

8.5  Ostala stručna usavršavanja Ravnatelj  

9.1 Vođenje evidencije i dokumentacije Ravnatelj  

9.2  Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj  

UKUPNO SATI  za travanj 168 

1.5  Izrada Razvojnog plana i programa škole 
Ravnatelj, 

Tim za kvalitetu 
 

2.5  Organizacija i koordinacija samovrednovanja 

Škole 

Ravnatelj, 

Tim za kvalitetu 
 

Svibanj 

2.7  Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne 

zaštite učenika 
Ravnatelj  

2.8  Organizacija i priprema izvanučionične nastave, 

izleta i ekskurzija 

Ravnatelj, 

razrednici 
 

2.9  Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela 

škole 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

2.10 Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. 

razred 

Ravnatelj, 

povjerenstvo za 

utvrđivanje 

psihofizičkog stanja 

učenika 

 

2.12 Organizacija zamjena nenazočnih učitelja Ravnatelj, satničar  

2.15 Organizacija i koordinacija rada upisnog 

Povjerenstva za upis u 1.razred SŠ 

Ravnatelj, 

Upisno 

povjerenstvo 

 

3.1  Praćenje i uvid u ostvarivanje GPiPRŠ Ravnatelj  
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3.3  Administrativno pedagoško instruktivni rad s 

učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima 
Ravnatelj  

3.4  Praćenje rada školskih povjerenstava Ravnatelj  

3.5  Praćenje i koordinacija rada administrativne 

službe 
Ravnatelj  

3.6  Praćenje i koordinacija rada tehničke službe 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

3.7  Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan 

škole 
Ravnatelj  

4.1 Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica 

kolegijalnih i stručnih tijela škole 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

4.2  Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole Ravnatelj  

5.1  Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima 

i suradnicima 
Ravnatelj  

5.3  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika Ravnatelj  

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih 

djelatnika škole 
Ravnatelj  

5.5   Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika Ravnatelj  

5.6  Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i/ili 

skupno/ 
Ravnatelj  

6.1  Suradnja s tajnikom škole 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.2  Provedba zakonskih i podzakonskih akata te 

naputaka MZO-a 

Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.3  Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih 

akata škole 

Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.6  Poslovi zastupanja škole 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.7  Rad i suradnja s računovođom škole 
Ravnatelj,  

računovođa 
 

6.9  Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja 
Ravnatelj,  

računovođa 
 

7.1  Predstavljanje škole Ravnatelj  
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7.2  Suradnja s MZO Ravnatelj  

7.3  Suradnja s AZOO Ravnatelj  

7.4  Suradnja s NCZVVO Ravnatelj  

7.7  Suradnja s Uredom državne uprave VSŽ Ravnatelj  

7.8  Suradnja s Osnivačem Ravnatelj  

7.9  Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje Ravnatelj  

7.10 Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo 
Ravnatelj, 

stručna služba 
 

7.11 Suradnja s Centrom za socijalnu skrb 
Ravnatelj, 

stručna služba 
 

7.12 Suradnja s sa Crvenim križem 
Ravnatelj, 

stručna služba 
 

7.13 Suradnja s Policijskom upravom Ravnatelj  

7.14 Suradnja sa Župnim uredom Ravnatelj  

7.15 Suradnja s osnovnim i srednjim školama Ravnatelj  

7.16 Suradnja s turističkim agencijama 
Ravnatelj,  

razrednici 
 

7.17 Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i 

institucijama 
Ravnatelj  

7.18 Suradnja s udrugama Ravnatelj  

8.1  Stručno usavršavanje u matičnoj školi Ravnatelj  

8.2  Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSVROŠBPŽ, 

MZO-a, AZOO-a, HZROŠ-a 
Ravnatelj  

8.3  Stručno usavršavanje u organizaciji udruga Ravnatelj  

8.4  Praćenje suvremene odgojno – obrazovne 

literature 
Ravnatelj  

8.5  Ostala stručna usavršavanja Ravnatelj  

9.1 Vođenje evidencije i dokumentacije Ravnatelj  

9.2  Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj  

UKUPNO SATI  za svibanj   160 
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1.5  Izrada Razvojnog plana i programa škole 
Ravnatelj, tim za 

kvalitetu 
 

1.12 Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole Ravnatelj  

2.4  Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja 
Ravnatelj, 

Tim za kvalitetu 
 

2.5  Organizacija i koordinacija samovrednovanja 

škole 

Ravnatelj, 

Tim za kvalitetu 
 

2.9  Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela 

škole 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

2.12 Organizacija zamjena nenazočnih učitelja 
Ravnatelj, 

satničar 
 

2.13 Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih 

ispita 
Ravnatelj  

2.15 Organizacija i koordinacija rada upisnog 

Povjerenstva za upis u 1.razred SŠ 

Ravnatelj, 

Upisno 

povjerenstvo 

 

3.1  Praćenje i uvid u ostvarivanje GPiPRŠ Ravnatelj  

3.2  Vrednovanje i analiza uspjeha učenika na kraju 

odgojno obrazovnih razdoblja 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

3.3  Administrativno pedagoško instruktivni rad s 

učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

3.5  Praćenje i koordinacija rada administrativne 

službe 
Ravnatelj  

3.6  Praćenje i koordinacija rada tehničke službe 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

3.7  Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan 

škole 
Ravnatelj  

4.1 Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica 

kolegijalnih i stručnih tijela škole 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

4.2  Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole 

Ravnatelj, 

sindikalni 

povjerenik 

 

5.3  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika Ravnatelj  
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5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih 

djelatnika škole 
Ravnatelj  

5.5  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih 

zaposlenika 
Ravnatelj  

5.6  Savjetodavni rad s roditeljima Ravnatelj  

6.1 Suradnja s tajnikom škole 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.2  Provedba zakonskih i podzakonskih akata te 

naputaka MZO-a 

Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.6  Poslovi zastupanja škole 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.7  Rad i suradnja s računovođom škole 
Ravnatelj, 

računovođa 
 

6.9  Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja 
Ravnatelj, 

računovođa 
 

7.2  Suradnja s MZO Ravnatelj  

7.3  Suradnja s AZOO Ravnatelj  

7.4  Suradnja s NCZVVO Ravnatelj  

7.5  Suradnja s Agencijom za mobilnosti i programe EU Ravnatelj  

7.7  Suradnja s Uredom državne uprave BPŽ Ravnatelj  

7.9  Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje Ravnatelj  

7.12 Suradnja s sa Crvenim križem 
Ravnatelj, 

stručna služba 
 

7.14 Suradnja sa Župnim uredom Ravnatelj  

7.15 Suradnja s osnovnim i srednjim školama Ravnatelj  

7.18 Suradnja s udrugama Ravnatelj  

8.1  Stručno usavršavanje u matičnoj školi Ravnatelj  

8.2  Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSVROŠBPŽ, 

MZO-a, AZOO-a, HZROŠ-a 
Ravnatelj  

8.4  Praćenje suvremene odgojno – obrazovne 

literature 
Ravnatelj  

9.1 Vođenje evidencije i dokumentacije Ravnatelj  

9.2  Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj  
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UKUPNO SATI  za lipanj 152 

Srpanj 

1.1  Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole 

Ravnatelj, stručna 

služba, tajnik, 

računovođa 

 

1.4  Izrada Školskog kurikuluma 
Ravnatelj, 

pedagog 
 

1.6  Planiranje i programiranje rada Učiteljskih i 

Razrednih vijeća 

Ravnatelj, stručna 

služba 
 

1.7  Prijedlog plana i zaduženja učitelja 
Ravnatelj, učitelji 

RN i PN 
 

1.9  Planiranje i organizacija školskih projekata 
Ravnatelj, 

Projektni tim 
 

1.10 Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja Ravnatelj, UV  

2.1  Izrada prijedloga organizacije rada Škole ( broj 

odjeljenja, broj učenika po razredima, smjene, radno 

vrijeme, organizacija rada izborne nastave, INA, 

izrada kompletne organizacije rada Škole ) 

Ravnatelj, stručna 

služba, tajnik 
 

2.2  Izrada godišnjeg kalendara rada škole 
Ravnatelj, 

pedagog 
 

2.3  Izrada strukture radnog vremena i zaduženja 

učitelja 
Ravnatelj, UV  

2.13 Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih 

ispita 
Ravnatelj  

2.14 Organizacija poslova vezanih uz odabir 

udžbenika 
Ravnatelj, UV  

2.15 Organizacija i koordinacija rada upisnog 

Povjerenstva za upis u 1.r SŠ 

Ravnatelj, 

Upisno 

povjerenstvo 

 

3.2  Vrednovanje i analiza uspjeha učenika na kraju 

odgojno – obrazovnog razdoblja 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

3.3  Administrativno pedagoško instruktivni rad s 

učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima 
Ravnatelj  

3.5  Praćenje i koordinacija rada administrativne 

službe 
Ravnatelj  
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4.1 Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica 

kolegijalnih i stručnih tijela škole 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

5.5  Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih 

zaposlenika 
Ravnatelj  

6.1   Suradnja s tajnikom škole 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.2  Provedba zakonskih i podzakonskih akata te 

naputaka MZO-a 

Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.7  Rad i suradnja s računovođom škole 
Ravnatelj, 

računovođa 
 

6.9  Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja 
Ravnatelj, 

računovođa 
 

7.2  Suradnja s MZO Ravnatelj  

8.1  Stručno usavršavanje u matičnoj školi Ravnatelj  

8.4  Praćenje suvremene odgojno – obrazovne 

literature 
Ravnatelj  

8.5  Ostala stručna usavršavanja Ravnatelj  

9.1 Vođenje evidencije i dokumentacije Ravnatelj  

9.2  Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj  

UKUPNO SATI  za srpanj 144 

Kolovoz 

1.1  Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole 
Ravnatelj, 

pedagog 
 

1.2  Izrada plana i programa rada ravnatelja Ravnatelj  

1.3  Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma 
Ravnatelj, UV, 

pedagog 
 

1.4  Izrada Školskog kurikuluma 
Ravnatelj, UV, 

pedagog 
 

1.6  Planiranje i programiranje rada Učiteljskih i 

Razrednih vijeća 

Ravnatelj, stručna 

služba 
 

1.7  Prijedlog plana i zaduženja učitelja Ravnatelj, UV  

1.8  Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim 

planiranjima 

Ravnatelj, 

pedagog 
 

1.9  Planiranje i organizacija školskih projekata 
Ravnatelj, 

Projektni tim 
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1.10 Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja 
Ravnatelj, 

UV 
 

2.1  Izrada prijedloga organizacije rada Škole ( broj 

odjeljenja, broj učenika po razredima, smjene, radno 

vrijeme, organizacija rada izborne nastave, INA, 

izrada kompletne organizacije rada Škole ) 

Ravnatelj, 

pedagog, tajnik 
 

2.2  Izrada godišnjeg kalendara rada škole 
Ravnatelj, stručna 

služba 
 

2.3  Izrada strukture radnog vremena i zaduženja 

učitelja 

Ravnatelj, 

UV 
 

2.6  Organizacija prijevoza i prehrane učenika 

Ravnatelj, 

tajnik, 

računovođa 

 

2.14 Organizacija poslova vezanih uz odabir 

udžbenika 

Ravnatelj, 

UV 
 

3.5  Praćenje i koordinacija rada administrativne 

službe 
Ravnatelj  

3.6  Praćenje i koordinacija rada tehničke službe 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

4.1 Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica 

kolegijalnih i stručnih tijela škole 

Ravnatelj, stručna 

služba 
 

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih 

djelatnika škole 
Ravnatelj  

6.1  Suradnja s tajnikom škole 
Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.2  Provedba zakonskih i podzakonskih akata te 

naputaka MZO-a 

Ravnatelj, 

tajnik 
 

6.7  Rad i suradnja s računovođom škole 
Ravnatelj, 

računovođa 
 

6.8  Izrada financijskog plana škole 
Ravnatelj, 

računovođa 
 

7.2  Suradnja s MZO Ravnatelj  

7.3  Suradnja s AZOO Ravnatelj  

7.5  Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU Ravnatelj  
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7.7  Suradnja s Uredom državne uprave BPŽ Ravnatelj  

7.8  Suradnja s Osnivačem Ravnatelj  

8.4  Praćenje suvremene odgojno – obrazovne 

literature 
Ravnatelj  

8.5  Ostala stručna usavršavanja Ravnatelj  

9.1  Vođenje evidencije i dokumentacije Ravnatelj  

9.2  Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj  

UKUPNO SATI   za kolovoz 64 

UKUPNO SATI ZA CIJELU GODINU 1752 

 

 

 

6.2. PLAN RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA 

 

SADRŽAJ RADA NOSITELJI (SUBJEKTI) 
VRIJEME OSTVARIVANJA 

I BROJ SATI 

POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARIVANJE ŠKOLSKOG PROGRAMA 

Organizacijski poslovi – planiranje    

Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i 

programa rada škole i Školskog kurikuluma 

 

 

 

 

 

Pedagog 

Ravnatelj 

Stručni suradnici 

Stručni aktivi 

Učitelji 

Razrednici 

 

Kolovoz, rujan 

Izrada Godišnjeg plana i programa rada 

pedagoga 
Kolovoz, rujan 

Pomoć učiteljima pri planiranju redovne, 

dopunske, dodatne i izborne nastave i 

izvannastavnih aktivnosti 

Kolovoz, rujan 

Planiranje i programiranje rada stručnih 

tijela škole 
Kolovoz, rujan 

Planiranje i unaprjeđivanja nastave 

uvođenjem inovacija 
Srpanj, kolovoz, rujan 

Planiranje suradnje s roditeljima  Rujan 

Planiranje suradnje s učiteljima Rujan  
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Izrada školskog preventivnog programa  Kolovoz, rujan 

Izrada Razvojnog plana škole  Kolovoz, rujan  

Planiranje i programiranje profesionalne 

orijentacije 
Rujan 

Izrada prijedloga aktivnosti za smanjenje 

nasilja među djecom 
Kolovoz, rujan 

Planiranje odgojnog, zdravstvenog, 

socijalnog i ekološkog djelovanja 
Kolovoz, rujan  

Planiranje i programiranje stručnog 

usavršavanja  
Rujan 

Planiranje rada Vijeća učenika Rujan  

Izrada obrazaca za vođenje dijela 

pedagoške dokumentacije 
Kolovoz 

Formiranje razrednih odjela  Rujan  

Praćenje i informiranje o inovacijama Tijekom godine 

 160 sati 

POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU 

Upis učenika i formiranje razrednih odjela  

Pedagog 

Edukacijski 

rehabilitator 

 

 

Školski liječnik 

Roditelji 

Ured državne uprave 

Učiteljice RN 

 

Predupis djece za 1. razred Ožujak, travanj 

Pripremanje materijala za ispitivanje djece, 

izrada rasporeda, dogovor s liječnicima 
Travanj 

Ispitivanje psihofizičke zrelosti Svibanj, lipanj 

Individualni razgovori s roditeljima, 

uzimanje anamnestičkih podataka 
Svibanj, lipanj 

Razmjena informacija sa školskom 

liječnicom 
Travanj, svibanj 

Razmjena informacija s predškolskom 

ustanovom 
Travanj 

Analiza rezultata testiranja, obrada svih 

podataka o djeci 
Lipanj 
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Rad u povjerenstvu za upis i utvrđivanje 

psihofizičkog stanja djeteta 
Ožujak – lipanj 

Formiranje razrednih odjela Lipanj, srpanj 

Individualni razgovori s učiteljima 1. razreda 

– prijenos informacija o učenicima 
Srpanj 

 80 sati 

Praćenje i izvođenje odgojno-obrazovnog 

rada 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog 

Ravnatelj 

Učitelji 

Pripravnici 

Mentori  

 

Praćenje kvalitete izvođenja redovnog 

nastavnog procesa 
Tijekom godine 

Praćenje ostvarivanja Nastavnih planova i 

programa 
Tijekom godine 

Praćenje dodatne, dopunske nastave i 

rada razrednih odjela 
Tijekom godine 

Praćenje rada pripravnika Tijekom godine 

Sudjelovanje u radu stručnih tijela, RV, UV Tijekom godine 

Sudjelovanje u radu stručnih vijeća RN i PN Tijekom godine 

Sudjelovanje u radu Tima za kvalitetu Tijekom godine 

Sudjelovanje u radu Školske zadruge Tijekom godine 

Praćenje unapređivanja nastave, 

izvannastavnih aktivnosti, rada stručnih 

tijela i sl. 

Tijekom godine 

Rad u povjerenstvu za utvrđivanje 

psihofizičkog stanja djeteta u svrhu 

utvrđivanja primjerenog oblika 

obrazovanja 

Tijekom godine 

Utvrđivanje znanja, sposobnosti i interesa 

učenika 
Tijekom godine 

Praćenje i analiza izostanaka učenika Tijekom godine 

Praćenje uspjeha i napredovanja učenika Tijekom godine 
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Praćenje pedagoške situacije u razrednim 

odjelima i pomoć u rješavanju konfliktnih 

situacija 

Tijekom godine 

Pomoć pripravnicima u realizaciji 

programa pripravničkog staža 
Tijekom godine 

Pomoć mentorima učitelja pripravnika  Tijekom godine 

 150 sati 

Rad s učenicima   

 

 

 

 

Pedagog 

Učitelji 

Učenici 

Stručni suradnici 

Ravnatelj 

 

Izvođenje nastavnih sati prema planu 

(predavanja, pedagoške radionice, 

igraonice, izrada panoa, MKSS) 

Tijekom godine 

Identifikacija učenika s posebnim 

potrebama (učenici s teškoćama u 

učenju, problemima u ponašanju i 

darovitih učenika) 

Tijekom godine 

Rad s odgojno zapuštenim učenicima Tijekom godine 

Skrb za djecu s teškim obiteljskim prilikama Tijekom godine 

Pomoć učenicima u učenju Tijekom godine 

Pedagoška obrada učenika uključenih u 

postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja 

djeteta u svrhu utvrđivanja primjerenog 

oblika obrazovanja (praćenje u razredu, 

individualni rad) 

Tijekom godine 

Individualni rad s učenicima s rješenjem i u 

tijeku postupka utvrđivanja primjerenog 

oblika obrazovanja 

Tijekom godine 

Individualni rad s učenicima s 

poremećajima u ponašanju 
Tijekom godine 

Rad s članovima Vijeća učenika  Tijekom godine  

 240 sati 

Savjetodavni rad i suradnja    
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Grupni i individualni savjetodavni rad s 

učenicima 

 

 

Pedagog  

Učenici 

Roditelji 

Učitelji 

Stručni suradnici 

Ravnatelj 

Centar za socijalnu skrb 

Policijska uprava 

Školski liječnik  

Tijekom godine 

Grupni i individualni savjetodavni rad s 

roditeljima 
Tijekom godine 

Grupni i individualni savjetodavni rad s 

učiteljima 
Tijekom godine 

Savjetodavni rad i suradnja sa stručnom 

službom 
Tijekom godine 

Savjetodavni rad i suradnja s ravnateljem  Tijekom godine 

Suradnja s Centrom za socijalnu skrb Tijekom godine 

Obrada učenika za potrebe Centra za 

socijalnu skrb 
Tijekom godine 

Suradnja sa školskim liječnikom Tijekom godine 

Suradnja s Policijskom upravom Tijekom godine 

Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim 

školama 
Tijekom godine 

Suradnja s Uredom državne uprave  Tijekom godine 

Sudjelovanje u radu Tima za odnose s 

javnošću 
Tijekom godine  

 190 sati 

Profesionalno usmjeravanje i informiranje 

učenika 

 

 

 

Pedagog  

Učenici 8.-ih  razreda 

Razrednici 

HZZ 

Služba za profesionalno 

usmjeravanje 

 

Izrada programa profesionalnog 

usmjeravanja 
Rujan 

Anketiranje učenika o profesionalnim 

namjerama 
Travanj 

Informiranje učenika o sustavu školovanja, 

izboru zanimanja i uvjetima upisa  
Svibanj 

Pomoć razrednicama u radu na 

profesionalnom usmjeravanju učenika 
Tijekom godine 
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Izrada informativnog  

materijala za učenike i roditelje 

Roditelji 

Srednje škole 

 

Tijekom godine 

Individualni i skupni razgovori s neodlučnim 

učenicima, pružanje informacija 
Tijekom godine 

Suradnja sa Službom za profesionalno 

informiranje, srednjoškolskim centrima, 

školskom liječnicom, Zavodom za 

zapošljavanje 

Travanj-srpanj 

 100 sati 

Zdravstvena i socijalna zaštita učenika 

 

Pedagog 

Učenici 

Učitelji 

Stručni suradnici 

Ravnatelj 

 

Rad na humanizaciji međuučeničkih 

odnosa 
Tijekom godine 

Upoznavanje, praćenje i pomoć 

učenicima u ostvarivanju socijalnih 

potreba 

Tijekom godine 

Briga za socijalne odnose u razrednim 

odjelima  
Tijekom godine 

Realizacija tema iz zdravstvene kulture i 

ekologije 
Tijekom godine 

 100 sati 

VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA, STUDIJSKE ANALIZE I ISTRAŽIVANJA 

Sudjelovanje u izradi izvješća o ostvarenju 

Godišnjeg plana i programa rada škole 

 

 

Pedagog 

Ravnatelj 

Stručni suradnici  

Učitelji  

Kolovoz 

Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na 

kraju prvog polugodišta 
Siječanj 

Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na 

kraju školske godine i izvješće na sjednici 

UV 

Lipanj - srpanj 

Sudjelovanje u izradi različitih godišnjih 

izvješća za potrebe nadležnih ustanova 
Tijekom godine 
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Predlaganje mjera za unaprjeđenje 

pojedinih poslova 
Tijekom godine 

Rad na projektima  Tijekom godine  

 72 sata 

STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA 

Pomoć učiteljima pri izradi pojedinačnih 

programa stručnog usavršavanja 

 

 

 

Pedagog 

Učitelji 

Stručni suradnici  

Ravnatelj  

AZOO 

MZOS 

Tijekom godine 

Rad u Povjerenstvu za uvođenje učitelja 

pripravnika u nastavu te instruktivni rad s 

njima 

Tijekom godine 

Praćenje rada i pružanje pomoći 

pripravnicima 
Tijekom godine 

Praćenje i koordinacija stručnog 

usavršavanja učitelja 
Tijekom godine 

Izrada i realizacija vlastitog programa 

stručnog usavršavanja 
Tijekom godine 

Priprava i realizacija stručnih predavanja 

na sjednicama stručnih vijeća 
Tijekom godine 

Praćenje stručne literature i periodike Tijekom godine 

Sudjelovanje na stručnim skupovima izvan 

škole 
Tijekom godine 

Organizacija stručnog usavršavanja na 

razini škole 
Tijekom godine 

 160 sati 

BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA  DJELATNOST 

Predlaganje stručne metodičke i druge 

literature, te drugih izvora za uspješnu 

nastavu i stručno usavršavanje učitelja 

 

 

 

Pedagog 

Tijekom godine 

Poticanje učitelja na korištenje stručne 

literature 
Tijekom godine 
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Briga o pedagoškoj funkciji školske 

dokumentacije 

Učitelji 

Ravnatelj  
Tijekom godine 

Briga o osobnoj dokumentaciji (dnevnik 

rada, zapisnici…) 
Tijekom godine 

Administracija e-dnevnika  Tijekom godine  

Evidencija popravnih ispita Kolovoz 

Evidencija razrednih i predmetnih ispita Lipanj 

Izrada izvješća o uspjehu Srpanj, kolovoz 

 120 sati 

OSTALI POSLOVI 

Nepredviđeni poslovi   Tijekom godine 

  60 sati 

  UKUPNO:1432 sata 
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6.3. PLAN RADA STRUČNOG SURADNIKA- LOGOPEDA 

 

                  PLANIRANO SATI 

A NEPOSREDAN ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD TJEDNO GODIŠ-

NJE 

1.     Neposredni rad s učenicima s teškoćama u razvoju     20 708 

1.1 Identificiranje, praćenje i dijagnosticiranje teškoća kod učenika, 

Evidentiranje 

  

1.2 Uspostava i ostvarivanje primjerenog programa rada za učenike s teškoćama 

(inidivdualizirani postupci, izrada i provedba  IOOP-a) 

  

1.3 Neposredni stručni rad (individualni, grupni) s učenicima s teškoćama kroz:  

– dijagnostiku, procjenu  

– savjetodavni rad  

– podršku u učenju (individualno ili grupno)  

– edukacijski i rehabilitacijski rad (individualni ili grupni). 

  

1.4 Praćenje rada i pružanje podrške učenicima s teškoćama na nastavi 

Suradnja s pomoćnicima u nastavi 

  

1.5 Uvođenje stručnih postupaka i inovacija u rad s učenicima s teškoćama   

1.6 Upis učenika u prve razrede i pomoć pri formiranju razrednih odjela – rad u  

Povjerenstvu za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, učenika 

  

1.7 Utvrđivanje psihofizičke zrelosti djece pri upisu u prve razrede   

1.8 Pomoć učiteljima pri odabiru učenika za dopunsku nastavu   

1.9 Upućivanje učenika na profesionalnu orijentaciju u HZZ 

-savjetovanje učenika i roditelja 

  

1.10 Suradnja u okviru formiranja stručnih skupina za praćenje i stručno postupanje 

kod utvrđivanja pedagoških mjera 

  

1.11 Rad s učenicima koji žive u socio-kulturno depriviranim obiteljima   

1.12 Suradnja u okviru skrbi za učenike rizičnih obitelji   

1.13 Savjetodavni rad s učenicima s problemima u ponašanju   

1.14 Rad s rizičnom skupinom učenika   

 

           TJEDNO GOD. 

2. Rad s učiteljima, roditeljima, stručnim suradnicima i ravnateljem   5  177 

2.1 Suradnja s učiteljima: 

– suradnja s učiteljima na praćenju napredovanja učenika 

– praćenje učiteljskih zapažanja i dokumentacije (provođenje IOOP-

a, bilješke o učeniku) 

– sudjelovanje s učiteljima na školskim projektima i provođenjima 

istraživanja te suradnja na analizi i statističkim pokazateljima 

   2    71 
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– pružanje pomoći učiteljima u izradi IOOP-a i u primjeni modela 

poučavanja učenika s teškoćama 

– davanje stručnih savjeta učiteljima za odgovarajuće oblike rada  

– rad na radionicama i predavanjima s učiteljima 

– neposredna pomoć u ostvarenju stručnih postupaka 

– suradnja u djelovanju učitelja na motivacijske činitelje u učenju 

učenika 

– suradnja na poticanju uspostavljanja kvalitetnijeg odnosa učenik – 

učitelj  

  -roditelj i zaštita mentalnog zdravlja svih sudionika u odgojno-

obrazovnom procesu 

2.2. Suradnja s roditeljima 

– upoznavanje roditelja sa psihofizičkim stanjem djeteta/učenika na 

temelju 

analize dokumentacije o djetetu/učeniku prikupljene prilikom 

pregleda, 

praćenja i procjene 

– konzultativni i savjetodavni rad s roditeljima 

– pružanje stručnih savjeta i naputaka za pomoć djetetu za 

ublažavanje i 

otklanjanje teškoća 

– savjetodavan rad s roditeljima (individualni, grupni) 

– rad s roditeljima pri upisu djece u prvi razred osnovnoškolskog 

obrazovanja 

– osposobljavanje i poučavanje roditelja za primjeren rad s djetetom 

u obitelji 

– poučavanje roditelja o odgojno-obrazovnoj inkluziji 

– rad s roditeljima na profesionalnoj orijentaciji za učenike 

– provođenje radionica i predavanja za roditelje 

Suradnja s pomoćnicima u nastavi 

   2    71 

2.3 Suradnja s ravnateljem, stručnim suradnicima i članovima ostalih 

stručnih 

Službi, suradnja s udrugama civilnog društva 

 

  1    35 

 

 

 

             TJEDNO      GOD. 
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3. Ustroj, uspostava i praćenje programa rada 5          177 

 Priprema za rad i ostali stručni poslovi edukacijskog rehabilitatora: 

– priprema za dnevni neposredni edukacijsko-rehabilitacijski rad za 

učenike s teškoćama  

– izrada programa rada s učenicima  

– priprema i sudjelovanje u radu stručnog tima  

– rad u ulozi koordinatora pomoćnika u nastavi  

– koordiniranje u izradi krajnjega mišljenja s prijedlogom 

najprimjerenijeg oblika odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama  

– prikupljanje i obrada podataka o učenicima s teškoćama  

– osiguravanje uvjeta za skupni i pojedinačan rad s učenicima s 

teškoćama  

– izrada individualnog didaktičkog pribora  

– uvođenje i primjena novih nastavnih sredstava i pomagala glede 

učenika s teškoćama  

– izrada instruktivnih i ispitnih materijala, nastavnih sredstava i 

pomagala za rad  

– sudjelovanje u provođenju i ostvarivanju odgojnih postupaka i 

mjera  

– izrada prijedloga za posebne oblike pomoći  

– utvrđivanje potreba stručnog djelovanja u školskom okruženju  

– sudjelovanje u timskom planiranju i organizacijski poslova na razini 

škole  

– stručno-razvojni poslovi edukacijskog rehabilitatora 

– analiza i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada s učenicima s 

teškoćama  

 

 

Vođenje dokumentacije i izrada cjelovitog godišnjeg plana i 

programa rada: 

– individualni programi rada s učenicima  

– vođenje učeničkih mapa sa zapažanjima i mišljenjima te dnevnik 

rada  

– procjena i praćenje učenika i pisanje mišljenja  

– plan za osiguravanje specifičnih potreba učenika  

– planiranje savjetodavnih, terapeutskih, rehabilitacijskih i 

dijagnostičkih postupaka 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 
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                  PLANIRANO SATI 

B OSTALI POSLOVI U TJEDNIMA NASTAVE TJEDNO GODIŠ-

NJE 

                     10            354 

-analiza i izvješća na kraju školske godine 

-rad na projektima i provođenje istraživanja 

-primjena novih spoznaja u funkciji unapređivanja rada 

-rad na istraživanju i projektima 

-sudjelovanje u radu sjednica UV i RV 

-poslovi i zadaci vezani za početak odnosno završetak školske godine 

-ostvarivanje programa stručnog usavršavanja 

-individualno stručno usavršavanje putem stručne literature vezane za 

edukacijsko-rehabilitacijsku, pedagošku, psihološku i metodičku tematiku 

-izrada godišnjeg plana usavršavanja 

-sudjelovanje na stručnim aktivima, seminarima, savjetovanjima i simpozijima 

-poslovi i zadaci vezani uz Županijsko stručno vijeće 

-zadaće utvrđene tijekom školske godine 

-tim za kvalitetu 

-poslovi koji se odnose na  realizaciju školskog kurikuluma 

-administrativni poslovi 

-priprema za ostvarivanje kvalitete odgojno-obrazovne inkluzije (prikupljanje 

i obrada podataka, osiguravanje uvjeta za skupni i pojedinačni rad s 

djecom s teškoćama) 

-sudjelovanje u povjerenstvu za provođenje popravnih, razlikovnih, 

predmetnih i razrednih ispita 

-suradnja sa stručnjacima ostalih stručnih službi (izvan škole) 

-suradnja s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom 

-suradnja s udrugama 

7 248 

 

 

 

 

Zdravstvena i socijalna zaštita učenika: 

-rad na zdravstvenom odgoju i zdravstvenoj kulturi 

-skrb o higijeni i ekologiji 

-rad na humanizaciji međuljudskih odnosa i prava djeteta 

-upoznavanje i praćenje socijalnih prilika učenika i obitelji 

-pomoć učenicima i obiteljima učenika u ostvarivanju socijalno-zaštitnih 

prava 

-pomoć u brizi za razvoj socijalnih odnosa, toleranciji i prihvaćanju različitosti 

u razrednim odjelima 

3 106 

UKUPNO  40 1416 
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6.4. PLAN RADA STRUČNOG SURADNIKA KNJIŽNIČARA 

NAZIV 

DJELATNOSTI 
PROGRAMSKI SADRŽAJI NOSITELJI  

VRIJEME 

REALIZACIJE 

1. 

Odgojno - 

obrazovna  

    

djelatnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Rad s 

učenicima 

 

Posjet školskoj knjižnici (što se sve može raditi u 

knjižnici, raspored knjižnične građe, pravila 

posuđivanja) 

Učenici 1. razreda 

i njihova učiteljica 

Rujan 

Upis učenika u školsku knjižnicu Svi učenici Rujan 

Posudba knjižnične građe Svi učenici Tijekom godine 

Propaganda i pretplata na učeničke časopise Svi učenici Rujan, siječanj 

Distribucija časopisa Učenici - 

pretplatnici 

Tijekom godine 

Pomoć pri izboru knjiga i upućivanje u čitanje 

književnih djela, znanstvene literature i časopisa 

Svi učenici Tijekom godine 

Pomaganje učenicima u pripremi i obradi zadane 

teme ili referata 

Svi učenici Tijekom godine 

Upoznavanje atmosfere i prostora knjižnice 

- uvođenje učenika u rad školske knjižnice 

- označivanje pročitanih dijelova knjige (izrada 

označivača) 

- posuđivanje i vraćanje knjiga 

- dijelovi knjige 

Učenici 2. razreda 

i njihovi učitelji 

Studeni 

Obilježiti Svjetski mjesec školskih knjižnica Svi učenici i 

nastavnici 

Listopad 

Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige Svi učenici Listopad 

Obilježavanje Dana kruha Svi učenici Listopad 

Pomoć pri održavanju web stranica škole Učiteljice 

hrvatskog jezika, 

učitelj informatike 

Tijekom godine 

Upoznavanje s knjigom 

- nastanak knjige 

- dijelovi knjige 

Učenici 3. razreda 

i njihove učiteljice 

Tijekom godine 

Obilježavanje Dana nepušača - 17.11. - izrada 

plakata 

Viši razredi Studeni 
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Obilježavanje Mjeseca borbe protiv raka 1. -  30. 

11. 

Viši razredi Studeni 

Izrada promidžbenog letka za nove knjige Niži razredi Studeni 

 Način uporabe referentne zbirke Učenici 4. 

razreda i 

njihove 

učiteljice 

Tijekom godine 

Dijelovi knjige 

- polica D i O 

- učenički i nastavnički 

fond 

- kako pronaći željenu 

knjigu 

- samostalna uporaba 

izvora informacija 

- signatura 

Učenici 5. 

razreda 

Tijekom godine 

Obilježavanje godišnjice smrti Johanna 

Guttenberga - 3.2.1468. - oblikovati naslovnicu 

Učenici 

knjižničari 

Veljača 

Valentinovo - 14.2. - Ljubavna pošta Svi učenici Veljača 

Veze knjižnice s ostalim knjižnicama; UDK; on-line 

katalozi 

6. razredi Tijekom godine 

Obilježiti Dan učenja - 17.3. Svi učenici Ožujak 

Obilježiti Međunarodni dan dječje knjige Svi učenici 2. travnja 

Upoznavanje različitih leksikona, rječnika, 

enciklopedija 

- popis bibliografskih podataka 

- UDK tablice 

- citiranje i autorstvo 

- tiskani i elektronički časopisi 

Učenici 7. 

razreda 

Tijekom godine 

Informatičko opismenjavanje 

- kako izraditi poster (gdje ide naslov, tekst, slika) 

- kako napraviti sažetak 

- kako napraviti naslov 

- razlika između podatka i informacije 

- vrsta knjižnica 

- on-line katalog 

Učenici 8. 

razreda 

Tijekom godine 
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2. Stručno 

- 

knjižnična 

i 

informacij

sko - 

referalna 

djelatnost 

Izrada godišnjeg plana i programa Rujan 

Sređivanje i pripremanje knjižnog fonda za učenike i 

nastavnike 

Tijekom godine 

Uvođenje knjiga u računalo - MetelWin Tijekom godine 

Sustavno izvješćivanje nastavnika i učenika o novim knjigama 

i sadržajima časopisa 

Tijekom godine 

Nabava knjiga i ostale informacijske građe Tijekom godine 

Praćenje stručne knjižnične i druge stručne literature Tijekom godine 

Praćenje dječje i literature za mladež Tijekom godine 

Sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima za školske 

knjižnice 

Tijekom godine 

Proljetna škola školskih knjižničara Travanj 

Suradnja s ostalim knjižnicama Tijekom godine 

Hrvatska mreža školskih knjižničara (repozitorij) Tijekom godine 

Lektira na drugačiji način - poticanje na čitanje 

knjiga za lektiru 

Niži razredi Tijekom godine 

Radionice čitanja i pisanja Učenici s 

poteškoća

ma 

Tijekom godine 

 

1.2 Suradnja 

s 

      

nastavnicim

a, stručnim 

      

suradnicima 

i  

      

ravnateljem 

 

Suradnja s ravnateljem, stručnim suradnikom i 

nastavnicima u svezi s nabavom stručne metodičko 

- pedagoške literature 

Ravnatelj, 

pedagog, 

nastavnici 

Rujan, siječanj 

Suradnja s nastavnicima razredne nastave i 

nastavnicima hrvatskog jezika u svezi s utvrđivanjem 

obvezne lektire prema postojećem knjižnom fondu 

Učitelji 

razredne 

nastave i 

nastavnic

e 

hrvatskog

a jezika 

Rujan 

Suradnja s ravnateljem, stručnim suradnikom i 

nastavnicima 

Ravnatelj, 

pedagog, 

nastavnici 

Tijekom godine 
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Suradnja s knjižarima, nakladnicima i njihovim zastupnicima Tijekom godine 

Nazočnost na sjednicama Učiteljskog i Razrednih vijeća Tijekom godine 

Stručna obrada knjižnične građe Tijekom godine 

Suradnja s županijskom matičnom službom Tijekom godine 

Pripremanje za sljedeću školsku godinu Kolovoz 

3. Kulturna 

i javna 

djelatnost 

Obilježiti Dan zaštite životinja - 4.10. Listopad 

Obilježavanje Dana zahvalnosti za plodove zemlje Listopad 

Međunarodni mjesec školskih knjižnica Listopad 

Organizacija posjeta dječjem kazalištu Žar ptica Listopad 

Izložba povodom Mjeseca hrvatske knjige Listopad, studeni 

Božić Prosinac 

Moja prva knjiga Siječanj 

Valentinovo Veljača 

Dan šuma i Dan voda - 21. i 22. 3. Ožujak 

Dan hrvatske knjige Travanj 

Dan Sunca - 3. 5. Svibanj 

Svjetski dan nepušenja - 31. 5. Svibanj 

Broj sati 

(250 

radnih 

dana) 

                                                                                                                                                  

1832 sata 
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6.5. PLAN RADA TAJNIKA 

 

 

RB 

SKUPINA POSLOVA VRIJEME SATI 

1. NORMATIVNO PRAVNI POSLOVI tijekom g. 440 

1.1. Izrada normativnih akata   

1.2. Praćenje propisa   

1.3. Izrada Ugovora, rješenja, odluka i sl.   

2. PERSONALNO KADROVSKI POSLOVI tijekom g. 120 

 

2.1. 

Raspisivanje natječaja, izrada obavijesti kandidatima natječaja, prijave-

odjave zaposlenika 

  

2.2. Vođenje matične knjige zaposlenika i ostale evidencije   

    

3. SURADNJA S RAVNATELJEM tijekom g. 170 

3.1. Rad na pripremanju sjednica   

3.2. Provedba odluka   

3.3. Informiranje zaposlenika   

4.4 Provedba javne nabave (udžbenici)   

4. OPĆI POSLOVI tijekom g. 148 

4.1. Izrada godišnjeg plana IX  

4.2. Izrada statističkih izvještaja  VI, IX  

4.3. Vođenje i izrada zapisnika   

4.4. Izrada rasporeda korištenja godišnjih odmora VI  

5. ADMINISTRATIVNO DAKTILOGRAFSKI POSLOVI tijekom g. 490 

5.1. Otvaranje i evidentiranje pošte   

5.2. Vođenje urudžbenog zapisnika   

5.3. Izrada dopisa, otpremanje pošte   

5.4. Izdavanje uvjerenja i potvrda učenicima i zaposlenicima   

5.5. Izdavanje putnih naloga zaposlenicima   

5.6. Poslovi narudžbe za učeničku prehranu   
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5.7. Poslovi narudžbe uredskog materijala   

 

5.8. 

Administrativni poslovi vezani za učeničke ekskurzije (izrada poziva za 

dostavu ponuda, vođenje zapisnika, izrada odluka o izboru ponuditelja) 

  

 

5.9. 

Poslovi ažuriranja podataka u e-maticu o ustanovi i djelatnicima, registra 

zaposlenika 

  

    

6. OSTALI POSLOVI tijekom g. 424 

6.1. Rad sa strankama (roditelji, učenici, zaposlenici)   

6.2. Raspored i izrada zaduženja za pomoćno-tehničko osoblje   

 

6.3. 

Suradnja s ravnateljem, UO za društvene djelatnosti, HZMIO, HZZO, HZZZ i 

dr. 

  

7. STRUČNO USAVRŠAVANJE tijekom g. 50 

8. GODIŠNJI ODMOR  240 

9. BLAGDANI . 64 

 UKUPNO  2096 
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6.6. PLAN RADA RAČUNOVOĐE 

 

RB 

 

 

SKUPINA POSLOVA 

 

VRIJEME 

 

SATI 

1. KNJIGOVODSTVENI POSOVI Tijekom 

god. 

527 

1.1. Kontroliranje i knjiženje   

1.2. Vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa   

1.3. Pisanje narudžbi i plaćanje računa   

 Knjiženje i usklađivanje poreznih kartica   

2. OBRAČUN OSOBNOG DOHOTKA Tijekom 

god. 

414 

2.1. Obračun i isplata plaće i ostalih naknada, uplata 

doprinosa 

  

2.2. Obračun bolovanja na teret do 42 dana i preko 42 

dana 

  

2.3. Obračun  i isplata putnih naloga, smjenskog rada, 

prekovremenog rada, mentorstva, naknada za 

vanjsko vrednovanje, naknada po projektu 

besplatnih udžbenika, dvokratnog rada i sl. 

  

2.4. Obračun troškova prijevoza, jubilarnih nagrada, 

otpremnina, pomoći, regresa, te ostalih 

materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora 

  

2.5. Obračun i isplata po Ugovorima o djelu i autorskih 

honorara 

  

2.6. Knjiženje i usklađivanje osobnih kartona 

zaposlenika 

  

3. PLANSKI I ANALITIČKI POSLOVI Tijekom 

god.  

100 

3.1.  Izrada financijskih  planova   

3.2. Analiza financijskih planova   
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3.3. STATISTIČKI POSLOVI Tijekom 

god. 

100 

4. Izrada statističkih izvještaja,  RAD-1, mjesečno i 

godišnje 

  

4.1. Izrada statističkih i financijskih izvještaja za 

Županijski ured za prosvjetu 

VI, IX  

4.2. Izrada izvještaja za fond zdravstva i zdravstveno 

osiguranje 

  

5. IZRADA GODIŠNJEG OBRAČUNA I,II,VI,XI 400 

5.1. Izrada godišnjeg i polugodišnjeg obračuna   

5.2. Obračun amortizacije   

5.3. Godišnji popis inventara i usklađivanje stvarnog i 

knjigovodstvenog stanja 

  

5.4 Obračun revalorizacije   

6. POSLOVI EVIDENTIRANJA Tijekom 

god. 

100 

6.1. Vođenje knjige osnovnih sredstava   

7. OSTALI POSLOVI tijekom 

godine 

95 

7.1. Stručno usavršavanje-praćenje literature   

7.2. Suradnja za Županijskim uredom za prosvjetu, 

Gradskim UO za društvene djelatnosti, FINA-om, 

HZZZ i dr. 

  

8. GODIŠNJI ODMOR  240 

9. BLAGDANI  64 

 UKUPNO  2096 
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6.7.GODIŠNJI RASPORED POSLOVA  -  SPREMAČICA 

 

RB 

 

 

POSLOVI I RADNI ZADACI 

 

SATI 

GODIŠNJE 

 

1. 

Dnevno čišćenje školskog prostora (dezinfekcija sanitarnih i drugih prostora, 

metenje, brisanje prašine, uklanjanje otpadaka) 

 

700 

 

2. 

Redovito čišćenje škole (pranje prozora, stolarije, zidova, metenje, brisanje 

prašine, pražnjenje kanti za otpatke, pranje zavjesa) 

 

456 

3. Premazivanje podnih površina 200 

 

4. 

Poslovi čišćenja škole za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika  

210 

5. Poslovi održavanja okoliša  170 

 

6. 

Poslovi održavanja u zimskim uvjetima (čišćenje snijega sa prilaza školskoj zgradi)  

20 

7. Poslovi vezani uz pripremu proslave Dana škole 20 

8. Obilazak školskih objekata u neradne dane 10 

9. Ostali neplanirani poslovi 30 

10. Blagdani 64 

11. Godišnji odmor 216 

 UKUPNO 2096 

 

6.8.GODIŠNJI RASPORED POSLOVA  -  KUHARICA  

 

RB POSLOVI I RADNI ZADACI SATI GODIŠNJE 

1. Pripreme za početak rada školske kuhinje 290 

2. Priprema i podjela hrane 710 

3. Pripremanje hrane prilikom svečanosti u školi 120 

4. Poslovi čišćenja kuhinje u vrijeme praznika 200 

5. Redovito čišćenje školskog prostora u vrijeme ljetnih i zimskih praznika 320 

6. Poslovi vezani uz nabavku namirnica potrebnih za rad školske kuhinje 72 

7. Poslovi na održavanju čistoće u školi 40 
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8. Ostali neplanirani poslovi 40 

6. Blagdani 64 

7. Godišnji odmor 240 

 UKUPNO 2096 

 

 

 

6.8.GODIŠNJI RASPORED POSLOVA  -  DOMAR 

 

 

RB 

 

POSLOVI I ZADACI 

SATI 

GODIŠNJE 

1. Poslovi na održavanju objekta škole, Poslovi u tijeku sezone grijanja 270 

2. Održavanje i popravci opreme i inventara 745 

3. Održavanje i popravci instalacija (voda, struja) 277 

4. Održavanje i punjenje protupožarnih aparata 20 

5. Pripremanje sale i dekoracija za školske priredbe 40 

6. Poslovi nabavke materijala za održavanje  130 

7. Poslovi održavanja školskog parka: šišanje živice, košenje trave, kupljenje lišća, 

papira i ostalog, čišćenje snijega sa prilaza školi 

120 

8. Ličenje stolarije i učionica, , bojanje stolarije, održavanje vanjskog dijela zgrade  180 

9. Ostali neplanirani poslovi (obavljanje poslova ,pošta, HZMIO, HZZO, FINA i sl.) 10 

10. Blagdani 64 

11. Godišnji odmor 240 

 UKUPNO 2096 

 

7. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA 

 7.1. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA 

 rujan 2019. Izvještaj o radu u prethodnoj šk. godini 

 listopad 2019. Godišnji plan i program rada škole za 2019./2010. i Kurikulum 

 listopad 2019. provođenje natječaja za izbor ravnatelja 
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 suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa (tijekom godine) 

 donošenje i ažuriranje školskih akata (tijekom godine) 

 prosinac 2019. Financijski plan i plan nabave 

 siječanj 2020. Utvrđivanje završnog računa 

 svibanj 2020. Podnošenje izvješća o periodičnom obračunu 

 Razmatranje izvješća o ostvarenim rezultatima odgojno-obrazovnog rada škole 

Polugodišnje izvješće o financijskom poslovanju; razmatranje izvješća ravnatelja o 

svom radu; rasprava o potrebama za kadrove; ostala problematika 

Školski odbor će se sastajati na sjednicama kad god se za to ukaže potreba, vezano uz 

zadaće Školskog odbora predviđene Zakonom i Statutom. 

 

7.2.Plan rada Učiteljskog vijeća 

Mjesec  Poslovi i zadaci Izvršitelji 

Rujan Organizacija rada u novoj školskoj godini. Zaduženja 

učitelja u novoj školskoj godini, plan rada Učiteljskog 

vijeća 

Ravnatelj 

Listopad Usvajanje prijedloga Godišnjeg plana i programa rada 

škole i Kurikuluma za šk. god. 2019./2020. 

Ravnatelj, pedagog 

Studeni Učenici s teškoćama Logoped, pedagog 

Prosinac Analiza uspjeha učenika na kraju 1. polugodišta Ravnatelj, članovi 

UV-a 

Siječanj Daroviti učenici u nastavi Pedagog 

Veljača Škola u susret novim izazovima Ravnatelj 

Ožujak Profesionalni razvoj učitelja i stručnih suradnika Stručna služba 

Travanj Tema po izboru  

Svibanj  Ishodi učenja Članovi UV-a 

Lipanj Analiza uspjeha učenika, organizacija dopunskog 

rada, pregled pedagoške dokumentacije 

Ravnatelj, članovi 

UV-a 

Srpanj/kolovoz Utvrđivanje uspjeha učenika, projekcija zaduženja za 

iduću školsku godinu 

ravnatelj 
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7.3. PLAN RADA RAZREDNOG VIJEĆA 

MJESEC Poslovi i zadaci Izvršitelji 

Listopad Osobine i sposobnosti učenika 5. razreda Razrednice 4. razreda, 

članovi RV-a 5. razreda, 

stručna služba, ravnatelj 

Prosinac Utvrđivanje uspjeha i vladanja na kraju 

obrazovnog razdoblja za redovne i 

prilagođene programe 

Razrednici, predmetni učitelji, 

stručna služba, ravnatelj 

Ožujak Utvrđivanje uspjeha  učenika Razrednici, predmetni učitelji, 

stručna služba, ravnatelj 

Lipanj Utvrđivanje uspjeha i vladanja na kraju 

nastavne godine  za redovne i prilagođene 

programe; realizacija GPP-a 

Razrednici, predmetni učitelji, 

stručna služba, ravnatelj 

Prema potrebi Problematika u domeni razrednog vijeća-

prema potrebi 

Članovi RV-a, stručna služba, 

ravnatelj 

 

7.4. PLAN RADA UČITELJA I RAZREDNIKA 

Učiteljice 

Planovi rada učitelja sastavni su dio ovog plana, a pohranjeni su u pedagoškoj dokumentaciji u 

e-obliku kod pedagoga. 

Razrednici 

Planovi rada razrednika sastavni su dio ovog dokumenta. Nalaze se u pedagoškoj dokumentaciji 

u e-obliku kod pedagoga i e-dnevniku. 

 

8. PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA 

8.1. Planovi stručnog usavršavanja 

Individualno stručno usavršavanje  planira se u obrascima koji su sastavni dio pedagoške 

dokumentacije. Sastavnice su: 

 Osobno stručno usavršavanje (do 70 sati) 

 Usavršavanje u školi (uključuje sjednice UV-a i rad stručnih aktiva u školi, razredne 

nastave, predmetne nastave, razrednika te edukacije u okviru programa „Škola za 

život“ i sudjelovanje u sastancima Tima za kvalitetu) 
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 Usavršavanje izvan škole (uključuje aktivnosti županijskih stručnih vijeća, edukacije 

u organizaciji  AZOO-a i MZO te online usavršavanje) 

Planovi se čuvaju u individualnim dosjeima djelatnika i nalaze se kod školske 

pedagoginje u e-obliku. 

8.2. PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA RAZREDNE NASTAVE 

Vrijeme realizacije Sadržaj rada Nositelj aktivnosti 

1. Polugodište  Plan i program rada Aktiva u 

2019./2020. 

 Škola za život; smjernice i upute za 

rad 

 Dogovor za projektne aktivnosti 

Voditeljica aktiva, učiteljice 

razredne nastave 

2. Polugodište  Predavanje po izboru 

 Digitalni alati u nastavi 

Voditeljica aktiva, učiteljice 

razredne nastave 
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9.ZDRAVSTVENO-SOCIJALNA ZAŠTITA 

9.1.Školski preventivni program 

 

CILJEVI 

 

Osnovni cilj školskog preventivnog programa je usmjeravanje učenika na društveno 

prihvatljive oblike ponašanja, promicanje zdravih stilova života, odgoj osoba sposobnih za 

nošenje sa životnim iskušenjima, što pridonosi povećanju sigurnosti u odgojno-obrazovnim 

ustanovama i prevenira određene oblike poremećaja u ponašanju. Škola će se, stoga, 

usmjeriti na osnaživanje zaštitnih čimbenika tijekom školovanja (stvaranje pozitivne slike o 

sebi, razvoj samopouzdanja i komunikacijskih vještina) i ublažavanje utjecaja rizičnih 

čimbenika (nepovoljna obiteljska situacija, teškoće u ponašanju, školski neuspjeh).  

 

NAMJENA  

 

 Školski preventivni program namijenjen je svim učenicima od 1. do 8. razreda u svrhu 

poučavanja učenika životnim vještinama te sprečavanje i suzbijanje neprihvatljivih oblika 

ponašanja. Potrebno je potaknuti učenike na razvijanje osobina kao što su samostalnost, 

marljivost i odgovornost i tako im pomoći u donošenju ispravnih odluka i uspješnom 

rješavanju problema.  

 

NOSITELJI 

 

 Nositelji školskog preventivnog programa su razrednici, predmetni i razredni učitelji, 

stručni suradnici, učenici i roditelji te vanjski suradnici.  

 

NAČIN REALIZACIJE  

 

Aktivnosti školskog preventivnog programa realizirat će se prije svega kroz sate 

razrednika (predavanja, radionice, prezentacije filmova...), ali i kroz individualne i skupne 

razgovore, projekte, predavanja za učenike, kao i terenske nastave i izlete.  
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VRIJEME REALIZACIJE  

 

 Tijekom cijele nastavne godine kroz redovnu nastavu i ostale aktivnosti planirane 

školskim kurikulumom za školsku godinu 2018./2019.  

 

TROŠKOVNIK 

 

Za realizaciju aktivnosti bit će korišten potrošni materijal (papir, papir u bojama, 

hamer papiri, flomasteri, toner, ljepila, škare,  troškovi kopiranja…). 

 

VREDNOVANJE  

 

Realizacija školskog preventivnog programa vrednovat će se kroz povratne 

informacije svih uključenih u aktivnosti programa. Provodit će se kroz broj odrađenih tema 

i radionica, uključenost učenika u aktivnosti, zadovoljstvo učenika i primjenom naučenog 

u razrednoj sredini, ali i u druženjima van škole. Rezultati vrednovanja koristit će se tijekom 

planiranja školskog preventivnog programa za sljedeću školsku godinu. 

 

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM (Školska preventivna strategija) 

Obuhvaća i prevenciju ovisnosti te prevenciju nasilja 

šk. god. __2019./2020__  

Voditelj /i  ŠPP:            mag.ped., stručna suradnica pedagoginja                                  

PROCJENA STANJA I POTREBA:  

Među učenicima vladaju uglavnom povoljni međuljudski odnosi, no s vremena na 

vrijeme dolazi do manjih verbalnih sukoba i neučinkovite i neprimjerene komunikacije, 

stoga je potrebno poraditi na njihovoj sposobnosti komuniciranja i pregovaranja, 

prihvaćanja različitosti i kompromisa. Također, dosta učenika provodi previše vremena 

ispred televizora i na internetu, pa je stoga potrebno kod učenika osvijestiti njihovu 

pretjeranu potrebu za provođenjem vremena 'on-line', te ih poticati na aktivno i 

kvalitetno trošenje vlastitog slobodnog vremena, kao i na zdravu prehranu kojom 

preveniramo pretilost i različita oboljenja. 
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CILJEVI PROGRAMA: 

- učiti djecu neagresivnom ponašanju te promicati toleranciju 

 

- pokazivati vlastitim primjerom poštovanje i pružanje potpore 

 

- nasilnike educirati o neprihvatljivosti nasilničkog nasilja 

 

- ne prihvaćati neželjeno ponašanje kao dio šale i odrastanja 

 

- osigurati učenicima atmosferu u kojoj bez straha mogu prijaviti zastrašivanje i 

nasilno ponašanje 

 

- raditi na prevenciji različitih ovisnosti  

 

- učiti djecu o štetnosti alkohola, droga, prekomjerne upotrebe Interneta… 

 

- podizati svijest o važnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena 

 

- naučiti prepoznati rizične situacije 

 

  



 

81 

AKTIVNOSTI S UČENICIMA (PO RAZREDIMA) 

 

 



 

82 

 

 

 

Razred: 1.a                Razrednica:  

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   

Učenici se često verbalno sukobljavaju, svađaju se, tužakaju jedni druge. Stvaraju se grupice u 

razredu, odvajaju se djevojčice od dječaka i obrnuto. Ne surađuju, ne uvažavaju jedni druge. 

Treba ih poticati da pomažu jedni drugima. Neki učenici ne pokazuju svoje emocije na primjeren 

način. 

 

 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe  
 vrijeme 

provedbe   

Tko provodi : 

stručni suradnik 

razrednik 

vanjski suradnici 

Kad se male ruke slože 
igra listopad razrednica 

Što je prijateljstvo? slušanje priče, rad u 

skupinama 

studeni razrednica  

Djevojčice i dječaci-đaci 

veseljaci 
Razgovor, igra, crtanje travanj razrednica 

Tematski roditeljski 

(izbor teme prema potrebi 

koja se pokaže nužnom za 

obradu) 

predavanje 

tijekom 

školske 

godine 

razrednica i stručni 

suradnik 
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Razrednica:  Razredni odjel: 1.b 

 

 

 

  

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   

Učenici vole jesti nezdravu hranu. Većina je tjelesno neaktivna što se odražava na njihovom fizičkom 

izgledu i tjelesnoj formi. 

  

 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe  
 vrijeme 

provedbe   

Tko provodi : 

stručni suradnik 

razrednik 

vanjski suradnici 

Pravilna prehrana integrirani projektni 

dan 

veljača razrednica 

U zdravom tijelu zdrav duh 
predavanje  svibanj razrednica  

Provjeravanje motoričkih i 

funkcionalnih sposobnosti 

provjeravanje i 

mjerenje 

u rujnu i 

svibnju 

razrednica 

Tematski roditeljski 

(izbor teme prema potrebi koja 

se pokaže nužnom za obradu) 

predavanje 

tijekom 

školske 

godine 

razrednica i stručni 

suradnik 
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Razrednik:  razredni odjel:   2. a  

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   

Odjeljenje 2. a razreda je po broju učenika manje odjeljenje, ukupno 14 učenika. Djevojčice su u manjini 

što ponekad  izaziva nesuglasice s dječacima. Unatoč malom broju učenika pojedinci narušavaju radnu 

atmosferu i ometaju nastavu. Zato treba usvajati primjenjivanje razrednih pravila i pravila iz Kućnog reda 

škole. Potrebno je tijekom cijele šk. g.  raditi na razvijanju navika pristojnog ponašanja, njegovanju 

prijateljskih odnosa među učenicima, međusobnom pomaganje i suradnji. 

  

 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe  
 vrijeme 

provedbe   

Tko provodi : 

stručni suradnik 

razrednik 

vanjski suradnici 

Poštujemo li razlike među nama?  
Sat razrednika  studeni razrednik 

Sukob i njegovo rješenje 
Sat razrednika  studeni razrednik 

Odgovornost za vlastito zdravlje 
Sat razrednika siječanj razrednik 

Ja poruke 
Sat razrednika veljača razrednik 

Ispričavanje za pogrješku 
Sat razrednika  veljača razrednik 

Igrajmo se zajedno – igre s 

pravilima 
Sat razrednika svibanj razrednik 
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Tematski roditeljski 

ppt prezentacija, predavanje 

Epidemija popustljivog 

odgoja 

prosinac razrednik 

 

Razrednik:  razredni odjel:   2. b 

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   

Odjeljenje 2. b razreda broji ukupno 54 učenika. Djevojčice su sklone povremenim međusobnim sukobima. 

Također, ponekad dođe do neprimjerene komunikacije. Potrebno je tijekom cijele šk. g.  raditi na 

razvijanju navika pristojnog ponašanja, njegovanju prijateljskih odnosa među učenicima, međusobnom 

pomaganje i suradnji. 

 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe  
 vrijeme 

provedbe   
Tko provodi : 

Poštujemo li razlike među nama?  
Sat razrednika  studeni razrednik 

Sukob i njegovo rješenje 
Sat razrednika  studeni razrednik 

Odgovornost za vlastito zdravlje 
Sat razrednika siječanj razrednik 

Ja poruke 
Sat razrednika veljača razrednik 

Ispričavanje za pogrješku 
Sat razrednika  veljača razrednik 

Igrajmo se zajedno – igre s 

pravilima 
Sat razrednika svibanj razrednik 
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Tematski roditeljski 

ppt prezentacija, predavanje 

Epidemija popustljivog 

odgoja 

prosinac razrednik 
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Razrednik___ razredni odjel__3. a_______ 

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   

3. a razred sastoji se od 18 učenika (12 djevojčica i 6 dječaka). Jedna učenica ima primjereni oblik 

školovanja – redoviti program uz individualizirani pristup za obrazovne predmete. Još 3učenika imaju 

poteškoće u čitanju i pisanju. 

U razredu nisu dobro razvijeni socijalni odnosi. Postoji više djevojčica koje su usamljene pod odmorom. 

Neke od njih se silno žele družiti, ali ne uspijevaju. S druge strane postoji manja skupina djevojčica koje se 

intenzivno druže i ne prihvaćaju ostale djevojčice. Dječaci su imali sličan problem, ali od kako ih je ostalo 

samo 6, bolje su se povezali. 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe  
vrijeme 

provedbe   

Tko provodi : 

stručni suradnik 

razrednik 

vanjski suradnici 

Humano ponašanje 
radionica llistopadopad 

razrednik 

 

Duševno i opće zdravlje   
radionica studeni 

razrednik 

 

Kako reći NE 
radionica prosinac razrednik 

Suočavanje s odbijanjem 
radionica ožujak razrednik 

 
   

Tematski roditeljski 
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Razrednik:__ razredni odjel: __3.b__ 

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   

3. b razred sastoji se od 18 učenika (10 djevojčica i 8 dječaka) različitih mentalnih, emocionalnih, socijalnih 

i tjelesnih karakteristika. Veći dio odjela čine ekstrovertirana djeca prosječnih intelektualnih karakteristika i 

zadovoljavajuće razvijenih socijalnih odnosa. Nekoliko učenika odskače svojim visokim intelektualnim 

sposobnostima, dok dvoje učenika ima teškoće čitanja i pisanja (disgrafija i disleksija). Za jednog je 

učenika utvrđen primjereni oblik školovanja – redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane 

postupke za Hrvatski i Engleski jezik te redoviti program uz individualizirane postupke za Matematiku i 

Prirodu i društvo. Neki učenici se prerijetko uključuju u vršnjačku interakciju, dijelom zbog problema jezične 

naravi, a dijelom zbog nerazvijenih socijalnih umijeća. Nekoliko je učenika vrlo povučeno, stidljivo, niskog 

samopoštovanja i samopouzdanja. Smatram da je nužna naša intervencija jer ova ponašanja mogu imati 

posljedice na razvoj, tj. utjecati na socijalne i emocionalne kompetencije u odrasloj dobi. 

Planirane  aktivnosti:  
Način  

provedbe  
 vrijeme provedbe   

Tko provodi : 

stručni suradnik 

razrednik 

vanjski suradnici 

Različiti, a isti 
radionica  listopad 

razrednik 

 

Duševno i opće zdravlje 
radionica studeni 

razrednik 

 

Kako reći NE 
radionica prosinac 

razrednik 

stručni suradnik 

 

Poštujem li sebe? 
radionica siječanj 

razrednik 

 

Prihvaćanje 
radionica veljača 

razrednik 

 

Poštujem osjećaje svojih prijatelja 
radionica ožujak 

razrednik 

stručni suradnik 
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Tematski roditeljski 

Razvoj samopoštovanja kod 

djece 

predavanje siječanj/veljača 
razrednik 

 

Razrednik__ _________________________   razredni odjel__4.a _______  

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:  

 U razredu dolazi do sukoba najčešće između djevojčica jer ih je 5 (neparan )broj pa dolazi do rivaliteta tj. 

vrijeđanja na osobnoj razini . Mislim da to potiču i roditelji koji se interesno druže po klanovima . Pojedini se 

roditelji i ne pozdravljaju što ne pridonosi pozitivnoj atmosferi u razredu .Sudjeluju i pojedini dječaci 

govoreći ružne i neprimjerene riječi ,te smo stoga zvali pojedine roditelje . Zabrinjavajuće je to što su to 

uvijek iste osobe . 

 

  

 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe  
 vrijeme 

provedbe   

Tko provodi : 

stručni suradnik 

razrednik 

vanjski suradnici 

Vršnjačko nasilje  

radionica 
siječanj 

učiteljica 

Mirno rješavanje sukoba 

radionica veljača učiteljica 

Utjecaj čovjeka na okoliš 

radionica travanj učiteljica 
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Tematski roditeljski 

Vršnjačko nasilje predavanje  siječanj 
učiteljica 

 

 



 

91 

Razrednik_____ razredni odjel_____4.b____  

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   

Razredni odjel 4.b razreda ima 13 učenika, 7 djevojčica i 6 dječaka. Jedna djevojčica, Patricija Hlobik živi 

samo s majkom, s ocem nema kontakte. 1. razred je završila u Njemačkoj, pa se s mamom vratila u Babinu 

Gredu. Pomalo je povučena, teško je našla prijateljicu u razredu. Luka Sastić je često ostajao na čuvanju 

kod starije susjede jer je mama radila po nekoliko mjeseci u Italiji, a otac na terenu. To je ostavilo 

posljedice u njegovom ponašanju. Razmažen je i ponekad agresivan prema drugoj djeci. Drugi učenici ne 

žele surađivati s njim, izbjegavaju ga, ne žele ga u svojoj skupini tijekom rada. Darijo Šimić je vrlo nemiran i 

pomalo neodgojen. Zanemaruje sve svoje obaveze, a mama ga stalno brani i zaštićuje. Kod kuće nema 

kontrolu, većinu vremena se igra i zabavlja. U razredu često povuče drugu djecu prema nepriličnom 

ponašanju (skakanju, vikanju, psovanju i slično). 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe  
 vrijeme 

provedbe   

Tko provodi : 

stručni suradnik 

razrednik 

vanjski suradnici 

Temeljne socijalne vještine 

(osobni i socijalni razvoj) - 

Odgovor na nasilje - Podučiti 

učenike važnosti promatrača u 

trokutu nasilja 

Rasprava, improvizacija 

dijaloga i glumljenje 

uloga (nasilje, 

promatrači, publika, 

nasilnik, žrtva, fizičko, 

verbalno, posljedice 

nasilja) 

Listopad 

2019. 

Veljača  

2020. 

razrednik i stručni suradnik 

 

 

 Osobni i socijalni razvoj - Moji 

prijatelji - Naučiti kako 

prepoznati ljudske kvalitete 

među razrednim prijateljima 

Izlaganje, rasprava, oluja 

ideja -  na papir velikog 

formata postaviti 

fotografije svih učenika iz 

razreda. Učenici 

dopisuju: zašto je svaki 

pojedini učenik dobar 

prijatelj? Koje su njegove 

dobre osobine? U čemu 

je dobar, u čemu je vješt, 

u čemu se istaknuo?... 

Prosinac 

2019. 

razrednik 

 

 Vještine nošenja s teškoćama 

(Osobni i socijalni razvoj) - Kako 

riješiti problem - pokazati korake 

rješavanja problema kroz 

zadanu vježbu 

Rad u grupi - naučiti 

tehniku rješavanja 

problema. svaka grupa 

dobiva scenarij s 

problemskom situacijom i 

radni list s koracima u 

rješavanju problema 

Svibanj  

2020. 

razrednik i stručni suradnik 

 

Tematski roditeljski – Kako 

pomoći djetetu? 

Ppt. Nasilje među 

djecom 
Ožujak 2020. razrednik 
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Razrednik___ razredni odjel_5.a_____  

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   

Razred na početno upoznavanje pristojan i miran. Ne uočavaju se ponašanja kod učenika koja bi 

upućivala na međuvršnjačko nasilje ili međusobno vrijeđanje.  

 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe  
 vrijeme 

provedbe   

Tko provodi : 

stručni suradnik 

razrednik 

vanjski suradnici 

Alkohol i droge – utjecaj na 

pojedinca, obitelj i zajednicu 
Predavanje 

1 sat 

razrednika 

Razrednik 

Nenasilno ponašanje – 

problematične situacije 
Predavanje 

1 sat 

razrednika 

Razrednik 

(Ne)primjereno vršnjačko 

ponašanje u pubertetu 
Predavanje 

1 sat 

razredika 

Razrednik 

Temeljni pojmovi komunikacije 
Predavanje 

1 sat 

razrednika 

Razrednik 

 
   

 
   

Tematski roditeljski 
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Razred: 5.b                                Razrednica: Ivana Stažnik 

 

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   

Učenici su skloni igranju video igrica, čestom razgovaranju o postignutim rezultatima u igricama;većina je 

tjelesno neaktivna što se odražava na njihovom fizičkom izgledu, nesvjesni pubertetskog stanja u koje 

ulaze. Nisu skloni izrugivanju, naprotiv, pomažu kada je nekomu pomoć potrebna. 

  

 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe  
 vrijeme 

provedbe   

Tko provodi : 

stručni suradnik 

razrednik 

vanjski suradnici 

Promjene u vezi s pubertetom i 

higijena 
predavanje rujan liječnici školske medicine 

Prepoznavanje opasnosti 

pretjeranoga korištenja ekranom 
predavanje i radionica 

tijekom 

prvog 

polugodišta 

razrednik i stručni suradnik 

Učenici medijatori u rješavanju 

sukoba 
radionica 

u veljači i 

po potrebi 

u 

određenim 

situacijama 

razrednik 

Tematski roditeljski 

(izbor teme prema potrebi koja 

se pokaže nužnom za obradu) 

predavanje 

tijekom 

školske 

godine 

razrednik i stručni suradnik 
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Razrednik razredni odjel 6.a  

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:  6. a odjel broji 17 učenika. Između većine učenika vlada 

skladan odnos. Na veću uključenost u razrednu zajednicu potrebno je potaknuti učenika Adriana 

Kneževića. Učenica Ivana Ilišević lijepo surađuje s drugim učenicima, ali se ponekad osjeća otpor od 

strane nekolicine učenika u uključivanje Ivane u razredne odnose. Učenika Ognjena Franciškovića 

potrebno je više poticati na pozitivan odnos prema drugim učenicima. 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe  
 vrijeme 

provedbe   

Tko provodi : 

stručni suradnik 

razrednik 

vanjski suradnici 

Samopoštovanje kao 

najbitnija odrednica uspjeha 

(u školi, društvu, karijeri) 

-skupni rad 

-individualni rad 

razgovor, rješavanje 

problema,  

 

listopad Razrednik i učenici 

Međuvršnjačko nasilje i 

tolerancija 

rad skupinama, 

individualni rad                                      

razgovor, rješavanje 

problema, strukturirano 

učenje-igranje uloga 

siječanj 
Razrednica i učenici 

Samokontrola  

*Modul 2/ Prevencija 

nasilničkog ponašanja/ 

Životne vještine 

Usporediti ponašanja 

učenika u razredu. 

Opisati povezanost 

nasilničkog ponašanja 

s kriminalom, nasiljem i 

drugim oblicima 

agresije. 

studeni Razrednica i učenici 

Rizične situacije i rizična 

ponašanja 

*Modul 3/ Prevencija ovisnosti 

 

Prepoznati rizične 

situacije na primjerima. 

Raspraviti moguće 

situacije i rizična 

ponašanja. Prepoznati 

rizike i posljedice 

rizičnih ponašanja 

tijekom izleta, terenske 

nastave i sl. 

siječanj Razrednica i učenici 
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Razrednik ,razredni odjel 6.b  

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:  6. b odjel broji 17 učenika. Učenik Marko Mikolić je dijete 

s poteškoćama i učitelji koji im predaju trebaju Marku omogućiti odlazak na zahod kada uvide da nešto 

treba poduzeti. Razred može biti harmoničan i uspješan u izradi zadataka kada ga se motivira. U razredu 

je znalo doći do govora mržnje i fizičkog obračuna pa bi trebalo (uz dosadašnje provođenje radionica i 

preventivnih aktivnosti) djelovati i dalje!   

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe  
 vrijeme 

provedbe   

Tko provodi : 

stručni suradnik 

razrednik 

vanjski suradnici 

Samopoštovanje kao 

najbitnija odrednica uspjeha 

(u školi, društvu, karijeri) 

-skupni rad 

-individualni rad 

razgovor, rješavanje 

problema,  

 

listopad Razrednik i učenici 

Međuvršnjačko nasilje i 

tolerancija 

rad skupinama, 

individualni rad                                      

razgovor, rješavanje 

problema, strukturirano 

učenje-igranje uloga 

siječanj 
Razrednica i učenici 

Samokontrola  

Usporediti ponašanja 

učenika u razredu. 

Opisati povezanost 

nasilničkog ponašanja 

s kriminalom, nasiljem i 

drugim oblicima 

agresije. 

studeni Razrednica i učenici 

Rizične situacije i rizična 

ponašanja 

Prepoznati rizične 

situacije na primjerima. 

Raspraviti moguće 

situacije i rizična 

ponašanja. Prepoznati 

rizike i posljedice 

rizičnih ponašanja 

tijekom izleta, terenske 

nastave i sl. 

siječanj Razrednica i učenici 
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Promocija odgovornog 

ponašanja 

 
 

Primijeniti kvalitetnu 

komunikaciju. Reagirati 

na rizična ponašanja 

vršnjaka. Poticati 

učenike na traženje 

pomoći. Usporediti 

ponašanja učenika u 

razredu. 

veljača Razrednica i učenici 

Utjecaj medija i vršnjaka 

prema sredstvima ovisnosti 
 ožujak  

Tematski roditeljski 

 
   

 

 

Razrednik   , razredni odjel  7.a 

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   

Uzimajući u obzir veličinu razreda, kompleksnost sastava razreda, odgojno stanje 

razreda mogu ocjeniti prosječnim, Treba poraditi s pojedinim učenicima zajedno sa 

stručnom službom i uključenost roditelja. 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe  
 vrijeme 

provedbe   

Tko provodi : 

stručni suradnik 

razrednik 

vanjski suradnici 

 Kvaliteta odnosa i 

prihvaćanje različitosti 
Radionica 

11.mjesec 

2019. 

Razrednik, Pedagog 

Opojne droge i njihova 

štetnost. 
Radionica 

1. 

mjesec2020. 

Razrednik, stručna služba 

, PU-Vuk-Srijemska 
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Zdrava prehrana 
Radionica 

3.mjesec 

2020. 

Razrednik, učiteljica 

M.Blažević 

Sigurno na Internetu 
Radionica 

4. mjesec 

2020. 

Učitelj S.Lešić 

Tematski roditeljski 

 

Prezentiranje 

provedenih radionica 

5 mjesec 

2020. 

Razrednik 
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Razrednik_ razredni odjel___7.b______  

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:  Tendencija prema verbalnom nasilju i izoliranju učenika, 

potrebno raditi na ''ja'' porukama i asertivnom ponašanju.  

 

  

 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe  
 vrijeme 

provedbe   

Tko provodi : 

stručni suradnik 

razrednik 

vanjski suradnici 

1. Kvaliteta učenja- 

prevencija izbjegavanja 

(obveza i 

neopravdanog 

izostajanja) 

razgovor rujan Razrednica, učenici 

2. Umor i oporavak (radne 

vještine u službi zdravlja)         
Razgovor, timski rad rujan Razrednica, učenici 

3. Škola, ja i okolina 

Pravila lijepog 

ponašanja i                      

uljudnog ophođenja 

Timski rad listopad Razrednica, učenici 

4. Nasilje na internetu 

(cyberbullying) 
radionica listopad 

Razrednica, učenici, 

stručni suradnik 

5. Mediji i kritičko 

razumijevanje medijskih 

sadržaja: Prednosti i 

opasnosti Interneta 

radionica veljača Razrednica, učenici 

    

Tematski roditeljski 
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Razrednik: razredni odjel  8.a  

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   

Odgojna situacija u razredu je primjerena i zadovoljavajuća. Učenici su vrlo složni i druželjubivi. Znaju 

se dogoditi sitniji ekscesi što se brzo riješi u suradnji s predmetni učiteljima. 

  

 

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe  
 vrijeme 

provedbe   

Tko provodi : 

stručni suradnik 

razrednik 

vanjski suradnici 

1.Odgovorni smo za svoje 

zdravlje 

2. Legiranje, ne drogiranje 

3.Prevencija nasilja u bliskim 

vezama 

 

Razgovor  

tijekom 

nastavne 

god 

2019/2020. 

rrazrednik 

Tematski roditeljski 

„Zdrav za 5“ -prevencija 

ovisnosti 

Razgovor 

Tijekom 

nastavne 

godine 

2019/2020.  

razrednik 
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razredni odjel: 8.b 

Procjena odgojnog stanja u razrednom odjelu:   

Učenici su usvojili pravila dobre uljudbe, te se pristojno ponašanje prema drugim učenicima i nastavnicima. 

Slobodno iskazuju veću ili manju privrženost prema prijateljima iz razreda, ne diskriminirajući ni jednog člana 

razredne zajednice. Uglavnom su prihvatili su pravila razrednog ponašanja i respektiraju načelo razrednog 

zajedništva i solidarnosti bez diskriminiranja pojedinih učenika zbog njihovih možebitnih inferiornosti u 

mogućnostima svladavanja nastavnih zadataka. Potrebno je usavršavati vještine koje ohrabruju najinferiornije 

članove razredne zajednice – prvenstveno pritom mislim na učenike koji imaju prilagođene standarde i 

nastavne programe. Takve učenike u pozitivnom pristupu i ozračju treba poticati da bi im razina 

samopouzdanja i vjere u sebe i zajednicu postigla dugoročno adekvatnu- odgovarajuću  razinu. To su 

slijedeći učenici, po mojim razredničkim dojmovima: Helena Martić, Gabrijel Mijić i Stjepan Đaković. Tu bih 

čak dodao i Nikolu Josipovića kao iznimno korektnog i odličnog učenika, ali sa stanovitim zdravstvenim 

poteškoćama.    

Planirane  aktivnosti:  Način  provedbe  
vrijeme 

provedbe   

Tko provodi: razrednik, stručni 

suradnik, vanjski suradnici 

vršnjački pritisak, 

samopoštovanje i rizična 

ponašanja 

na nastavnom satu 

razrednog odjela u 

sklopu zdravstvenog 

odgoja 

listopad 

2019. 
razrednik  

upravljanje sukobom 

na  nastavnom satu 

razrednog odjela u 

sklopu građanskog 

odgoja i obrazovanja 

studeni 

2019.  

policajac u zajednici – gosp. 

Goran Besednik; razrednik 

„oprezno s upotrebom 

pirotehnike u vrijeme božićno – 

novogodišnjih blagdana“ 

na satu razrednog odjela 

u sklopu školskog 

preventivnog programa 

prosinac  

2019. 
djelatnik (ci)  MUP-a; razrednik 

preventiva međuvršnjačkog 

nasilja 

na satu razredne 

zajednice  

početkom 

drugog 

polugodišta 

stručni suradnik ili razrednik  

tematski roditeljski*(u skladu s 

procijenjenim potrebama) 

prezentacija pod nazivom Nasilje 

među djecom 

na 2. ili 3. roditeljskom 

sastanku 

prosinac 

2018.  
razrednik 
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RAD S RODITELJIMA 

Oblik rada  

aktivnosti  

Razina 

intervencije  

Sudionici  Tema/N

aziv 

radionic

e/ 

predava

nja 

Planira

ni broj 

susreta 

Voditelj/ 

suradnici 

1.Individualno 

savjetovanje 

roditelja 

Univerzalna, 

selektivna 

Razrednici, 

pedagoginja, 

roditelji 

Po 

potrebi 

Tokom 

godine

, po 

potrebi 

pedagog

inja 

2.Roditeljski 

sastanci - 

predavanja 

univerzalna Razrednici, 

pedagoginja, 

roditelji 

Po 

potrebi 

Tokom 

godine 

Razrednic

i, 

pedagog

inja 

 

 

 

RAD S UČITELJIMA 

Oblik rada 

aktivnosti 

Razina 

intervencije  

Sudionici  Tema/Nazi

v 

radionice/ 

predavanj

a 

Planirani 

broj 

susreta 

Voditelj/ 

suradnici 

1.Individualno 

savjetovanje o 

postupanju 

Univerzalna, 

selektivna 

Svi učitelji Po potrebi Po 

potrebi 

tokom 

godine 

pedagog

inja 
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prema 

učenicima 

2. Učiteljska i 

razredna vijeća 

Selektivna, 

univerzalna 

Svi učitelji Po potrebi Po 

potrebi 

tokom 

godine 

pedagog

inja 

 

 

 

Moguća su odstupanja u vremenu izvršenja sistematskih pregleda i cijepljenja ovisno o 

dostupnosti samog cjepiva. Sve se mora napraviti do završetka tekuće školske godine 

2019./2020. 

Od 3. do kraja 5. mjeseca 2020. godine održat će se sistematski pregledi i cijepljenje 

djece iz predškole koja će sljedeće školske godine krenuti u prvi razred.  
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9.3. Evakuacija i spašavanje u slučaju ugroze 

 

U slučaju ugrožavanja života i imovine primjenjuju se postupci i mjere brzog, učinkovitog i 

u odnosu na nastali opasni događaj, primjereni način evakuacije i spašavanja ugroženih 

osoba i materijalnih dobara utvrđen u okviru školskog Plana evakuacije i spašavanja. 

Opasni događaju koji mogu nastupiti te ugroziti u školi  i neposrednoj blizini zatečene 

osobe i imovine su različiti po nastanku trajanju, intenzitetu i posljedicama. 

Pretpostavlja se mogućnost nastanka jedno od sljedećih događaja: 

-požara, 

-eksplozije, 

-potresa, 

-terorističkog čina i 

-ostalih štetnih i iznenadnih događaja u građevini ili okolici građevine 

 

U cilju provođenja preventivnih  mjera i stvaranja  realnih uvjeta za učinkovito provođenje 

operativno-taktičkih  aktivnosti evakuacije i spašavanja ovim Planom uređuju se osobito 

sljedeća područja: 

 Obveze svih djelatnika škole u provođenju mjera i aktivnosti evakuacije i spašavanja 

 Obveze djelatnika škole s posebnim zaduženjima i ovlastima,  

 Način otkrivanja opasnosti,  

 Način obavještavanja i davanja znakova uzbune o izvanrednom događaju, 

 Osvjetljenje, označavanje i održavanje putova i izlaza za evakaciju, 

 Evakuacijske zone, putovi te propusnost putova i izlaza za evakuaciju, 

 Mjesta okupljanja nakon provedene evakuacije, 

 Oprema za pružanje prve pomoći i spašavanje, 

 Rokovi za ažuriranje Plana evakuacije i spašavanja 
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9.4 . Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole 

Planiram je sistematski pregled za radnike škole tijekom školske godine 2019./2020. 

9.5. AKCIJE U ŠKOLI 

Aktivnost/akcija Vrijeme realizacije 

Solidarnost na djelu Listopad 

Božićni sajam Studeni, prosinac 

Tajni prijatelj za učenike i učitelje Prosinac 

Besplatna prehrana za socijalno-ugrožene 

učenike 

Listopad-lipanj 

Skrb za djecu sa zdravstvenim teškoćama Tijekom godine 

Skrb za emocionalnu  stabilnost djeteta i Tijekom godine 

Skrb o djeci žrtvama nasilja Tijekom godine 

Skrb za čist okoliš i zdrave uvjete života i rada Tijekom godine 

 

 

9.6. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 

Mjesec Sadržaj Broj učenika Nositelj/i aktivnosti 

Rujan Prvo smo dan u novoj 

školskoj godini 

(svečanost za 

prvašiće) 

50 Učiteljice 1. razreda 

Listopad Dan zahvalnosti za 

plodove zemlje 

Svi Vjeroučiteljice, 

učiteljice razredne 

nastave, razrednici 

Studeni    

Prosinac Tajni prijatelj, 

Priredba za sv.Nikolu 

Božićna priredba 

  

Siječanj    

Veljača Poklade  svi 

Ožujak    

Travanj Dan škole, projektni 

dan- Umjetnost 

 Svi 
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Svibanj    

Lipanj Dan sporta 

Završna školska 

priredba 

Završna svečanost 

učenika 8. razreda 

 Svi 

    

 

 

10.VANJSKO VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE 

 

Kategorija Aktivnost Indikator uspjeha Instrument evaluacije 

Obrazovna 

postignuća 

Proces vanjskog 

vrednovanja koje 

provodi NCVVO  

(geografija 8.razredi) 

Rezultati ispita koji su 

u odnosu na 

nacionalnu skalu 

iznad nule. 

Standardizirani ispiti 

prema izboru 

NCVVO-a. 

Procesi unutar škole: 

Odnos učenika 

prema drugim 

učenicima, Odnos 

učenika i učitelja, 

Radno ozračje 

Primjena materijala s 

područja „Ozračje i 

međuljudski odnosi“ 

Razina postignuća na 

skali od 1 do 4 (uspjeh 

je razina 4) 

Kućni red škole, 

pravilnici, Upitnici za: 

Tim za kvalitetu, 

učitelje i stručnu 

službu, ravnatelja 

Organizacija rada 

škole;  Nastavni 

proces 

Struktura nastavnog 

sata; 

Strategije 

poučavanja i učenja; 

Uloga i mjesto 

domaće zadaće i 

samostalnog rada 

učenika; 

Praćenje i analiziranje 

polugodišnjeg i 

godišnjeg uspjeha; 

Analiza uspjeha 

(uspjeh u porastu), 

Analiza izostanaka 

(izostanci u padu), 

Evaluacija izvršenih 

aktivnosti 

Pripreme, ankete o 

domaćoj zadaći, 

Upitnik za 

motiviranosti za 

sudjelovanje u INA, 

Tablice za 

evidentiranje ocjena 

po obrazovnim 

razdobljima 
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11.KULTURA ŠKOLE 

Kultura škole se odnosi na stil života, ponašanja i djelovanja u njoj pri čemu je izražen 

utjecaj okoline i tradiciju same škole. 

Odnosi se  na svaku pojedinu aktivnost u školi, bilo da se radi o komunikaciji,  

manifestacijama ili „materijalnim produktima” povezanim s odgojem i obrazovanjem. 

Kvaliteta škole zavisi od misije i vizije škole, njene strateške usmjerenosti, ciljeva odgoja i 

obrazovanja, okoline učenja, svih dionika u nastavi i izvannastavnim aktivnostima, 

kurikuluma, udžbenika i priručnika, domaćih zadaća, roditelja i njihova odnosa prema školi 

Ciljevi cjelokupne škole pronalaze se u školskom kurikulumu koje škola donosi  u skladu s 

nacionalnim kurikulumom te nastavnim planom i programom. Ciljevi svakog razreda i 

svakog pojedinog odjeljenja mogu se iščitati iz predviđenog nastavnog plana i programa. 

Planiranim ciljevima, misijom i vizijom školi nastojim dati   prepoznatljivost, različitost od 

ostalih škola u skladu sa specifičnostima. 

Provedenim istraživanjem među učiteljima o kulturi naše škole 90% učitelja navodi: 

„Smatramo se vrlo discipliniranom školom koja naglasak stavlja na tradicionalne 

vrijednosti. Ravnatelj ima visoka očekivanja od učitelja i učenika. Bitno je da učenici uče 

i postižu dobre rezultate na ispitima. Ponosni smo uspjesima škole u akademskom smislu, 

ali i sportu, glazbi, likovnoj umjetnosti. Očekujemo da učenici budu samostalni i 

samopouzdani, bez obzira na to iz kakve obitelji potječu.“, Zaposlenici su predani filozofiji 

obrazovanja koja dijete stavlja u središte. Odnosi između učitelja te učitelja i učenika su 

vrlo dobri. Ravnatelj je odlučan, ali ne zapovijeda; odluke se donese na način da svi 

surađuju i sudjeluju.“ i „Naša škola je moderno mjesto usmjereno na budućnost i napredak. 

Svi su zaposlenici i većina roditelja i učenika jako predani školi i posvećeni obrazovanju. 

Mnogo toga se događa – inovativne ideje za učenje i poučavanje se stalno isprobavaju 

ili se o njima raspravlja u zbornici i jako je mnogo izvannastavnih aktivnosti.“ 
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12. STRATEGIJA RAZVOJA ŠKOLE 

Strateško planiranje je dugoročan i sveobuhvatan proces usmjeren na školu kao cjelinu i 

dio je procesa upravljanja. Provode ga  školski timovi predvođeni ravnateljem kao 

voditeljem škole, sa ciljem dugoročnog usmjeravanja škole, procjene njene kvalitete, 

utvrđivanje prioriteta, ispitivanja mogućeg  napretka, postizanja veće fleksibilnosti i bolje 

koordinacije rada, što dovodi do afirmacije škole kao mjesta odgoja i poučavanja, ali i 

organizacije koja trajno uči. 

Strateško planiranje polazi od utvrđivanja gdje se neka organizacija nalazi u odnosu na 

svoju okolinu,  a preko formuliranje cilja, gdje ta organizacija želi biti, dolazi do plana 

aktivnosti koje im pomažu kako to postići. 

Strategija razvoja OŠ „Mijat Stojanović“ sastavni je dio Godišnjeg plana i programa rada 

škole za razdoblje od 2019. do 2024. godine. 

12.1. UVOD 

Djelatnost osnovnog obrazovanja u osnovnoj školi obuhvaća opće obrazovanje te druge 

oblike obrazovanja djece i mladih. 

Ciljevi odgoja i obrazovanja u školskim ustanovama su: 

1. osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov 

intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim 

sposobnostima i sklonostima, 

2. razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne 

baštine i nacionalnog identiteta, 

3. odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, 

ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za 

poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom 

razvoju društva, 

4. osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, 

osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema 

zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i 

znanstvenih spoznaja i dostignuća, 

5. osposobiti učenike za cjeloživotno učenje. 
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Članak 88.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisuje:  „Škole  u  

Hrvatskoj  su  obvezne  koristiti  rezultate  nacionalnih  ispita  i  sve  druge pokazatelje  

uspješnosti  odgojno-obrazovnog  rada  za  analizu  i  samovrednovanje  radi  trajnog  

unaprjeđivanja kvalitete rada škole“( NN 87/08 ) iz čega proizlazi da škole trebaju izraditi 

Razvojni plan škole koji je ujedno kratkoročna  strategija poboljšanja kvalitete rada škole.  

Budući da je jedna od osnovnih funkcija samovrednovanja škola unaprjeđivanje odgojno-

obrazovnog procesa odnosno podizanje razine kvalitete škole u svim područjima njezina 

djelovanja (Bezinović, 2010), u školskoj godini 2017./2018. provedeno je samovrednovanje 

s učenicima, roditeljima i učiteljima.   

Rezultati i analiza provedenog samovrednovanja iznjedrili su područja i specifičnosti   koja 

je potrebno unaprijediti te se pristupilo izradi Strateškog plana razvoja škole koji je ujedno 

i nastojanje podizanja standarda ustanove.  

Strateško planiranje je dugoročan i sveobuhvatan proces usmjeren na školu kao cjelinu i 

dio je procesa upravljanja. Provode ga  školski timovi predvođeni ravnateljem kao 

voditeljem škole, sa ciljem dugoročnog usmjeravanja škole, procjene njene kvalitete, 

utvrđivanje prioriteta, ispitivanja mogućeg  napretka, postizanja veće fleksibilnosti i bolje 

koordinacije rada, što dovodi do afirmacije škole kao mjesta odgoja i poučavanja, ali i 

organizacije koja trajno uči (Burcar, 2013). 

Strateško planiranje polazi od utvrđivanja gdje se neka organizacija nalazi u odnosu na 

svoju okolinu,  a preko formuliranje cilja, gdje ta organizacija želi biti, dolazi do plana 

aktivnosti koje im pomažu kako to postići (Buble, 2015). 

Identitet se organizacije ogleda u misiji i viziji organizacije te je stoga osnovno polazište 

svake organizacije  identificirati odnosno odraditi svoju misiju i viziju. 

Misija organizacije je osnovna svrha postojanja organizacije tj. ono što organizacija želi 

postići, tom formulacijom se ističe  razlog svog postojanja i glavno područje djelovanja, 

daje se uvid u vrijednosti kojima se ona vodi u svojim aktivnostima.  Nasuprot misiji, vizija 

organizacije govori o željenoj budućnosti i aspiracijama organizacije. Usvajanjem misije i 

vizije, organizacija je spremna za izradu strategije škole.1 
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Prijedlog Strateškog plana razvoja Osnovne škole „Mijat Stojanović“ nastao je na temelju 

polazišnih dokumenata: 

 Rezultati PEST analize ( analiza političkog, ekonomskog, društvenog i tehnološkog 

okruženja organizacije) 2017. godine 

 Rezultati SWOT analize (analiza internih čimbenika kao analiza snaga, slabosti, 

mogućnosti i prijetnji) 2017. godine 

 Rezultati i izvješće o samovrednovanju u šk.god. 2017./2018.  

 Godišnjeg plana i programa rada škole za 2018./2019.  šk.god. 

 Školskog kurikuluma šk.god. 2018./2019. 

 Izvješća o realizaciji  Godišnjeg plana i programa rada za šk.god. 2018./2019. i 

Kurikuluma 

 Strateškog plana primjene IKT-a 

 Prijedloga školskog Tima za kvalitetu 

 

Ostvarivanje strateških ciljeva ovisi o upravljanju i vođenju škole, ostvarivanju suradnje s 

lokalnom zajednicom i Vukovarsko-srijemskom županijom, a istovremeno promicanjem i 

osiguravanjem zajedništva unutar kolektiva, razvijanje timskog duha. 

12.2. ANALIZA STANJA 

Osnovnu školu „Mijat Stojanović“  u šk. god. 2017./2018. pohađala su 304 učenika 

raspoređeni u 17 razrednih odjela, a šk. god. 2018./2019. samo 287 učenika. Školsku godinu 

2019./2020. upisalo je 269 učenika raspoređenih u 16 razrednih odjela. 

Ukupna veličina prostora u kojoj se odvija nastava je  1453m2 bez mogućnosti korištenja 

školskog dvorišta koje je od 2014. godine gradilište školske sportske dvorane te se nastava 

tjelesne i zdravstvene kulture iz tih razloga održava  u školskom holu i učionicama. Od 

Od 269 učenika, za 24 učenika je utvrđen primjereni oblik školovanja, a 7 učenika prati 

nastavu uz pomoć asistenta u nastavi. Na kraju nastavne godine odrađen je i retest za 

učenike i postupak za ishođenje rješenja za nove učenike tako da od iduće školske godine 

broj učenika s primjerenim oblikom školovanja raste.  

Nastava se odvija u 2 smjene, a nastavu izvodi  32 nastavnika (svi stručno zastupljeni)  te  

3 stručna suradnika ( defektologinja, pedagoginja i knjižničarka). Nastava se odvija samo  

u školskoj zgradi u Babinoj Gredi  budući da nemamo područne škole.  Učenici sudjeluju u 
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radu 14 izvannastavnih , 8 izvanškolskih aktivnosti i pohađaju izbornu nastavu vjeronauka, 

njemačkog jezika i informatike. 

Škola je aktivni nositelj aktivnosti u području kulturno-društvenih, sportskih i humanitarnih  

djelatnosti u lokalnoj zajednici zahvaljujući angažmanu nastavnika i suradnji s  Narodnom 

knjižnicom Babina Greda i udrugama građana na području Općine Babina Greda. 

Neki od projekata i aktivnosti u kojima smo nositelji ili partneri : 

• Projekt PIN: Pismenost inicijativa napretka. Projekt je sufinancirala Europska unija iz 

Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Obrtničko-industrijska škola Županja s 

partnerima, Osnovnom školom "Ivana Gorana Kovačića" iz Štitara, Osnovnom školom 

"Mijat Stojanović" iz Babine Grede i Lokalnom agencijom za razvoj Vjeverica d.o.o. 

Drenovci. Ukupna vrijednost projekta, kao i iznos bespovratnih sredstava iznosi 726 .252.,60 

kuna. Cilj projekta je povećati kapacitete Obrtničko-industrijske škole Županja, te osnovnih 

škola iz Babine Grede i Štitara za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma 

usmjerenih na razvoj čitalačke, prirodoslovne, multikulturalne i financijske pismenosti. 

 Carnetov projekt E-škole čija je provedba započela 2015. godine i traje do 2018. 

 Projekt „Lajk na pravi način“ gdje smo partneri Društvu za pomoć osobama s 

invaliditetom "Golubovi" Županja na projektu prevencije elektroničkog nasilja nad i 

među djecom i mladima (projekti usmjereni zaštiti djece od opasnosti kojima se 

izlažu prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na 

daljinu, prevencija nasilja na društvenim mrežama s naglaskom na prevenciju 

govora mržnje i dr.), prijavljen na Poziv za prijavu projekata udruga u području 

prevencije nasilja nad i među djecom i mladima Ministarstva za demografiju, obitelj, 

mlade i socijalnu politiku. 

 Korisnici trogodišnjeg programa pod nazivom „Korak u samostalnost“ Društva za 

pomoć osobama s invaliditetom „Golubovi“ Županja. Provedba programa 

započela je 1. srpnja 2017. godine i trajat će do 31. svibnja 2020. godine. Ciljana 

skupina programa su djeca s teškoćama u razvoju s područja Županje i Babine 

Grede te mladi s invaliditetom s područja Županje i okolnih sela, a opći cilj koji se 

želi postići je podizanje kvalitete njihovih života.  

 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 

2017. – 2019.)“ „Užina za sve (II)“  
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Tablica 3. Analiza vladanja i uspjeha učenika na kraju nastavne godine 2018./2019. 

 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Broj učenika 355 331 312 304 286 

Pedagoške 

mjere 
14 24 33 20 32 

Izostanci  14 397 / 

171 

11 720 / 

134 

14 667 / 

147 

12 597 / 

141 

12 960 / 

200 

Negativno 

ocjenjeni 
24 31 22 12 4 

Upućeni na 

dopunski rad 
17 29 15 9 4 

Upućeni na 

ponavljanje 

razreda  

5 2 7 2 1 

Pohvaljeni  86 90 82 79 78 

Broj učenika 

na 

natjecanjima 

4 13 27 28 32 

 

 

Iako se broj učenika smanjuje, povećava se broj učenika koji su sudjelovali na županijskim 

školskim natjecanjima.  Školske godine 2017./2018. 28 učenika je sudjelovalo na 

županijskim školskim natjecanjima, od koji je 3 predloženo za državnu smotru LIDRANO. 

Školske godine 2018./2019. broju učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima je 

porastao na 32 učenika.Svake godine na kraju nastavne godine na završnoj školskoj 
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priredbi nagradimo i pohvalimo uspješne učenike s natjecanja i učenike koji su svih osam 

godina prolazili  s odličnim uspjehom i uzornim vladanjem. 

 

12.2.1. Prostor i oprema 

Osnovna škola „Mijat Stojanović“ raspolaže dovoljnim prostorom za izvođenje nastave u 

dvije smjene. U školi imamo 14 učionica: 2 učionice hrvatskog jezika, učionicu engleskog 

jezika, učionicu vjeronauka, 2 učionice matematike i fizike,  učionicu biologije i kemije, 

učionicu geografije, učionicu povijesti, učionicu likovne kulture, tehničke kulture i 

informatike. U suprotnoj smjeni razredna nastava koristi 8 učionica predmetne nastave, a 

ostale učionice se koriste za izvođenje izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti. 

Razredna nastava održava nastavu prema  rasporedu učionica: u prizemlju su 1. i 2. 

razredi, na katu 3. i 4. razredi tako da se rotiraju svake dvije godine. 

 Na ulazu u školu dežura tehničko osoblje, a zvono za raspored sati zvoni automatski. Od 

1.9.2017. na hodnicima i na ulazu škole je postavljen video nadzor i protuprovalni senzori. 

Opremljenost kabineta je zadovoljavajuća, međutim potrebno ju je stalno obnavljati 

novim didaktičkim sredstvima. Od kolovoza 2017. godine u školi je nova internetska 

bežična mreža koja je ugrađena u sklopu Carnetovog pilot projekta e-Škole. 

Škola nema školsku športsku dvoranu te se nastava tjelesne i zdravstvene kulture odvija se 

u neprimjerenim uvjetima u holu škole, učionicama.  

Od kolovoza 2018. u neposrednoj blizini škole je izgrađeno školsko igralište koje je na 

raspolaganju za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Od 2014. godine gradi 

se  školska športska dvorana veličine 2087m2 na nekadašnjem školskom igralištu i dvorištu. 

Predviđeni rok završetka radova bio  je travanj 2016.  

U prosincu 2018. godine zatrpana je građevinska jama na kojoj je planiran nastavak 

gradnje dvorane prema novom projektu za čiju je provedbu zadužena Vukovarsko-

srijemska županija. 

U siječnju 2019. godine učionica biologije je dobila novi namještaj (radni stolovi, stolci), a 

učionica povijesti nove stolce.  
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Pet učionica je u veljači opremljeno interaktivnim pločama koje su spojene s prijenosnim 

računalima; učionica povijesti, geografije, engleskoga jezika i dvije učionice hrvatskoga 

jezika tako da je ukupan broj „pametnih“ ploča 8. 

Tablica 1. Opći podaci o školi preuzeti iz Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. 

god. 2018./2019. 

Naziv škole: Osnovna škola “ Mijat Stojanović“ 

Adresa škole: Babina Greda 

Županija: Vukovarsko-srijemska 

Telefonski broj/faxa:  032-854-307, 032-855-912 

Internetska pošta: ured@os-mstojanovic-babinagreda.skole.hr  

Internetska adresa: http://os-mstojanovic-babinagreda.skole.hr/  

Šifra škole: 16-442-001 

Matični broj škole: 3307778 

OIB: 19416329969 

Upis u sudski registar (broj i datum): Tt-95/305-3,  4.10.1995. 

Ravnateljica škole: Đurđica Babić, prof. 

Zamjenica ravnateljice: Mihaela Pavičić 

Broj učenika: 269 

Broj učenika u razrednoj nastavi: 130 

Broj učenika u predmetnoj nastavi: 139 

Broj učenika s teškoćama u razvoju: 24 

Broj učenika u produženom boravku: - 

Broj učenika putnika: 40 

Ukupan broj razrednih odjela: 16 

Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 16 

Broj razrednih odjela u područnoj školi: - 

Broj razrednih odjela RN-a: 8 

Broj razrednih odjela PN-a: 9 

Broj smjena: 2 

Početak i završetak svake smjene: 3. smjena od 7,45 do 12,50 sati 

4. smjena od 13,00 do 18,10 sati 

Broj radnika: 45 

mailto:ured@os-mstojanovic-babinagreda.skole.hr
http://os-mstojanovic-babinagreda.skole.hr/
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Broj učitelja predmetne nastave: 23 

Broj učitelja razredne nastave: 8 

Broj učitelja u produženom boravku: 0 

Broj stručnih suradnika: 3 

Broj ostalih radnika: 6 

Broj nestručnih učitelja: 0 

Broj pripravnika: 0 

Broj mentora i savjetnika: - 

Broj voditelja ŽSV-a: - 

Broj računala u školi: 34 

Broj specijaliziranih učionica: 8 

Broj općih učionica: 4 

Broj športskih dvorana: NE 

Broj športskih igrališta: 1 

Školska knjižnica: DA 

Školska kuhinja: DA 

 

Tablica 2. Podaci o prostoru škole 

NAZIV PROSTORA            

(klasična učionica, 

kabinet, knjižnica, 

dvorana) 

Učionice Kabineti 
Oznaka stanja 

opremljenosti 

Broj 

Veličin

a  

u m2 

Broj 

Veličin

a  

u m2 

Opća  

opremljeno

st 

Didaktička  

opremljeno

st 

RAZREDNA NASTAVA       

1. razred 2 54 2 16 3 2 

2. razred 2 56 1 12 2 1 

3. razred 2 60 1 12 2 1 

4. razred 2 48 2 19 2 1 

PREDMETNA NASTAVA       

Hrvatski jezik 2 60 1 12 3 2 

Likovna kultura 1 70 1 12 3 2 

Glazbena kultura - - 1 10 3 2 
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Vjeronauk 1 50 1 10 3 1 

Strani jezik 1 60 1 12 3 1 

Matematika 2 54 2 12 3 2 

Priroda i biologija 1 57 1 15 3 3 

Kemija 1 57 1 15 - - 

Fizika 2 57 1 12 - - 

Povijest 1 46 1 19 3 1 

Geografija 1 47 1 19 - - 

Tehnička kultura 1 68 1        6 2 1 

Informatika 1 57 - - 3 2 

OSTALO       

Dvorana za TZK - - - - - - 

Produženi boravak - - - - - - 

Knjižnica 1 68 - - 2 2 

Dvorana za priredbe - 157 - - - - 

Zbornica 1 36 - - 2 2 

Uredi 4 50 - - 2 2 

*Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3 

**Nastava prirode, biologije i kemije odvija se u jednoj učionici. 

 

2.2.Nastavna sredstva i pomagala 

Opremljenost škole nastavnim sredstvima i pomagalima je zadovoljavajuća, ali je 

potrebno redovno nabavljanje dotrajale opreme (projektori, prijenosna računala).  U svim 

učionicama je omogućen pristup bežičnoj internetskoj mreži. STEM nastavnici su u sklopu 

projekta e-škole dobili hibridna računala, stručni suradnici prijenosna računala, a svi ostali 

učitelji  su dobili tablet uređaje. U svim učionicama se nalaze LCD projektori, u učionici 

matematike je postavljena pametna ploča ,a   u učionicama matematike  i biologije 

postavljene su interaktivne ploče u sklopu projekta e-škole. U učionici biologije se nalazi 

30 tableta za učenike koji se pohranjuj u za to predviđen ormarić.  

Donacijom Općine Babina Greda nabavljena je oprema za nastavu tjelesne i zdravstvene 

kulture u vrijednosti 11.500,00 kuna, a materijalnim sredstvima škole na početku školske 



 

118 

godine nabavljena je: oprema za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, kabinete razredne i 

predmetne nastave, fotokopirni stroj, oprema za kreativan rad u školskoj knjižnici, zastori u 

učionicama i dr. Školi je doniran starinski namještaj koji je poslužio kao scenografija za 

obilježavanje 200. godišnjice rođenja Mijata Stojanovića 26.9.2018. Od veljače 2019. 

godine pet učionica je opremljeno pametnim pločama (učionice hrvatskog jezika, 

engleskog jezika, povijesti i geografije) s projektorima i računalima. 

 

Opremljenost škole nastavnim sredstvima i pomagalima (ocjena stanja i potrebe). 

 

NASTAVNA SREDSTVA 

I POMAGALA 

STANJE 

količina 
STANDARD 

Audiooprema: 6 3 

CD playera 6 3 

TV aparata 0 3 

Video- i fotooprema: 2  

 digital. aparat 2 3 

 projekcijsko platno 6 3 

Informatička 

oprema: 

  

računala 26 3 

LCD projektor 10 3 

 Tablet 38 3 

Prijenosno računalo 8  

Pisač 7 2 

Fotokopirni stroj 2 3 

Mikroskop 6 3 

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3 

2.3.Knjižni fond školske knjižnice 

KNJIŽNI FOND STANJE 

Lektirni naslovi (I-IV) 1304 

Lektirni naslovi (V-VIII.) 1420 
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Književna djela 865 

Stručna literatura za 

učitelje 

69694 

Ostalo 660 

UKUPNO 4941 

 

2.4..  Podaci o izvršiteljima poslova i njihovim radnim zaduženjima  

U 8 razrednih odjela razrednoj nastavi  zaposleno je 8 učiteljica razredne nastave 

U predmetnoj nastavi je zaposleno 24 nastavnika od kojih 3 predaje i u razrednoj nastavi. 

U školi su na neodređeno puno radno vrijeme zaposlene 3 stručne suradnice 

(defektolog, pedagog i knjižničar). Od ukupnog broja nastavnika, 13 nastavnika radi na 

više škola što otežava izradu rasporeda sati i izvannastavnih aktivnosti. 

2.4.1.Podaci o učiteljima razredne nastave 

Red

. 

broj 

Godina 

rođenja 
Zvanje 

Stupanj 

stručne 

spreme 

Godine 

staža 

Zaduženje 

9.  1981. diplomirana učiteljica VSS 10 1.a 

10.  1987. magistra prim. obrazovanja VSS 8 1.b 

11.  1968. nastavnica razredne nastave VŠS 19 2.a 

12.  1956. nastavnica razredne nastave VSS 42 2.b 

13.  1967. nastavnica razredne nastave VŠS 28 3.a 

14.  1983. dipl. učiteljica razredne 

nastave  

VSS 11 3.b, (zamjena) 

15.  1962. profesorica razredne nastave VŠS 26 4.a 
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16.  1967. nastavnica razredne nastave VŠS 25 4.b 

 

2.4.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave 

 Godina 

rođenja 

Zvanje Stupanj 

spreme 

Predmet God. staža 

1. 1956. nastavnica hrvatskoga jezika VSS Hrvatski jezik 40 

2. 1984. profesorica hrvatskoga jezika i 

književnosti 

VSS Hrvatski jezik 12 

3. 1984. Dipl. učitelj razredne nastave VSS Matematika i 

fizika (zamjena) 

5 

4. 1995. Opća gimnazija SSS Matematika 

(zamjena) 

0 

5. 1991. magistar  fizike i informatike VSS Informatika i 

fizika 

4 

6. 1983. prof. biologije i kemije VSS Priroda i kemija 11 

7. 1985. dipl. učiteljica razredne 

nastave s pojačanim  

programom engleskog jezika 

VSS Engleski jezik 10 

10. 1989. Mag. primarnog obrazovanja s 

pojačanim engleskim jezikom 

VSS Engleski jezik 6 

11. 1962. prof. tjelesne i zdravstvene 

kulture 

VSS TZK 32 

12. 1961. mag. edu. povijesti i geografije VSS Povijest 28 

13. 1984. dipl. teolog VSS Vjeronauk 10 

14. 1964. inženjer drvne industrije VŠS Tehnička kultura 28 

15. 1971. profesor glazbene kulture VSS Glazbena 

kultura 

22 

16. 1984. prvostupnik poslovne 

informatike 

VŠS Informatika 10 

18. 1982. diplomirani teolog VSS Vjeronauk 8 

19. 1962. diplomirani slikar VSS Likovna kultura 13 

20. 1988. mag. edukacije njemačkog 

jezika i književnosti 

VSS Njemački jezik 8 

21. 1989. mag. biologije VSS Biologija 4 

22. 1974. Prof. engleskog jezika i 

književnosti 

VSS Engleski jezik 10 
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23. 1989. Mag. biologije VSS Priroda, biologija 3 

24. 1988. Mag. geografije VSS geografija 4 

 

2.4.3.  Podaci o ravnateljici i stručnim suradnicima 

Re

d. 

Broj 

Godina 

rođenja 
Zvanje 

Stupan

j 

stručn

e 

sprem

e 

Radno mjesto 
Mentor-

savjetnik 

Godine 

staža 

1. 1982. 
dipl. knjižničarka i prof. 

hrvatskog jezika 
VSS ravnateljica - 13 

2. 1975. profesor defektolog VSS defektolog - 17 

3. 1984. 
prof. hrvatskog jezika i 

knjižničarstva 
VSS knjižničarka - 6 

4. 1991.    magistra pedaogije VSS Pedagog - 2 

 

12.3.SWOT i PEST analiza ustanove 

 

SWOT analiza stanja  ističe  prednosti i dobre strane škole, nedostatke,  loše strane i 

nedostatke, neiskorištene potencijale za razvoj škole,  teškoće s kojima se škola suočava i 

okolnosti  koje sprječavaju razvoj škole. 

Tablica 1. SWOT analiza OŠ „Mijat Stojanović“ 

SNAGE SLABOSTI 

 

 Osnažene kompetencije nastavnika 

 Iskustvo u pisanju i provođenja 

projekata i inicijativa 

 Prepoznatljivost u lokalnoj zajednici 

 Pozitivan imidž u lokalnoj zajednici 

 Dobra suradnja s lokalnom 

zajednicom  

 

 Dvosmjenska nastava 

 Nefunkcionalno školsko dvorište i 

okoliš 

 Škola smještena uz samu 

prometnicu  

 Stagnacija adaptacije školske 

zgrade 
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 Blizina urbanih sredina, dobra 

prometna povezanost 

 Prepoznatljivost škole u medijima 

 Potreba za uvođenjem pomoćnika 

u nastavi 

 Stručna zastupljenost nastavničkog 

kadra 

 Proaktivni nastavnici 

 Ažurno vođenje web stranice škole 

 Komunikacija s korisnicima putem 

društvene mreže 

 Uvođenje novih kurikuluma 

izvannastavnih aktivnosti 

 Smanjenje materijalnih troškova koje 

isplaćuje osnivač 

 Ograničene mogućnosti 

samostalnog financiranja 

usavršavanja nastavnika 

 Pasivnost roditelja  

 Nezainteresirani učenici 

 Nepovoljne demografske promjene 

 Nedovoljna financijska sredstva 

(materijalni troškovi) i njihovo 

smanjenje 

 Povećanje potrebe za 

obnavljanjem školske opreme 

 Nedostatak sadržaja za učenike za 

provođenje slobodnog vremena  u 

lokalnoj zajednici 

 Neizgrađena sportska dvorana  

 

PRILIKE PRIJETNJE 

 Poboljšana opremljenost škole 

 Mogućnost korištenja EU fondova i 

drugim izvorima financiranja 

 Mogućnost uvođenja novih 

kurikuluma kroz izvannastavne 

aktivnosti 

 Spremnost škole na prihvaćanje 

promjena i uvođenje novih 

kurikuluma 

 Mogućnost korištenja Erasmusa i 

programa mobilnosti za učenike i 

nastavnike 

 Pogoršanje životnog standarda 

korisnika organizacije 

 Neuspješna prolaznost prijavljenih 

projekata na natječajima 

 Depopulacija 
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 Nepostojanje konkurencije na širem 

području 

 Poboljšanje uvjeta rada za učenike 

 

 

SWOT analiza stanja  ističe  prednosti i dobre strane škole, nedostatke,  loše strane i 

nedostatke, neiskorištene potencijale za razvoj škole,  teškoće s kojima se škola suočava i 

okolnosti  koje sprječavaju razvoj škole. 

Ustanova raspolaže najnovijom IKT tehnologijom i  proaktivnim nastavnicima s razvijenim 

IKT kompetencijama. Nepovoljna financijska ulaganja u školsku opremu i zgradu rezultirala 

su   aktivnim prijavljivanjem projekata i inicijativa na natječaje. Uspješno provedeni projekti 

omogućili su opremanje škole IKT tehnologijom u projektu E-škole, partnerstvo na projektu 

PIN: Pismenost inicijativa napretka koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru 

poziva “Unaprjeđenje pismenosti - temelj cjeloživotnog učenja” u vrijednosti 726.252,60 

kuna, izgradnju dječjeg igrališta u neposrednoj blizini škole sredstvima Zaklade „Slagalica“, 

osiguravanje besplatnih obroka u školskoj kuhinji za učenike koji su iz obitelji s više djece i 

čiji su roditelji nezaposleni, osiguravanje pomoćnika u nastavni za učenike s teškoćama, 

opremanje školske knjižnice i suradnja s drugim školama.  

Zbog nedostatka sadržaja u lokalnoj zajednici za najmlađe, ustanova razvija nove 

kurikulume izvannastavnih aktivnosti  kako bi se učenicima osiguralo kvalitetno 

provođenje slobodnog vremena.  

Ustanova je  na području Općine Babina Greda koja je u 1. skupini prema indeksu 

razvijenosti  što se odražava na pogoršanje životnog standarda korisnika organizacije i  

iseljavanje učenika s obitelji u inozemstvo. 

Tablica 2. PEST analiza OŠ „Mijat Stojanović“ Babina Greda 

POLITIČKI EKONOMSKI 

 

 Zakoni koji određuju djelatnost škole  

 (pravilnici, standardi, smjernice) 

 Propisi važni za financiranje škole 

 Suradnja s lokalnom zajednicom 

 Škola je na području 1.skupine 

indeksa nerazvijenosti 

 Novčana sredstva za rad škole  

osiguravaju se iz županijskog 

proračuna 
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 Mogućnost financiranja kroz 

projekte EU, programe mobilnosti, 

prekogranična suradnja i sl. 

 Nedovoljno  ulaganja iz županijskog 

proračuna  u obrazovnu ustanovu 

 Smanjenje proračuna zbog 

nepovoljne ekonomske situacije i 

opadanja broja učenika 

 

DRUŠTVENI TEHNOLOŠKI 

 

 Iseljavanje učenika  

 Niska razina obrazovanja 

stanovništva 

 Povećanje broja učenika s 

teškoćama u učenju 

 Suvremena nastava 

 Pružanje podrške učenika s 

teškoćama u učenju 

 Škola je u pograničnom području 

 Suradnja i partnerstvo  s NGO 

udrugama i organizacijama izvan 

lokalne zajednice 

 Nemogućnost korištenja školskog 

prostora izvan zgrade škole 

 

 Nove IKT tehnologije u školi (projekt 

e-škole) omogućile opremanje 

škole bežičnom mrežom, oprema 

za sve nastavnike (hibridna 

računala, laptopi), 2 interaktivne 

učionice 

 Osigurane besplatne edukacije na 

temu primjene IKT tehnologije u 

nastavi u Carnetovom projektu E-

škole 

 Smanjenje troškova poslovanja 

primjenom novih tehnologija 

 

 

Rezultati PEST analize Osnovne škole „Mijat Stojanović“ daju prikaz okruženja u kojem se 

ustanova nalazi i kako čimbenici utječu na ustanovu. Ustanova se suočava sa 

smanjenjem broja učenika, ali istodobno s povećanjem broja učenika s teškoćama u 

učenju. Iako se nedovoljno ulaže u razvoj ustanove u županijski proračun (materijalni 

troškovi ustanove ovise o broju učenika), ustanova je ostvarila napredak u području 
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opremanja IKT tehnologijom u sklopu Carnetovog pilot projeka E-škole koji obuhvaća 

150 škola u Republici Hrvatskoj.  

12.4.Strateški okvir 

12.4.1. Misija i vizija ustanove 

Misija Osnovne škole „Mijat Stojanović“ je suradnjom nastavnika, roditelja i lokalne 

zajednice omogućiti svakom djetetu  razvoj u sredini u kojoj će se osjećati prihvaćeno, 

voljeno,  sigurno i zadovoljno, razvijati poticajno okruženje koje  će djelovati na razvoj svih 

njegovih potencijala gdje će se voditi  briga o djetetovim specifičnostima kao pojedinca, 

promovirati inkluzivno obrazovanje i gdje će se učenik osposobljavati za samostalan i 

odgovoran život spremnog na suradnju, zajedništvo i toleranciju.  

Vizija škole je  omogućiti učenicima poticajno okruženje za rad i  obrazovanje, kvalitetan 

socijalni i intelektualni razvoj, osposobiti učenike  za cjeloživotno učenje  

12.4.2. Strateški ciljevi 

Strateški ciljevi  ključni su dio svakog programa rada  škole  jer oko njih se gradi napredak 

škole.. Za ostvarivanje strateških ciljeva nije dovoljna samo volja jednog čovjeka koji 

obavlja vodeću funkciju, nego je potrebno i razumijevanje svih onih koji ga okružuju.  

Ciljevi Aktivnosti/ Indikator 

uspjeha/vrijeme 

ostvarivanja 

Instrumenti 

evaluacije 

Troškovnik 

Energetska 

obnova škole 

Značajno smanjenje 

troškova struje, grijanja 

(plin) i razviti energetsku 

učinkovitost zgrade u kojoj 

se nalazi škola. 

Smanjenjem potrošnje 

energije smanjiti će se  

troškovi režija. Smanjenje 

troškova će povoljno 

utjecati na trošenje 

financijskih sredstava škole 

odnosno osnivača 

Vukovarsko-srijemske 

županije, ustanova će 

postati ugodnija za 

boravak učenicima i 

djelatnicima,   doprinijeti 

će očuvanju okoliša, 

unaprijediti odnos između 

Obnovljena 

odgojno-

obrazovna 

ustanova, 

potpisani ugovor o 

sufinanciranju, 

izvješća o 

financijskom 

poslovanju, 

planovi bagatelne 

nabave. 

 

Vrijeme realizacije 

2020.-2022. 

Procjenu 

troškova 

izrađuje 

projektant i 

osnivač. 
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škole i osnivača te će se 

postići bolji ugled u lokalnoj 

zajednici. 

Plan je ostvariti obnovu u 

sljedeće dvije godine. 

Unaprjeđenje 

suradnje s 

roditeljima 

Unaprijediti suradnju s 

roditeljima kroz povećano 

sudjelovanje roditelja u 

školskim aktivnostima  

Povećana uključenost 

roditelja utjecat će na 

povećanu motivaciju 

učenika, postizanje boljeg 

uspjeha u školi, stvaranje 

bolje komunikacije između 

škole i roditelja, poboljšat 

će roditeljske 

kompetencije, 

nastavnicima omogućiti 

bolje poznavanje učenika, 

povećavanje kvalitete 

rada škole i povećanje 

ugleda škole u lokalnoj 

zajednici. 

Plan je ostvariti 

unaprjeđenje suradnje u 

sljedeće dvije godine. 

Zapisnici, 

evidencije 

sudjelovanja na 

radionicama, 

roditeljskim 

sastancima, 

predavanjima, 

sudjelovanja u 

aktivnostima u 

razrednim 

odjelima. 

Vrijeme realizacije 

2020.-2024. 

Troškovi 

uredskog 

materijala za 

promotivne i 

radne 

materijale 

snosi škola iz 

materijalnih 

troškova.  

Izgradnja 

sportske 

dvorane 

Unaprijediti kvalitetu rada 

škole izvođenjem nastave 

TZK-a u propisanim 

uvjetima. Razvijanje 

motoričkih vještina kod 

učenika, razvijanje 

sportskog kluba u školi, 

razvoj suradnje s lokalnom 

zajednicom; povećanje 

školskih prihoda od 

iznajmljivanja dvorane. 

Plan ostvarivanja izgradnje 

je u sljedeće dvije godine. 

Dokumentacija o 

izgradnji; planovi 

nabave; školski 

dokumenti (GPP, 

Kurikulum, GIK), 

izvodi iz 

računovodstva i 

ostala financijska 

izvješća. 

Vrijeme realizacije 

2020.-2024. 

Troškove 

izgradnje 

sufinancira 

MZO, 

županija i 

Općina 

Babina 

Greda. 

Osnivanje 

posebnog 

razrednog 

odjela 

Učenicima s rješenjem o 

posebnom obrazovnom  

programu osigurati 

primjereni oblik školovanja i 

stručnu pomoć kroz 

formiranje posebnog 

razrednog odjela. Uz 

Školski dokumenti 

(GPP, GIK, 

kurikulum). 

2020.-2021. 

Troškove 

zapošljavanja 

snosi MZO, a 

osnivač 

opremanje 

prostora. 
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otvorenje posebnog odjela 

ide i zapošljavanje 

stručnog suradnika 

defektologa. Plan 

ostvarivanje je u sljedeće 

dvije godine. 

Jačanje 

suradnje s 

lokalnom 

zajednicom 

Izrada kurikuluma 

aktivnosti. Organizacija 

dana otvorenih vrata 

Organizacija različitih 

sajmova/projekata gdje 

će učenici moći ponuditi 

proizvode koje su sami 

izradili. Rad na odnosima s 

javnošću (prezentacija i 

oglašavanje škole u 

medijima). Ostvarivanje 

predviđeno u sljedeće tri 

godine. 

Školski dokumenti, 

objave s 

društvenih mreža. 

Vrijeme realizacije 

2020.-2024. 

Troškovi 

uredskog 

materijala 

koje snosi 

škola. 

Opremanje i 

uređenje 

škole 

Nabava novog 

funkcionalnog namještaja, 

opreme, promjena 

automatskog zvona, 

nabava razglasa koji će 

koristiti i učenici za puštanje 

glazbe, čitanje obavijesti i 

sl. Ovisno o osiguranim 

sredstvima, ostvarivanje 

cilja u sljedeće dvije 

godine. 

Školski dokumenti, 

računi, 

otpremnice, 

kurikulum; novi 

namještaj, 

nabavljen razglas i 

zvučnici i sl. 

Vrijeme realizacije 

2020.-2024. 

Trošak 

nabave će se 

podmiriti 

sredstvima 

osiguranima 

na javnim 

pozivima, 

natječajima i 

donacijama. 

 

Ostali strateški ciljevi koje ćemo ostvarivati su: 

• nastaviti razvijati pozitivan stav prema školi i školovanju kod svih sudionika u tome 

procesu (učenici, roditelji, djelatnici, lokalna zajednica) 

• razvojem važnih životnih vještina (socijalne, komunikacijske vještine, digitalne 

kompetencije, poduzetništvo) pripremati učenike za nadolazeće izazove 

• razvijati odgovornost uvažanjem mišljenja učenika, povećati razinu uključenosti 

učenika u donošenje odluka vezanih za školu 

• njegovati dobre međuljudske odnose 

• poboljšati kvalitetu znanja i tako ostvariti želje učenika prilikom upisa u kvalitetne 

srednje škole 

• projektnim aktivnostima razvijati inicijativnost i poduzetnost 

• u nastavu uvoditi novine te raditi na cjeloživotnom usavršavanju učitelja 

• uključiti što više učenika u rad učeničke  zadruge 
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CILJ 1. UNAPRJEĐENJE ODNOSA IZMEĐU UČENIKA 

Prioritet 1.2. Razvijati socijalne i komunikacijske vještine 

Mjera 1.1. Priprema koordiniranih radionica i projekata 

Cilj i opis mjere 

 Smanjiti stupanj nasilja 

 Stvoriti pozitivno ozračje u školi 

 Poboljšati disciplinu učenika 

 Razvijati komunikacijske vještine 

 Poticati međusobno prihvaćanje i poštivanje 

različitosti 

Aktivnosti  

 Održavanje pedagoških radionica na temu 

nenasilja i prihvaćanja različitosti 

 Projektna nastava – suradnje i druženje na 

zajedničkim projektima 

Nositelji 
 Učenici, učitelji, razrednici, stručni suradnici i 

vanjski suradnici 

Koordinator Pedagog 

Korisnici Učenici, nastavnici, roditelji 

Pokazatelji 

 Izrađeni školski dokumenti Školski kurikulum i 

Godišnji plan i program rada 

 Izrađen Razvojni plan škole 

 Održane radionice u svim razrednim odjelima 

 Prijavljeni projekti u suradnji s organizacijama 

civilnog društva  

 Provedeni projekti  

 Rezultati sociometrije 

 Rezultati evaluacije 

 

CILJ 1. VREDNOVANJE UČENIČKOG NAPRETKA I POSTIGNUĆA 
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Prioritet 1.3. Uvođenje rada s darovitim učenicima 

Mjera 1.1. 
Podizanje razine pedagoško-psihološko-didaktičko-

metodičkih kompetencija nastavnika 

Cilj i opis mjere 

 Poboljšati kompetencije nastavnika  

 Povećati samopouzdanje nastavnika 

 Unaprijediti kvalitetu razine kompetencija 

  

Aktivnosti  

 Provedba edukacija iz pedagoško-psihološko-

didaktičko-metodičkih kompetencija  

 Provedba edukacija iz verbalne i neverbalne 

komunikacije 

Nositelji Vanjski suradnici 

Koordinator Stručni suradnici 

Korisnici Nastavnici 

Pokazatelji 

 Broj provedenih edukacija iz pedagoško-

psihološko-didaktičko-metodičkih kompetencija 

nastavnika  

 Broj provedenih edukacija iz verbalne i 

neverbalne komunikacije 

 

 

CILJ 1. VREDNOVANJE UČENIČKOG NAPRETKA I POSTIGNUĆA 

Prioritet 1.1. 
Osigurati učenicima uvjete za postizanje boljeg 

školskog uspjeha 

Mjera 1.2. Povećavanje broja dodatne nastave 

Cilj i opis mjere 

 Poboljšati školski uspjeh 

 Uvažavati individualne (realne) potrebe 

 Proširiti mogućnosti sudjelovanja na dodatnoj 

nastavi 
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 Unaprjeđenje učeničkih kompetencija 

 

Aktivnosti  

 Izrada kurikuluma dodatne nastave 

 Sudjelovanje na školskim natjecanjima 

 Analiza uspjeha 

 Planiranje projektne nastave- prezentiranje 

radova s dodatne nastave 

Nositelji Učitelji, nastavnici i stručni suradnici 

Koordinator Ravnateljica 

Korisnici Učenici, nastavnici, roditelji 

Pokazatelji 

 Školski uspjeh 

 Rezultati na natjecanjima 

 Izvješće na kraju školske godine 

 Analiza uvida u nastavu 

 Održani projektni dani 

 

 

 

CILJ 1. VREDNOVANJE UČENIČKOG NAPRETKA I POSTIGNUĆA 

Prioritet 1.1. 
Osigurati učenicima uvjete za postizanje boljeg 

školskog uspjeha 

Mjera 1.2. Povećavanje broja dodatne nastave 

Cilj i opis mjere 

 Poboljšati školski uspjeh 

 Uvažavati individualne (realne) potrebe 

 Proširiti mogućnosti sudjelovanja na dodatnoj 

nastavi 

 Unaprjeđenje učeničkih kompetencija 
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Aktivnosti  

 Izrada kurikuluma dodatne nastave 

 Sudjelovanje na školskim natjecanjima 

 Analiza uspjeha 

 Planiranje projektne nastave- prezentiranje 

radova s dodatne nastave 

Nositelji Učitelji, nastavnici i stručni suradnici 

Koordinator Ravnateljica 

Korisnici Učenici, nastavnici, roditelji 

Pokazatelji 

 Školski uspjeh 

 Rezultati na natjecanjima 

 Izvješće na kraju školske godine 

 Analiza uvida u nastavu 

 Održani projektni dani 

 

 

CILJ 1. VREDNOVANJE UČENIČKOG NAPRETKA I POSTIGNUĆA 

Prioritet 1.1. Priprema predškolaca na polazak u školu 

Mjera 1.2. Pojačanje suradnje predškole i škole 

Cilj i opis mjere 

 Pojačano pružanje podrške i praćenje rada 

odgojitelja 

 Uvažavanje individualnih (realnih) potreba 

 Intenzivnije praćenje razvoja svakog pojedinog 

djeteta 

 Rad na kompetencijama potrebnim za polazak u 

školu 

Aktivnosti  

 Izrada kurikuluma aktivnosti 

 Posjete školi 

 Osmišljavanje i provođenje različitih radionica 

 Posjete predškoli 



 

132 

 Savjetodavni rad sa odgojiteljem 

Nositelji Stručni suradnici, odgojitelj 

Koordinator Pedagog 

Korisnici Polaznici predškole, odgojitelj 

Pokazatelji 

 Bolji rezultati na testiranju 

 Olakšano snalaženje I prilagodba na nove školske 

uvjete 
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CILJ 1. SURADNJA S DIONICIMA 

Prioritet 1.1. Jačanje suradnje s lokalnom zajednicom 

Mjera 1.2. Otvaranje škole lokalnoj zajednici 

Cilj i opis mjere 

 Povezati građane I učenike/djelatnike škole 

 Prezentirati aktivnosti škole lokalnoj zajednici 

 Uključiti lokalnu zajednicu u rad škole 

 

Aktivnosti  

 Izrada kurikuluma aktivnosti 

 Organizacija dana otvorenih vrata 

 Organizacija različitih sajmova/projekata gdje će 

učenici moći ponuditi proizvode koje su sami 

izradili 

 Rad na odnosima s javnošću (prezentacija i 

oglašavanje škole u medijima) 

 

Nositelji Učitelji, nastavnici i stručni suradnici 

Koordinator Ravnateljica 

Korisnici Učenici, roditelji, građani 

Pokazatelji 

 Broj organiziranih događaja u kojima mogu 

sudjelovati članovi lokalne zajednice 

 Zadovoljstvo I informiranost lokalne zajednice 

radom škole 

 Kvaliteta oglašavanja I prezentacije škole 
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CILJ 1.  

Prioritet 1.1. Jačanje humanitarne dimenzije odgoja 

Mjera 1.2. Humanitarna aktivnost škole 

Cilj i opis mjere 

 Osvještavanje učenika I nastavnika o važnosti 

humanitarnog djelovanja 

 Senzibilizacija učenika za potrebe društveno 

osjetljivih skupina 

 Odgojiti društveno osjetljive pojedince koji će 

aktivno pomagati depriviranu populaciju 

građana 

 

 

Aktivnosti  

 Izrada kurikuluma aktivnosti 

 Organizacija humanitarnih akcija 

 Održavanje različitih radionica 

 Individualan rad I savjetovanje učenika I 

nastavnika 

Nositelji Učitelji, ravnateljica, stručni suradnici, vanjski suradnici 

Koordinator Pedagog 

Korisnici Učenici, nastavnici, roditelji 

Pokazatelji 

 Broj organiziranih akcija 

 Količina skupljene pomoći 

 Broj osoba koje će biti obuhvaćene akcijama 

 

 

 

 

 

 

 



 

135 

13. PRILOZI 

Sastavnim dijelovima Godišnjeg plana i programa rada smatraju se: 

1. Godišnji planovi i programi rada učitelja  

2. Mjesečni planovi i programi rada učitelja  

3. Plan i program rada razrednika  

4. Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama  

5. Rješenja o tjednim zaduženjima odgojno-obrazovnih radnika  

6. Raspored sati 

Na osnovi članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 62. 

Statuta Osnovne škole „Mijat Stojanović“, Babina Greda, a  na prijedlog Učiteljskog vijeća, 

Vijeća  roditelja i ravnatelja škole , Školski odbor  na sjednici održanoj 3.listopada 2018. 

godine donosi        GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2019./2020.  ŠKOLSKU GODINU. 

KLASA: 602-02/19-01-130 

URBROJ: 2188-17-19-01-1 

U Babinoj Gredi 2. listopada 2019. godine 

 

Ravnateljica škole:                                                    Predsjednica školskog odbora 

 

_______________________                                                                  _____________________ 

Đurđica Babić, prof.                                                                                   Marica Babić 

 

 

 

 

 

 

 


