
  

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI 

OŠ „VIKTOR CAR EMIN“ 

DONJI ANDRIJEVCI 

ŠIFRA:12331001 

 

KLASA: 602-02/17-01/1 

URBROJ: 2178/04-17-509 

Donji Andrijevci, 31. kolovoza 2017.g. 

 

 

 

 

 

 

 

I Z V J E Š Ć E 
 

O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA  RADA  

ŠKOLE NA KRAJU 2016./2017.ŠKOLSKE GODINE 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada Škole 2016./2017. 

2 
 

  SADRŽAJ stranica 

  UVOD 5 

1. UVJETI RADA 6 

2. ZAPOSLENI DJELATNICI U ŠKOLI 10 

3. ORGANIZACIJA RADA 12 

4. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST 14 

5. REALIZACIJA ŠKOLSKIH PROJEKATA 16 

6. 
ZDRAVSTVENO-SOCIJALNA I EKOLOŠKA 
ZAŠTITA UČENIKA 

19 

7. 
IZVIJEŠĆE O OSTVARENJU ŠKOLSKOG 
PREVENTIVNOG PROGRAMA 

20 

8. STRUČNO USAVRŠAVANJE 22 

9. 
RAD STRUČNIH TIJELA, STRUČNIH 
SURADNIKA I TIJELA UPRAVLJANJA 

23 

10. 
REALIZACIJA NASTAVNOG PLANA I 
PROGRAMA, ANALIZA ODGOJNO-
OBRAZOVNIH POSTIGNUĆA 

31 

11. 

PRIJEDLOG MJERA ZA STVARANJE 
ADEKVATNIH UVJETA RADA I MJERA ZA 
UNAPREĐIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG 
RADA 

35 

 

 



  

OSOBNA KARTA ŠKOLE 
 

 

OSNOVNA ŠKOLA „VIKTOR CAR EMIN“ 

DONJI ANDRIJEVCI 

 

Adresa: TRG KRALJA TOMISLAVA 8 

               35214 DONJI ANDRIJEVCI 

 

Broj telefona: 035/471-102                            Broj telefaksa: 035/470-160 

Ravnateljica: 035/470-153 

E-mail: skola@os-vcemin-donjiandrijevci.skole.hr 

Web: www.os-vcemin-donji-andrijevci.skole.hr 

 

Županija: BRODSKO-POSAVSKA 

Općina:    DONJI ANDRIJEVCI 

 

MATIČNA ŠKOLA 

Broj učenika:    I-IV. razred: 128                             Broj razrednih odjela I-IV:      10 

                      V-VIII. razred: 137                            Broj razrednih odjela V-VIII:   8 

                               Ukupno: 265         Ukupno:  18 

 

PODRUČNE ŠKOLE 

Broj područnih škola: 3  

Broj područnih razrednih odjela:  

 

a) PŠ Divoševci         – 2 razredna odjela  (kombinirani odjel  1. i 2. razreda i 3. r                                                       

b) PŠ Sredanci           – 1 razredni odjel  (kombinirani odjel  1., 2. i 4. razreda) 

c) PŠ Staro Topolje   – 2 razredna odjela  (kombinirani odjel 2. i 3. raz. i 1. i 4. raz.) 

 

Broj djelatnika:     a) učitelja razredne nastave: 10 

                              b) učitelja predmetne nastave: 18 

                              c) stručnih suradnika: 3 

                              d) ostalih djelatnika (administrativno-tehničko osoblje): 14 

 

Ravnateljica  škole: Mirta Degmečić  

Stručni suradnici: 

Pedagog: Josip Mažar 

Socijalni pedagog/defektolog: Josipa Blaževac 

Knjižničar: Darko Mihalina 

 

Osnutak škole: 5. prosinca 1830. godine 

 

 

 

 

mailto:skola@os-vcemin-donjiandrijevci.skole.hr
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UVOD 
 

          Nastavna godina započela je 5. rujna 2016. godine, a završila 14. lipnja 2017. godine. 

Ustrojena je u dva polugodišta: 

- prvo polugodište je trajalo od 5. rujna 2016. godine do 23. prosinca 2016. godine 

- drugo polugodište je trajalo od 16. siječnja 2017. do 14. lipnja 2017. godine 

Učenički odmori: 

- zimski odmor je trajao od 24. prosinca 2016. godine do 15. siječnja 2017. godine 

- proljetni odmor je trajao od 12. travnja 2017. godine do 23. travnja 2017. godine 

- ljetni odmor je počeo 15. lipnja 2017. godine i traje do 4.rujna 2017.g. 

Ostvareno je 178 nastavnih radnih dana. 

           Rad je bio organiziran u 18 razrednih odjela, od toga četiri kombinirana (PŠ Sredanci, 

PŠ Divoševci i 2 kombinirana odjela PŠ Staro Topolje ). 

           Uz redovnu nastavu, učenici su bili uključeni u izbornu, dopunsku i dodatnu nastavu, 

iznannastavne i izvanškolske aktivnosti. Uspjeh učenika i učitelja u ovim aktivnostima bio je 

zadovoljavajući. 

           Od siječnja 2017. godine u općini Donji Andrijevci djelovale su i 2 skupine minimalnog 

predškolskog programa. 

           Učenicima sa smanjenim intelektualnim mogućnostima i dalje je omogućen individualni 

pristup, kako u radu sa učiteljima, tako i u radu sa socijalnom pedagoginjom Josipom Blaževac.  

           Zdravstveno-socijalna zaštita učenika obavljena je redovnim cijepljenjima, sistematskim 

liječničkim pregledima (učenika i djelatnika/ca), liječničkom pregledu učenika prije polaska u 

1. razred. Zdravstveno stanje učenika, osim oboljenja od virusnih infekcija prehlade, gripe, 

vodenih kozica te prijeloma kostiju, bilo je zadovoljavajuće. 
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UVJETI RADA - PODACI O ŠKOLSKOM PODRUČJU 
 

 

Matična škola je u Donjim Andrijevcima, područne škole – Divoševci, Sredanci i Staro Topolje. 

          Područne škole su udaljene od matične škole: Divoševci 6 km (tel. 035/476-589), 

Sredanci 7 km (tel. 035/471-231) i Staro Topolje 6 km (tel. 035/470-163). Sva mjesta su 

povezana asfaltnom cestom. Iz sela školskog područja, učenike V-VIII razreda u Matičnu školu 

je prevozio autobus tvrtke APP iz Požege, i to sljedeći broj djece:  

 

 

Popis učenika putnika 2016. /2017. 

RAZR.ODJELI 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b Ukupno 

Staro Topolje 4 7 5 4 2 4 4 4 34 

Novo Topolje 0    0 0 3 1 1 0 1 6 

Sredanci 1 0 3 3 0 0 2 1 10 

Divoševci 4 0 0 0 0 2 0 1 7 

Ukupno 9 7 8 10 3 7 6 7 57 

 

 

PROSTORNI UVJETI 

 

Matična škola 

 
          Matična škola, u starom dijelu, je jednokatna zgrada klasičnog tipa sagrađena 1965. 

godine, sa 9 učionica ( 3 kabineta), radionicom, zbornicom, tajništvom, uredom ravnatelja, 

uredom pedagoga i defektologa, spremištima i sanitarnim čvorom.  

          Dograđeni, novi dio škole (anex), spojnim je  hodnicima povezan sa starom školom. 

Navedeni dio škole je površine 740 m2 , sa 2 učionice (vjeronauk i povijest-geografija), 

informatičkom učionicom (sa kabinetom), knjižnicom, sanitarnim čvorom, kuhinjom i 

blagovaonicom, prostorijama za spremačice i domara. U dograđenom dijelu škole nalazi se 

glavni ulaz u školu koji je funkcionalan od početka šk.godine 2010./2011. jer je opremljen 

garderobni prostor (stare garderobne vješalice i klupe za sjedenje su izmještene). Ispred ulaza 

se nalazi stepenište, prilagođeno i invalidnim osobama. Parkiralište ima 9 parkirnih mjesta, na 

jugu je povezano sa ulazom u Školsko-športsku dvoranu. Zagrijavanje matične škole je 

centralnim grijanjem na plin, kao i područne škole u Starom Topolju i Divoševcima, a od 19. 

siječnja 2017. g. i  područne škole u Sredancima.  

          Prostori svojom veličinom odgovaraju broju razrednih odjela i učenika za izvođenje 

nastave u jednoj smjeni, kako je rad i organiziran, po prvi put u školskoj godini 2011./2012.. 

Nastava završava u 13,10 sati, a u poslijepodnevnim terminima održavala se dopunska, 

dodatna, izborna nastava te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.  

          Školska kuhinja je započela sa radom 1. rujna 2012.g. i od tada djeca imaju toplo-hladne 

obroke za vrijeme malog odmora (RN) i velikoga odmora (PN). Cijena obroka i ove šk.god. 

bila je 5,00 kn. 
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          Knjižnica sa čitaonicom je smještena u potpuno zadovoljavajućem prostoru, na katu 

dograđenog dijela, gdje učenici rado dolaze sjediti i prelistavati časopise te posuđivati knjige. 

Fond knjiga se sve slabije dopunjava, zbog financijskih problema. 

          Nastava tjelesno-zdravstvene kulture izvodi se u Školsko-športskoj dvorani, površine 

1940 m2 (dvorana izgrađena u projektu EIB II, otvorena 20. siječnja 2010). Parketna površina 

iznosi 1200 m2 , prateće prostorije su: 2 ženske i 2 muške svlačionice, sanitarni čvor, spremište 

za opremu, prostorija za suce, tribine sa 290 sjedećih mjesta, prostorija za klubove, prostorija 

za izvođače, tehnika i razglas, nečisti i spojni hodnici te izlazi za nuždu. Dvorana u potpunosti 

zadovoljava nastavu TZK, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti te sportske i kulturne 

aktivnosti lokalne zajednice. 

          Osim školske djece, dvoranu koriste i općinski RK D. Andrijevci, NK „Tomislav-Pan“ 

D. Andrijevci, NK „ Omladinac“ Staro Topolje te brojne rekreativne skupine. 

          Pred sam početak prošle školske godine Županija Brodsko-posavska je financirala 

uređenje sjevernog ulaza, gdje je napravljen novi prilaz (popločen, napravljen prilaz za 

invalide) i kompletno je uređen plato ispred škole (kompletna obnova, izvađen je stari asfalt i 

stavljene kocke) 

          Rad u šk.2016./2017. je organiziran u jednoj smjeni, osim u PŠ Divoševci, gdje se radi u 

dvije smjene. 

 

Područna škola Divoševci 
           

          Zgrada Područne škole u Divoševcima je jednokatna, a sagrađena je 1882. godine. 

Bunarska voda nije za piće zbog velike količine željeza i pojave pijeska . U školi je postavljen 

aparat s pitkom vodom. Učionica je proširena i potpuno zadovoljava potrebe učioničkoga rada 

sa trenutnim brojem djece. Primjereno je opremljena didaktičkim sredstvima i pomagalima. U 

prizemlju zgrade trenutno nitko ne stanuje. Iza zgrade škole nalazi se septička jama koju treba 

sanirati. 

 

 

Područna škola Sredanci 

 
          Zgrada Područne škole u Sredancima je prizemna, sagrađena 1880. godine. Voda nije 

za piće zbog velike količine željeza te se rabi aparat sa pitkom vodom.  Zagrijavanje u prvom 

obrazovnom razdoblju je bilo pomoću peći na kruta goriva – drva. Za vrijeme zimskih praznika 

školu smo priključili na plinovod te uveli centralno grijanje na plin. Sve je u funkciju  

postavljeno s početkom drugog polugodišta. Ukupnu investiciju financirao je osnivač Škole – 

Brodsko posavska županija. Učionica je dovoljno velika i primjereno opremljena. U studenom 

2016.g.  nabavljena je i nova velika školska ploča koja je sada adekvtna za izvođenje nastave u 

trorazrednoj kombinaciji. U školskom dvorištu nalazi se i asfaltirano igralište. 

      U stanu, koji je u sklopu školske zgrade, trenutno nitko ne stanuje. Stan  je potrebno 

obnoviti.  
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Područna škola Staro Topolje   
 
                    Zgrada područne škole u Starom Topolju sagrađena je 2007. godine. U modernom 

prostoru postoje dvije učionice, zbornica, pomoćna kuhinja- koja je prenamjenjena u učionicu 

kako bi se nastava odvijala u jednoj smjeni, sanitarni čvor, veliki hol koji zimi služi potrebama 

sata TZK. 

          Namještaj i oprema su zadovoljavajući. U učionicama su ugrađeni klimatizacijski uređaji 

zbog prevelike vrućine u navedenim prostorima i na taj način smo poboljšali uvjete rada. 

Istočna strana zida u hodniku je ukrašena lijepim crtežom koji je 2013. godine napravila 

učiteljica likovne kulture Ines Ištoković. 

     Na stropu u hodniku uz učionice te na zidovima istog hodnika i u zbornici pojavile su se 

mrlje od vlage.  

          Dio školskog dvorišta je uređen za boravak djece. 

 

 

Vanjske površine 

 

Matična škola 

          Izgradnjom Školsko-športske dvorane Osnovne škole „Viktor Car Emin“ i dogradnjom 

škole, matična škola gubi športski poligon i dio školskoga dvorišta. Zelenu površinu parka 

ispred Škole, cvjetnjak ispred ulaza dograđene škole, površine iza dvorane te između Škole i 

pošte (4500 m2), održavaju domar i spremačice. 

          Park ispred staroga dijela škole želimo namijeniti za ugodan boravak djeci, kao i 

stanovnicima sela. 

          U studenom 2016. g. – radi sigurnosti djece i radi čuvanja školske imovine ograđen je  

velik dio školskog dvorišta. Radove je u potpunosti financirao osnivač Škole, Brodsko posavska 

županija. 

 

Područne škole 

          Područna škola Divoševci posjeduje ograđeno dvorište koje učenici koriste za športske i 

ostale aktivnosti. Ukupna površina iznosi 1039 m2. 

          Područna škola Sredanci posjeduje dvorište koje učenici koriste za športske i ostale 

aktivnosti.  

          Nova zgrada Područne škole u Starom Topolju smještena je na mjestu bivše škole, 

ukupne površine 1140 m2, od toga škola 417 m2 i dvorište 723 m2 te koristi asfaltirano igralište 

za rukomet, košarku i mali nogomet površine 800 m2 za športske i ostale aktivnosti, u vlasništvu 

Mjesnog odbora Staro Topolje. 
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Školska oprema 

 
          Opremljenost matične i područnih škola nastavnim sredstvima i pomagalima je 

primjerena. Dio postojeće opreme je zastario (grafoskopi, laptopi, projektori), iako se još 

koriste u nastavi. 

          Školska knjižnica zadovoljava potrebe svih učenika, iako i dalje kontinuirano treba voditi 

brigu o obnavljanju knjižne građe. 

          Škola posjeduje sljedeću informatičku opremu: 

 

            

       

Od svega navedenog u tablici u ovoj šk. god. nabavljena su dva nova stolna računala i 1 laptop.  

I dalje ćemo nastaviti sa nabavkom prijenosnih računala i stropnih projektora kako bismo 

pokušali zadovoljiti sve veće potrebe korištenja tehnologije u nastavi. 

 

          I ove školske godine Hrvatski školski športski savez dodjeljuje sredstva potpore za rad 

županijskih školskih športskih saveza, srazmjerno aktivnostima i uspjesima školskih športskih 

društava. Na taj način, našoj školi je dodijeljeno 733,90 kn za sportsku aktivnost i uspjehe u 

2016.g.  

 

 

 

 

 

 

Redni 
broj 

Prostor 
Stolno 

računalo 
Prijenos. 
računalo 

Projektor 
Pisač-

laserski 
Pisač-
boja 

Skener 

1. Učionica informatike  15   1 stropni 1    

2. Učionica geografije   1 1 stropni       

3. Učionica glazbene kulture   1 1 stropni       

4. Učionica matematike   1 1 stropni       

5. Učionica njemačkog  jezika  1 1 stropni    

6. Učionica kemije i biologije  1 1 stropni    

7. Učionica vjeronauka       

8. Učionica hrvatskog j.  1 1 stropni    

9. Učionica tehničke kulture   1 stropni    

10. Učionica 4.r   1 stropni    

11. Zbornica 1 2   1 1     

12. Tajništvo i računovodstvo 2     2   1  

13. Ured ravnatelja 1     1   

14. Knjižnica 1    1  1      

15. Ured defektologa  1   1    

16. Ured pedagoga 1   1  1 

17. PŠ Staro Topolje 1  1 1     

18. PŠ Divoševci 1  1 1     

19. PŠ Sredanci 1    1 1     

20. 
Učitelji zaduženi za 
prijenosna računala  18     

UKUPNO: 29 26 11 10 1 2 
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ZAPOSLENI DJELATNICI NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE 2016/2017. 

 

PODACI O UČITELJIMA  I UČITELJICAMA 
 

 

 

REDNI 

BROJ 

 

IME I PREZIME DJELATNIKA 

 

RADNO MJESTO UČITELJA 

 

NAPOMENA 
1. NADA ŽUPANIĆ RAZREDNA NASTAVA  

2. DANIJELA FRANJIĆ RAZREDNA NASTAVA  

3. IVICA ŠERFEZI RAZREDNA NASTAVA  

4. SLAVKO KUNA RAZREDNA NASTAVA  

5. MARINA DRAŽIĆ RAZREDNA NASTAVA  

6. DARIJA ĐURIĆ RAZREDNA NASTAVA  

7. MIRTA CEROVSKI RAZREDNA NASTAVA  

8. KATICA CINDRIĆ RAZREDNA NASTAVA  

9. KLAUDIJA VUKOJA RAZREDNA NASTAVA na određeno 

10. EVICA ĐURAŠINOVIĆ RAZREDNA NASTAVA  

11. BILJANA KASIPOVIĆ HRVATSKI JEZIK  

12. MARIJA BOGETIĆ HRVATSKI JEZIK  

13. HELENA DEGMEČIĆ GLAZBENA KULTURA  

14. JOSIPA ČELIKOVIĆ LIKOVNA KULTURA  

15. MIRA JURETIĆ-NAGLIĆ NJEMAČKI JEZIK  

   16. TANJA UTVIĆ NJEMAČKI JEZIK  

17. NATALIJA POHEL NJEMAČKI JEZIK  

18. ŽELJKA MASLAĆ-PONGRAČIĆ PRIRODA  

19. VESNA MIDENJAK MATEMATIKA  

20. MAGDALENA VOVRA FIZIKA  

21. SILVIJA HORJAN MATEM.-INFORM.  

22. ANČICA JULARIĆ TEHN.K.-INFORM.  

23. MIHAELA IVELJIĆ DUK ENGLESKI JEZIK  

24. KLARA DEGMEČIĆ ENGLESKI JEZIK na određeno 

25. JOSIP BOGDANOVIĆ TZK  

26. JELKA KRAJINOVIĆ POVIJEST-GEOGRAFIJA  

27. DANIJEL KLAIĆ POVIJEST  

28. MIRJANA ĐURAŠINOVIĆ VJERONAUK  

29. MARICA BEGIĆ VJERONAUK  

 

 

PODACI  O  RAVNATELJICI 

 
 

REDNI 

BROJ 

 

 

IME I PREZIME DJELATNIKA 

 

 

RADNO MJESTO  

 

NAPOMENA 

1. MIRTA DEGMEČIĆ RAVNATELJICA  

 
PODACI  O  STRUČNIM  SURADNICIMA 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

REDNI 

BROJ 
IME I PREZIME DJELATNIKA RADNO MJESTO  NAPOMENA 

1. DARKO  MIHALINA KNJIŽNIČAR  

2. JOSIPA BLAŽEVAC DEFEKTOLOGINJA  

3. JOSIP MAŽAR PEDAGOG  
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PODACI  O  ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKIM  DJELATNICIMA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom školske godine 2016./2017., pripravnički staž su započeli ili ostvarili: 

 

-     Magdalena Vovra 
- Josipa Čeliković  

- Klaudija Vukoja  

- Tanja Utvić  

- Ivana Tuferdžić (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa) 

Pripravnice redovito surađuju sa mentorima te se upoznaju sa potrebnom dokumentacijom, 

sudjeluju u radu škole, prihvaćaju sugestije i primjedbe kako bi što uspješnije položili stručni 

ispit. 

 

Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu proveo je tijekom rujna 2016. natječaj za izbor 

pomoćnika u nastavi. Našoj Školi je bila dodijeljena  asistentica Anđela Kurtušić.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDNI 

BROJ 
IME I PREZIME DJELATNIKA RADNO MJESTO  NAPOMENA 

1. MIRJANA MAJOR TAJNICA   

2. ANĐA LUJIĆ RAČUNOVOĐA  

3. MARIJA SPAJIĆ KUHARICA  

4. LUKA GAVRAN KUHAR  

5. MATO SELETKOVIĆ DOMAR-LOŽAČ  

6. IVANKA ŠPEHAR SPREMAČICA  

7. STANA MAJOR SPREMAČICA  

8. SLAVICA SUDIĆ SPREMAČICA  

9. MARIJA ŽIVIĆ SPREMAČICA  

10. ALENKA KAŠTELAN SPREMAČICA  

11. NADA PUŠELJA SPREMAČICA  

12. ANA KOVAČIĆ SPREMAČICA ZAMJENA 

13. NENAD LJUBOJEVIĆ SPREMAČ 20 SATI 

14. VINKA DRAŽENOVIĆ SPREMAČICA ZAMJENA 
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ORGANIZACIJA RADA 

 
Podaci o učenicima, razrednim odjelima na kraju školske godine 2016/2017. 

 

        
 
PODACI O BROJU  UČENIKA I RAZREDNIH ODJELA 
 
 

RAZRED UČENIKA ODJEL DJEVOJČICA 
UČENICI 
S TUR 

PUTNIKA 
IME I PREZIME 
RAZREDNIKA 3 DO 

5 KM 
PREKO 
5 KM 

1.a 17 1 7 1   Danijela Franjić 

2.a 17 1 9    Nada Županić 

2.b 15 1 9 1   Evica Đurašinović 

3.a 20 1 10      Slavko Kuna 

4.a 12 1 6 1    Marina Dražić 

1./4. S.Top 8;3 1 5;2    Katica Cindrić 

2/3.S.Topolje 6;6 1 1;3 2     Mirta Cerovski 

1. i 2. Div. 3;2 1 3;1      Darija Đurić 

3. Div.         8 1 6 2   Klaudija Vukoja 

1./2./4.Sred. 2;5;4 1 2;2;3      Ivica Šerfezi 

I-IV 128 10 70 7 0 0   

5.a 20 1 9 1  9 Marica Begić 

5.b 19 1 9   7 Ančica Jularić 

V. 39 2 18 1     

6.a 18 1 9 1   8 Biljana Kasipović 

6.b 17 1 8 2   10 Mira Juretić-Naglić 

VI. 35 2 17 3      

7.a 15 1 7 2   3 Josip Bogdanović 

7.b 15 1 6    7 Marija Bogetić 

VII. 30 2 13 2      

8.a 16 1 16 1   6 Mirjana Đurašinović 

8.b 17 1 6 1   8 Magdalena Vovra 

VIII. 33 2 22 2      

V.-VIII 137 8 70 8   58   

I.-VIII.      265 18 140 15   58   

Redn
i broj 

Obilježje 

Razredna 
nastava 

Predmetna 
nastava 

UKUPNO 

Učenik
a 

Odjel
a 

Učenik
a 

Odjel
a 

Učenik
a 

Odjel
a 

1. Matična škola 81 5 137 8 218 13 

2. 
PŠ 
StaroTopolje 23 2     23   2 

3. PŠ Sredanci      11 1     11   1 

4. PŠ Divoševci 13 2     13   2 

UKUPNO 128 10 137 8 265 18 
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ORGANIZACIJA SMJENA 

 
          U matičnoj školi je nastava i dalje organizirana u jednoj smjeni, dakle ostvaren je 

pedagoški standard jednosmjenske nastave (iako je stvarni razlog tome smanjenje razrednih 

odjela zbog opadanja broja upisanih učenika). Nastava (u matičnoj školi kao i u svim područnim 

školama) je počinjala u 8,00 sati, završavala u 13,10 sati. U poslijepodnevnim satima odvijala 

se izborna, dodatna, dopunska nastava te INA i IŠA. 

GODIŠNJI  KALENDAR RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017. 

Broj dana Broj sati OBILJEŽAVANJE Napomena         

R
A

D
N

I 

N
A

S
T

A
V

N
I 

B
L

A
G

D
A

N
I 

I 
N

E
R

A
D

N
I 

D
A

N
I 

R
A

D
N

IH
 

N
A

S
T

A
V

N
IH

 

Dana škole                   
Dana državnosti i 
drugih blagdana         
Popravni ispit 

a)Upisi u I.razred 
b)Izlet              
c)Podjela 
svjedodžbi i 
učeničkih knjižica 
d) Popr. ispit  
         

I. polugodište 5. rujna 2016. - 23. prosinca 2016. (79 nastavnih dana) 

rujan 22 20 10 176 160   
 

listopad 21 21 10 168 168 

16.9. 2016. 
 
 
8.10.2016. 

Dan pješačenja 
(pozdrav jeseni, 
1.-4.r.) 
Dan neovisnosti 

studeni 21 21 9 168 168 1.11.2016. Svi sveti 

prosinac 21 17 10 168 136 

25.12. 2016. 
26.12. 2016. 
27.12. 2016.-
15.1. 2017. 

Božić 
Sveti Stjepan 
Zimski odmor 
učenika 

Ukupno 1.9.-31.12 85 79 39 680 632   

II. polugodište 16. siječnja 2017. - 14. lipnja 2017. (99  nastavnih dan) 

siječanj 21 12 10 168 96 
1.1.2017. 
6.1.2017. 

Nova godina 
Sveta tri kralja 

veljača 20 20 8 160 160   

ožujak 23 23     8 184 184          

travanj 19 13 11 152 104 

16.4. 2017. 
17.4. 2017. 
 
13.4. 2017. -21.4. 
2017. 

 Uskrs 
 Uskrsni 
ponedjeljak 
Proljetni odmor 
učenika 
 
  
 

 

svibanj   22    21     9    176   168 1.5. 2017. 
26.5. 2017. 
 
 
 

Praznik rada 
Dan škole 
(nenastavni dan) 
 
 

lipanj 20 10 10 160 80 

1.-2.6.2017.  
15.6.2017.         
22.6.2017.  
25.6.2017. 
20.6. 2017. 
30.6.2017.                                                                                                                                                                                             

Upis u 1.raz. 
Tijelovo 
Dan antif. borbe u RH 

Dan državnosti        
Početak dopunskiog 
rada 

Podj. svjedodžbi    

srpanj 21 0 10 168 0     

kolovoz 22 0 8 176 0 

5.8.2017.   
 
15.8.2017.  

Dan pobjede I 
dom. zahvalnosti 
Velika Gospa 

 
  Ukupno 1.1.-31.8. 168 99 74 1344 792     

UKUPNO 
 
1.9.2016.-
31.8.2017. 

253 178 113 2024 1432 
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KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 2016/2017. 
Rujan 

- 5. rujna 2015.g. u 8,00 sati, svetom misom u župnoj crkvi u Donjim Andrijevcima počela 

je školska godina 2016./2017. 

- U rujnu su učenici razredne nastave matične škole išli na izlet „Pozdrav jeseni“ u Lovačku 

kuću, a učenici područnih škola išli su na jesenski izlet u svojim selima 

Listopad 

    - 4. i 5. listopada osmi razredi bili su na terenskoj nastavi u Vukovaru. Organizator je 

Ministarstvo branitelja. 

        - učenici 3. razreda bili su od 3. do 8. listopada u Orahovici (Škola u prirodi i obuka 

neplivača) 

   - obilježili smo  Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje (uređenje učionica, hodnika, 

izrada ukrasa od tijesta itd.) 

   - 18. listopada obilježili smo svjetski poznat Dan kravate 

   - 24. listopada , u jesenskoj akciji skupljanja starog papira skupljeno je 2 t starog papira. 

   - krajem listopada u našoj školi imali smo kazališnu predstavu "Umišljena mišica" koju su 

izveli članovi udruge Regoč iz Slavonskog Broda 

   

Studeni 

- učenici RN u Osijeku su pogledali vrlo zabavnu kazališnu predstavu u izbedbi Dječjeg kazališta 

Branka Mihaljevića  iz Osijeka 

- 18. studenog je Dan sjećanja na žrtvu Vukovara. Duž pločnika ispred matične škole te pred 

područnim školama učenici i učitelji pale lampione.   
 

Prosinac 

- 1. prosinca u našoj školi  se po prvi puta održala "Večer matematike". Ove školske godine ona 

je bila organizirana za učenike od 1. do 4. razreda i njihove roditelje 

- početkom prosinca školu je posjetio sveti Nikola. Prvašići su za njega i roditelje pripremili 

lijepu priredbu, a on je prvašićima donio darove. 

- u matičnoj i područnim školama održane su božićne priredbe 

Veljača 

- 10.2. je u matičnoj školi održana kazališna predstava "Pinokio ide u pješačku školu" koja je 

bila namijeljena učenicima 1. i 2. razreda matične škole. Igrokaz je osmislila Kazališna družina 

Ivana Brlić Mažuranić iz Slavonskog Broda u suradnji s djelatnicima MUP-a Slavonski Brod. 

- kao i uvijek  održana je priredba povodom Valentinova 

     

Travanj 

-  u OŠ Laslovo u Laslovu održan je  4. međuškolski kviz  na kojem su sudjelovali i učenici 

naše Škole. Tema ovogodišnjeg kviza su bile životinje. Škole sudionice ovogodišnjeg kviza 

„Životinjsko carstvo“, uz našu Školu, su bile OŠ „Mato Lovrak“ iz Vladislavcaca, OŠ 

Antunovac iz Antunovca te domaćin OŠ Laslovo iz Laslova.  

    

Svibanj 

- U proljetnoj akciji prikupljanja starog papira, održanoj 16. svibnja, ukupno je prikupljeno 

2 960 kg starog papira 

- od 24. do 26. svibnja je proslava Dana škole ( revijalna nogometna utakmica s djelatnicima 

MUP-a, uređenje škole, sportska natjecanja, priredba u matičnoj školi itd.) 
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Za sve navedene kulturne i javne djelatnosti često je bilo potrebno i dodatno uloženo vrijeme 

i trud svih nas te zato želim čestitati učiteljima/učiteljicama, stručnim suradnicima, ostalim 

djelatnicima i vanjskim suradnicima škole, kao i učenicima i roditeljima koji su pokazali 

interes i dali  podršku  našim aktivnostima.  

Nadamo se i ubuduće novim idejama i projektima koji će nam pomoći u što boljem 

usmjeravanju učenika. 
 

 

 

KALENDAR OBILJEŽAVANJA VAŽNIJIH NADNEVAKA TIJEKOM NASTAVNE 
GODINE 

 
 

NADNEVAK SADRŽAJ NOSITELJI 

8. rujna Međunarodni dan pismenosti  učitelji  HJ 

5. listopada Međunarodni dan učitelja svi učitelji 

8. listopada Dan neovisnosti  svi učitelji 

3.tjedan u mj. Dan zahvalnosti za plodove zemlje svi učitelji 

19. listopada Svjetski dan jabuka i kravate svi učitelji 

24. listopada Međunarodni dan školskih knjižnica  razrednici 

27.listopada Svjetski dječji dan svi učitelji 

31. listopada Svjetski dan štednje razrednici 

MJESEC LISTOPAD -  MJESEC KNJIGE knjižničar i učiteljice HJ  

10. studenoga Svjetski dan znanosti za mir i   razvoj  svi učitelji 

18. studenoga Dan sjećanja na Vukovar svi učitelji, 

25. studenoga Međun. dan protiv nasilja nad ženama svi učitelji, razrednici 

15. studeni – 

15. prosinca 

Studeni – mjesec borbe protiv 

ovisnosti 
razrednici, pedagog 

3. prosinca 
Međunarodni dan osoba s posebnim 

potrebama 
razrednici, 

6. prosinca Sv. Nikola RN učitelji/ce 

8.-15. prosinca Tjedan solidarnosti ( Hrvatski CK) razrednici 

10. prosinca Dan čovjekovih prava   svi učitelji 

18. prosinca Ususret Božiću, Božićna svečanost svi djelatnici 

15. siječnja Dan međunarodnog priznanja RH svi učitelji 

25. siječnja Dan sjećanja na Holokaust   učitelji povijesti 

21. veljače Međunarodni dan materinjeg  jezika učitelji hrvatskog jezika  

8.ožujka Međunarodni Dan žena Razrednici 

27. ožujka Svjetski dan kazališta svi učitelji 

tijekom ožujka Obilježavanje početka proljeća   

21. ožujka Svjetski dan voda razrednici 

7. travnja Međunarodni dan zdravlja svi učitelji 

15. travnja Uskrs Svi učitelji 

21. travnja Dan hrvatske knjige  knjižničari 

22. travnja Dan planeta Zemlje  
Učitelji RN, učiteljice geo. 

i pri. 
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tijekom travnja Međuškolski kviz učitelji i stručni suradnici 

  4. svibnja   Sv. Florijan, zaštitnik od požara razrednici, 

10. svibnja Majčin dan  učitelji RN 

21. svibnja Svjetski dan kulturne raznolikosti svi učitelji 

25. svibnja Dan škole svi učitelji 

27. svibnja Svjetski dan sporta svi učitelji 

5. lipnja Svjetski dan zaštite okoliša razrednici 

1. i 2.lipnja 
Upoznavanje učenika predškolskog 

uzrasta 
stručni suradnici 

30.lipnja Oproštaj s učenicima osmog razreda svi učitelji 

 

 

 

REALIZACIJA ŠKOLSKIH PROJEKATA 

Projekt „Naprtnjača“ 

 

 Ove školske godine  se nastavio projekt promicanja zajedničkog čitanja učenika i 

njihovih roditelja pod nazivom „Naprtnjača“. Projekt je proširen i na područne škole i dobro je 

prihvaćen i od učitelja i od roditelja.  

„Naprtnjača“ je torba puna knjiga koja ide mjestom od učenika do učenika i njegovih 

ukućana, gdje je ostaje tjedan dana i gdje svi ukućani zajedno čitaju knjige iz „Naprtnjače“, 

prepričavaju pročitano i zapisuju svoje dojmove u bilježnicu. Dojmovi su bili šaroliki. Projekt 

„Knjiga na kotačima“ prolongiran je u sljedeću školsku godinu. Knjige za Područje zaduživale 

su se uglavnom razrednom posudbom. 

 

Projekt „Posjet Vukovaru osmih razreda“ 

 
 U sklopu projekta „Posjet Vukovaru osmih razreda“ učenici 8. razreda su dobili 

informacije o Domovinskom ratu, bitci za Vukovar te Školi mira. Kompletan projekt proveo se 

u suradnji s Memorijalnim centrom Vukovar u čijem sklopu su za učenike osigurana sva 

sredstva (prijevoz, prehrana za vrijeme dvodnevnog boravka u Vukovaru, smještaj  i stručno 

vodstvo). Tijekom dvodnevnog boravka u Vukovaru učenici su posjetili sva važnija mjesta i 

simbole Vukovara te dobili bolji uvid u Domovinski rat i ratna stradanja. 

 

Integrirani dan – tema „Maskenbal“ 

 

 28. veljače organizirali smo integrirani radni dan s temom „Maskenbal“, u koji su se 

uključili svi učitelji. Svatko je za svoj nastavni sat pokušao prilagoditi temi, te s učenicima 

odraditi nešto što je karakteristično za Maskenbal i za njihov predmet. Na taj način učenici su 

za vrijeme boravka u školi slušali sve sate s istom tematikom, ali s različitim obradama i 

zanimljivostima. Uz to, učenici su odlično prihvatili poziv da se spreme u razne koreografije i 

da snimimo kratki skeč sa svakim razredom. Kao i svake godine odaziv maskiranih učenika je 

bio odličan i za svaku pohvalu, s vrlo kreativnim i originalnim idejama. 
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Projekt „Budimo bolji“ 

       

Nakon punih osam mjeseci završio je 7. nagradni projekt naše Škole „Budimo bolji“ u 

kojem su ukupni pobjednici 8.b razred s razrednicom Magdalenom Vovrom. Oni su za nagradu 

dobili odlazak u Cinestar Slav. Brod gdje su pogledali najnoviji nastavak filma Pirati s Kariba 

– Salazarova osveta. 

 Čestitke, uz ova dva razreda, pripadaju i 6. a razredu (189,1) s razrednicom Biljanom 

Kasipović i 6. b razredu s razrednicom Mirom Juretić Naglić (186,3) koji su osvojili 2. i 3. 

mjesto.  

 

Ciljevi projekta koje smo postavili na početku godine ostvareni su, te je ovaj projekt sa 

svim svojim  sastavnicama najbolji put kako učenike potaknuti na kulturno i uljudno ponašanje 

te razvijati ekološku svijest. Tomu u prilog govori i broj sakupljenih baterija, 173,68 kg u 

prošloj školskoj godini i za njih smo dobili oko 690 kn  te ukupno 4,96 t starog papira iz dvije 

ovogodišnje akcije. Isto tako sakupljeno je desetak vreća čepova. 

 

 

  

„Zdrav za 5“ 

               MUP Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske i Ministarstvo 

zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske, u želji da zajednički djeluju na području prevencije 

ovisnosti te podizanja razine javnozdravstvene svijesti kod djece osnovnoškolskog i 

srednjoškolskog uzrasta, nastavili su sa provedbom zajedničkog projekta po nazivom „Zdrav 

za 5“ koji je realiziran i u našoj Školi za učenike sedmih i osmih razreda kroz, edukativna 

predavanja vanjskih suradnika. 

               Predavanja su obuhvatila područja zlouporabe i ovisnosti o alkoholu i opojnim 

drogama, kocki/igrama na sreću te zaštitu okoliša.  
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Škole za Afriku – projekt Unicefa 

 

U ovoj školskoj godini smo sudjelovali u provođenju Unicefovog projekta „Škole za Afriku“ u 

kojem se kroz organiziranje raznih aktivnosti u školi prikupljaju sredstva pomoći za školovanje 

djece u najnerazvijenijim državama Afrike. Voditelji projekta na razini Škole su vjeroučiteljice 

i pedagog koji su educirali učenike na satovima razrednika i satovima vjeronauka. Cilj projekta 

je bio razvijanje svijesti o potrebi pomoći mladima i djeci te upoznavanje učenika i djelatnika 

škole s različitim kulturama i narodima. U 4 akcije, 3 prodajna sajma i jednom „PVC danu“ 

ukupno smo prikupili 3410 kn koje smo uplatili Unicefu Hrvatska. 
 

 

Međuškolski kviz znanja – „Olimpijske igre“ 

4. travnja u OŠ Laslovo u Laslovu održan je 4. međuškolski kviz  na kojem su sudjelovali i 

učenici naše Škole. Tema ovogodišnjeg kviza su bile životinje. Škole sudionice ovogodišnjeg 

kviza „Životinjsko carstvo“, uz našu Školu, su bile OŠ „Mato Lovrak“ iz Vladislavcaca, OŠ 

Antunovac iz Antunovca te domaćin OŠ Laslovo iz Laslova. Svaku Školu zastupao je tim 

učenika od četiri člana, i to po jedan član iz 5., 6., 7., i 8. razreda. 

Kviz je bio podijeljen na 8 kategorija i to: ABC PITALICE, IGRE ASOCIJACIJA, NASTAVI 

STIHOVE, POVEZIVANJE NAZIVA ŽIVOTINJA (hrvatski, njemački i engleski naziv), 

PUZLE, NAHRANI VJEVERICU, SLIJEPA KARTA i OSMOSMJERKA. U napetoj 

završnici najbolje su se snašli učenici OŠ Antunovac iz Antunnovca, koji su pobijedili u 

posljednjoj igri, te na taj način prestigli domaćine, OŠ Laslovo. Naša škola bila je treća u 

ukupnom poretku, dok je OŠ „Mato Lovrak“ iz Vladislavaca zauzela 4. mjesto. 

Svi članovi iz svakog tima, neovisno o rezultatu su na kraju dobili prigodne poklone, a svaka 

od Škola prigodnu zahvalnicu za sudjelovanje u natjecanju. U ugodnom druženju i lijepoj 

atmosferi sve je brzo proletjelo. Sve čestitke domaćinima koji su uložili puno truda u 

koreografiju i pripremu samog natjecanja te svima ostalima koji su sudjelovali u izradi ovoga 

kviza. 
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ZDRAVSTVENO-SOCIJALNA  I  EKOLOŠKA ZAŠTITA UČENIKA 

 
Služba za preventivnu školsku medicinu Županijskog Zavoda za javno zdravstvo 

provodit će na temelju članka 42. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne 

novine, broj 60./92) i Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse i 

kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti (Narodne novine, broj 23./94), obvezno cijepljenje 

protiv difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, ospica, zaušnjaka, rubeole, tuberkuloze i 

hepatitisa B. 

Plan i program rada Službe za osnovne škole šk.god. 2016./2017. (Izvršenje programa ovisi o 

broju školskih liječnika koji će raditi u službi u navedenom period) 

 

Provedena cijepljenja : 

RUJAN 2016. 

 VI. razr. – cijepljenje protiv hepatitisa B-1.doza 

 VIII. razr. – cijepljenje protiv difterije, tetanusa i dječje paralize i sistematski pregled 

vezan uz profesionalnu orijentaciju tijekom I. i II. polugodišta 

 III. razr. – skrining vidne oštrine i vida na boje 

 

LISTOPAD 2016. 

 VI. razr. – druga doza cjepiva protiv hepatitisa B i skrining kralješnice 

 VIII. razr. – cijepljenje protiv difterije, tetanusa i dječje paralize 

 III. razr. – screening vidne oštrine i vida na boje – nastavak 

 Sistematski pregled VIII razred 

 

STUDENI 2016. 

 III. razr. – nastavak screeninga vida na boje i vidne oštrine 

 Nastavak sistematskog pregleda za VIII. razr., eventualno i sistematski pregled V 

razreda 

 Zdravstveni odgoj prema programu kurikuluma 

 

PROSINAC 2016. I KONTINUIRANO 

 Scereening vidne oštrine i vida na boje za niže razrede  

 Nastavak sistematskih pregleda osmih razreda, eventualno i sistematski V razreda 

 Nastavak zdravstvenog odgoja 

 Rad u Savjetovalištu, športski pregledi, određivanje primjerenog oblika školovanja za 

djecu s teškoćama i određivanje primjerenog oblika izvođenja nastave tjelesne kulture. 

 

SIJEČANJ 2017. 

 Sistematski pregled VIII. razreda  

 

TRAVANJ 2017. 

 VI. razr. -  cijepljenje protiv hepatitisa B – 3. doza i kontrolni pregled kralješnice 

 

OD VELJAČE DO LIPNJA 2017.  

 Pregled prije upisa u I. razred osnovne škole uz cijepljenje protiv ospica i rubeole  
Tijekom godine odvijao se kontinuirano zdravstveni odgoj (Prehrana, Higijena, Prevencija 

ovisnosti, Reproduktivno zdravlje, Zarazne bolesti…) za učenike (uz cijepljenja, sistematske 

preglede i po dogovoru sa školom), učitelje i roditelje. 
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Služba je tijekom godine obavljala i športske preglede, preglede u svrhu utvrđivanja 

zdravstvenog stanja i sposobnosti praćenja programa tjelesne i zdravsvene kulture, preglede 

radi utvrđivanja primjerenog oblika školovanja te savjetovalište za učenike i roditelje zbog 

problema učenja, poremećaja u ponašanju, kroničnih bolesti i reproduktivnog zdravlja. 

 Brigu o socijalnoj zaštiti učenika vršili smo u suradnji s roditeljima, skrbnicima, 

učiteljima, Centrom za socijalnu skrb i PU Slav. Brod. 

 Tijekom školske godine kontinuirano smo poticali učenike na afirmiranje pozitivnih 

vrijednosti, nenasilno rješavanje sukoba, razvijanje higijenskih navika i vođenje brige o svojoj, 

tuđoj i školskoj imovini. 

 

 

 

OBUKA NEPLIVAČA  
 
           U školskoj godini 2016./2017., učenici 3. razreda iz matične škole sa razrednikom 

Slavkom Kunom boravili su  od 3. do 8. lisopada 2016. g. u Orahovici gdje su imali  Školu u 

prirodi. Svi  učenici su ondje prošli stručnu obuku plivanja, a velika većina je uspješno savladala 

plivačke vještine. 

           

 
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU ŠKOLSKOG PREVENTIVNOG 

PROGRAMA 

 
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU ŠPP-A  SUZBIJANJE  ZLOUPOTREBE SREDSTAVA 

OVISNOSTI 

 

Školski preventivni program sprječavanja i suzbijanja zloupotrebe sredstava  ovisnosti 

provodi se sukladno Nacionalnoj strategiji suzbijanja zlouporabe droge na području Brodsko-

posavske županije. U provedbu ŠPP su uključeni, ravnateljica, stručni suradnici i učitelji kroz 

plan i program svojih predmeta, razrednici razrednih odjela predmetne i razredne nastave.  

U ŠPP su se po potrebi uključivali suradnici iz drugih ustanova: policija, liječnici 

školske preventivne medicine. 

 Cilj ŠPP je promicanje zdravih načina življenja, kvalitetne organizacije slobodnog 

vremena, razvijanje socijalnih vještina i samopouzdanja, poučavanje roditelja i učitelja 

uočavanju znakova upotrebe sredstava ovisnosti kod djece i mladih, poticanje razvoja 

odgovornosti za vlastito ponašanje kod učenika, roditelja i učitelja.  

Edukacija ostalih nositelja ŠPP za kvalitetno ostvarivanje ovih programa (nastavnika), 

permanentno se realizira individualnim i kolektivnim oblicima stručnog usavršavanja, kako 

unutar ustanove, tako i sudjelovanjem na stručnim skupovima izvan nje (na županijskoj, 

regionalnoj ili državnoj razini). 

 Učenici su izrađivali plakate na temu stop pušenju, alkoholizam, sportom protiv droge, 

te likovne radove s istim temama. O vrstama ovisnosti, štetnosti te načinima zaštite, učenici su 

informirani putem plakata, kratkih filmova i panoa u školi te putem pedagoških radionica.  

Učenici 8. a razreda s razrednicom Mirjanom Đurašinović sudjelovali su u prigodnom 

programu pod motom „Život, a ne osisnost „ u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa 

Slavonski Brod. Program je odražan 1. prosinca 2016. godine u Slavonskom Brodu. 
U drugom dijelu školske godine te teme su obrađivane u sklopu eksperimentalne 

provedbe Zdravstvenog odgoja na satovima razredne zajednice. 
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U sklopu Dana Škole realizirana su mnogobrojna sportska natjecanja kojima se mlade 

nastoji poticati i usmjeravati ka zdravim stilovima života. 

Edukacija i informiranje roditelja provodilo se na roditeljskim sastancima, grupnim 

sastancima i individualno. 

 
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU ŠPP-a  ZA SPRJEČAVANJE VRŠNJAČKOG NASILJA 

 

UČENICI: Izobrazba i informiranje učenika provodilo se u redovnoj nastavi, satovima 

razrednika, izvannastavnim aktivnostima, obilježavanje važnijih dana tijekom godine (Dani 

kruha, Božić, Valentinovo, Uskrs, Dan škole…), grupnim sastancima i individualno. 

Program se provodio i u sklopu izvannastavnih aktivnosti (npr. Nenasilje u sportu, 

prometu, učenici su provodili intervju o pojavnosti nasilja u školi i načinu njegova rješavanja i 

sl.), zatim u sklopu redovne nastave (npr. Hrvatski jezik – obrada lektire; priroda i biologija – 

pravila ponašanja; vjeronauk – tko su nam uzori i sl. ).  

U svrhu preventivnog programa primjenjivali su se različiti oblici rada razrednika i 

stručno-razvojne službe Škole   - predavanja, debate, individualni razgovori, rad u 

radionicama… 

Tijekom školske godine na nivou škole obrađene su mnoge teme vezane za sprječavanje 

nasilja među učenicima. U suradnju su bili uključeni učenici, učitelji, stručno – razvojna služba, 

Centar za socijalnu skrb, MUP (PP Vrpolje), Školska medicina, roditelji učenika .  
RODITELJI: Izobrazba i informiranje roditelja provodi se na roditeljskim sastancima, 

grupnim sastancima i individualno. Primjenjuju se predavanja, izvješća i rad u radionicama.      
                             

 

 

     

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU ŠPP-A  O RAZVOJU SOCIJALNIH VJEŠTINA 
 

Ostvarenje ovog programa ŠPP-a provodili su svi učitelji i stručni suradnici, svatko u 

svojim mogućnostima i potrebama. Osnovni cilj ovog ŠPP-a odnosi se na poticanje bolje 

komunikacije među učenicima, poticanje učeničke kreativnosti te razvoj učeničkih sposobnosti 

za razvijanje vlastitog mišljenja. Osim u redovnoj nastavi, izvannastavnim i izvanškolskim 

aktivnostima nastojali smo učenike uključivati i u miniprojekte. U školi su tijekom godine 

organizirani i razni događaji te smo i na taj način kroz direktan rad s učenicima nastojali ispuniti 

predviđene ciljeve. Sve događaje možete naći opisane na školskoj web stranici. 
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RAD STRUČNIH AKTIVA U ŠKOLI 
 

Izvješće o radu školskoga aktiva razredne nastave 
 

 

RB 

 

          PLAN RADA 

 

PREDAVAČ 

 

OSTVARENO 

 

 

1. 

1. Utvrđivanje plana rada u školskoj godini 2016./2017. 

2. Izrada planova rada implementirajući sadržaje građanskog 

odgoja i zdravstvenog odgoja u nastavne sadržaje 

3. Dogovor o izvođenju jednodnevnih izleta i planu 

izvanučioničke nastave te posjetima kinu,kazalištu i sl. 

4. Različito 

 

 

 

svi učitelji RN 

 

 

 

 

 

 

    2.9.2016. 

2. 1. Igre u nastavi matematike 2.Različito Nada Županić    9.1.2017. 

3. 1. Pilates i Yoga- vježbe za mikropauze u nastavi 

2. Različito 

Darija Đurić    21.4.2017. 

 

4. 

1. Osvrt na rad školskog aktiva i prijedlog tema za slijedeću 

školsku godinu 

2. Različito 

 

Mirta Cerovski 

 

20.6.2017. 

 

 

Voditeljica: Mirta Cerovski, učiteljica RN 

 
 

 

Izvješće aktiva prirodne grupe predmeta u školskoj godini  
 

Našim aktivom su obuhvaćeni predmeti: matematika, fizika, priroda, biologija, 

kemija, geografija i tehnička kultura i tjelesna i zdravstvena kultura. 

                                                

      Voditeljica: Ančica Jularić, učiteljica TK i informatike 

 

 

 

Redni 

broj 

Teme Nositelj teme Nadnevak 

1. 1. Pravilnik o načinima,     postupcima i elementima 

vrednovanja učenika 

2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera 

3. Planiranje pismenih ispita znanja 

4.  Aktualnosti 

Ančica Jularić 2.9.2016. 

2. 1.Komunikacija kao osnova nastavnog i 

izvannastavnog rada  

2. Stručno usavršavanje učitelja 

3. Primjeri iz prakse 

4. Aktualnosti 

Ančica Jularić 

 

10.1.2017. 

3. 1. Domaće zadaće 

2. Osvrt na natjecanja 

3. Aktualnosti 

Silvija Horjan 19.4.2017. 

4. 1. Analiza rada i prijedlog tema za iduću školsku 

godinu 

2. Primjeri iz prakse 

3. Aktualnosti 

Ančica Jularić 3.7.2017. 
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Izvješće aktiva društvene i humanističke grupe predmeta 

 

RB SADRŽAJ VRIJEME OSTVARENO 

1. 

1. Izrada okvirnog plana i programa rada Aktiva, planiranje stručnog 

usavršavanja (putem seminara i drugih raznih izvora znanja; praćenje 

znanstvene literature ); razmjena iskustava učitelja vezanih uz stručno 

usavršavanje 

2. Planiranje i izrada okvirnog vremenika pisanih provjera 

3. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i 

obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, 2015. 

4. Smjernice za proces izrade individualnog obrazovnog plana, AZOO, 

2006.  

5. Aktualnosti  

rujan 2016. 5. rujna 2016. 

2. 

1. Priprema i organizacija školskih natjecanja 

2. Glazzard, J., Denby, N., Price, J. (2016.) Kako poučavati. 

Zagreb: Educa, osvrt 

3. Aktualnosti  

siječanj 

2017. 

9. siječnja 

2016. 

3. 

1. Polšek, D. (2015) Contra paedagogicos. Zagreb: Institut Ivo 

Pilar, osvrt 
2.  Aktualnosti 

travanj 

2017. 

20. travnja 

2016. 

4. 
1. Analiza rada i prijedlozi tema za iduću školsku godinu 

2. Aktualnosti  lipanj 2016. 28. lipnja 2016 

Voditeljica aktiva društvene i humanističke grupe predmeta do veljače je bila učiteljica Mihaela 

Iveljić. Nakon odlaska na dopust, dužnost je preuzela učiteljica Tanja Utvić. 

 

 

 

RAD STRUČNIH TIJELA,  STRUČNIH SURADNIKA  I  TIJELA 

UPRAVLJANJA 

 

Rad učiteljskog vijeća 
 

Učiteljsko vijeće održalo je tijekom školske godine 9 sjednica na kojima je raspravljalo 

o pitanjima iz svog djelokruga.  

 

Rad razrednog vijeća 

 

 U svakom polugodištu održane su barem dvije sjednice razrednih vijeća, prva 

(informativna) u mjesecu studenom, druga na kraju prvog polugodišta. U drugom polugodištu 

treća (informativna) u travnju te četvrta na kraju školske godine. Nakon održanih popravnih 

ispita održana je također sjednica razrednih vijeća. 

 Na sjednicama se raspravljalo o : 

- uključenosti učenika u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, dodatnu i  dopunsku nastavu 

- rasporedu ispita znanja 

- problemima koji nastaju tijekom nastavnog procesa 

- uspjehu-neuspjehu učenika u učenju, izvannastavnim aktivnostima, dodatnoj nastavi, kao i     
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  vladanju učenika 

- uzrocima neuspjeha učenika i poduzimanje najpogodnije mjere za  njihovo otklanjanje 

- učenicima za pohvale, nagrade te poduzimanje pedagoških mjera u skladu s Pravilnikom o      

  pedagoškim mjerama. 

- suradnji sa roditeljima 

 

Rad razrednika  
 

Plan rada razrednika obuhvaćao je sljedeća područja : 

Rad s roditeljima :  

- redovni roditeljski sastanci (najmanje 3 puta u šk.godini – na 1. Roditeljskom sastanku 

obvezno   

  proraditi Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi,    

  upoznati roditelje s elementima, mjerilima i oblicima  praćenja i ocjenjivanja učenika)  

- izvanredni roditeljski sastanci  

- obvezno pedagoško predavanje u  svakom polugodištu  

- individualni razgovori s roditeljima. 

Rad s učenicima : 

- realizira se kroz sat razrednika i individualne razgovore s  učenicima 

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u  osnovnoj školi 

- Elementi, mjerila i oblici za praćenja i ocjenjivanja učenika  

- Statut škole 

- Pravilnik o unutrašnjem redu. 

Suradnja s razrednim vijećem  - realizirala se kroz dnevne i tjedne  kontakte razrednika 

s članovima razrednog vijeća te kroz šest planiranih sjednica. 

Administrativni poslovi razrednika  - realizirali su se kroz redovito, točno i uredno 

vođenje pedagoške dokumentacije. 

 

 

Školski odbor  
Školski odbor održao je 16 sjednica na kojima je raspravljao o pitanjima iz svog djelokruga: 

Sastav Školskoga odbora ima 7 članova, od 9. rujna 2013.g.: 

- Josip Mažar – predsjednik Školskog odbora (predstavnik UV) 

- Marija Bogetić – predstavnica Učiteljskog vijeća 

- Ivica Šerfezi – predstavnik Radničkog vijeća  

- Bernardica Nosić – predstavnica Vijeća roditelja (nakon dosadašnje Ankice Vesić) 

- Marin Degmečić – predstavnik Osnivača 

- Robert Zmaić – predstavnik Osnivača 

- Mira Zorić – predstavnik Osnivača 

 

Vijeće roditelja 
Vijeće roditelja održalo je 2 sjednice. 

 
SADRŽAJ VRIJEME IZVRŠITELJ 

Prijedlog i usvajanje plana rada Vijeća roditelja 

Izvješće o ostvarenju GPP 2015./2016. 

Godišnji plan i program rada Škole 2016./17. 

Školski kurikulum 2016/17. 

Rujan 

2016. 

ravnateljica, 

Vijeće roditelja 

 

Izbor predstavnika Vijeća roditelja za Školski odbor srpanj 

2017. 

ravnateljica, 

Vijeće roditelja 
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IZVJEŠĆE O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./ 2017. 

 

Knjižnica je radila puno radno vrijeme radnim danom, od  ponedjeljaka do petka 

od 8,00 do 14,00 sati. 

Ove školske godine knjižni fond je obogaćen s 58 knjiga u vrijednosti 604,70 kune: 

- knjige su donirane, u najvećoj mjeri od strane mještana sela, dijelom od pisaca 

brodskog područja. 

U ovoj školskoj godini nije kupljen nijedan lektirni naslov. Kupljena je jedna 

stručna knjiga u vrijednosti 149,00 kuna (naklada Most) koja još nije uvedena.  

Treba istaknuti lijep primjer donacija knjiga. Zahvaljujemo se donatorima koji 

nam redovito donose knjige. 

      Tijekom školske godine 2016./2017. učenici i učitelji su iz školske knjižnice 

posudili 2309 knjige, nešto manje nego u školskoj godini 2015./2016. kada je 

posuđena 2661 knjiga, ali je knjižnica u školskoj 2016./2017. imala i manji broj 

članova. 

    U neposrednom radu s korisnicima, knjižnica je  radila na upoznavanju učenika 

s knjigom i školskom knjižnicom, pružajući im pomoć pri izboru knjiga za slobodno 

čitanje, u pripremi i obradi zadane teme iz raznih nastavnih područja, pružala pomoć 

pri odabiru literature za projektne dane i organiziranju nastavnih sati. 

Teme nastavnih sati: 

 

Od I.-IV.razreda razvijanje vještine pisanja i čitanja 

 

1. razred 

    Knjižnica – mjesto poticanja čitalačke i informacijske pismenosti 

2. razred 

   Dječji časopisi 

   Jednostavni književni oblici   

3. razred 

    Put od autora do čitatelja 

    Mjesna (gradska/narodna) knjižnica  
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Od IV. razreda Uvođenje učenika u svijet informacija poučavajući ih samostalnoj 

uporabi izvora informacija i znanja 

 

4. razred 

     Referentna zbirka – priručnici 

     Književno-komunikacijsko-informacijska kultura 

5 . razred 

     Časopisi – izvori novih informacija                   

     Organizacija i poslovanje školske knjižnice 

6. razred 

    Samostalno pronalaženje informacija 

    Predmetnica – put do informacije 

7 . razred 

     Časopisi na različitim medijima 

     On-line katalozi 

8 . razred 

     Sustav i uloga pojedinih vrsta knjižnica  

     Uporaba stečenih znanja  

 

U suradnji s učiteljima , knjižnica je pomagala u odabiru tema i stručne 

periodike za stručno usavršavanje učitelja.  

Knjižnica je surađivala u organizaciji izložbi (Muzej Slavonski Brod), vršila 

distribuciju dječjeg tiska, u suradnji s nastavnicima nižih razreda organizirala 

kazališnu predstavu u kazalištu Branka Mihanovića u Osijeku (predstava Zvonka 

Baloga „Ja magarac..“), kao i jednodnevni izlet u Cinestar Slavonski Brod (film 

„Ljepotica i zvijer“). 

Ove školske godine  se nastavio projekt promicanja zajedničkog čitanja 

učenika i njihovih roditelja pod nazivom „Naprtnjača“. Dobro je prihvaćen i od 

učenika i od roditelja.  

„Naprtnjača“ je torba puna knjiga koja ide mjestom od učenika do učenika i 

njegovih ukućana, gdje je ostaje tjedan dana i gdje svi ukućani zajedno čitaju knjige 
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iz „Naprtnjače“, prepričavaju pročitano i zapisuju svoje dojmove u bilježnicu. Dojmovi 

su bili šaroliki. Knjige za Područje zaduživale su se uglavnom razrednom posudbom. 

U  knjižnici se redovito održavaju razna predavanja i prigodne priredbe. 

Knjižnica je u školskoj godini 2016./2017. primala 17 naslova časopisa (Modra 

lasta, Smib, Moj planet, Prvi izbor, Radost, Bag, Unikat, Strani jezici, Jezik, Lađa, 

Matka, Olimp, Hrvatske šume, Vatrogasac, Poduzetnik, Meridijani i Napredak, te 

jedne novine, Školske novine). Tijekom godine knjižničar je vršio inventarizaciju, 

klasifikaciju i katalogizaciju novonabavljenog knjižničnog materijala, izrađivao 

godišnju statistiku čitanja, izrađivao planove posudbe knjiga za lektiru i popravljao 

oštećeni knjižni fond.  

U školskoj godini 2016./2017. provedena je redovna revizija stanja knjižnice. 

Revizija je završila sa 16.01.2017. godine. Rezultati revizije izneseni su u posebnom 

izvješću. U ovom trenutku knjižnični fond knjižnice OŠ „Viktor Car Emin“ Donji 

Andrijevci broji 7.845 knjižnih naslova u vrijednosti 360.192,13 kune. Učenički fond 

čini 6.087 knjiga u vrijednosti 243.656,39 kuna, dok nastavnički fond sačinjava 1.758 

knjiga u vrijednosti 116.535,74 kune. 

Na stranicama škole nalazi se link preko kojeg se može u realnom vremenu 

provjeriti trenutna dostupnost određenih naslova (E-knjižnica). Knjižnica ima svoju 

internetsku stranicu koja se osvježava prigodnim objavama. Stručno usavršavanje 

knjižničar je provodio unutar škole obradom tema iz stručne literature i na 

Županijskim stručnim vijećima školskih knjižničara u Slavonskom Brodu. 

 

IZVJEŠĆE O RADU ŠKOLSKOG DEFEKTOLOGA-SOCIJALNOG PEDAGOGA 

Tijekom školske godine 2016./2017. defektologinja je u svoj rad uključila učenike 

kojima je dodijeljeno rješenje o određenom obliku školovanja, učenike koje su učitelji uputili 

zbog poteškoća u svladavanju gradiva te po potrebi učenike s poremećajima u ponašanju. 

Osim s učenicima, defektologinja je redovito surađivala s ravnateljicom, pedagogom, 

učiteljima, roditeljima, liječnicom školske medicine, Uredom državne uprave, djelatnicima 

Centra za socijalnu skrb i drugima. 

Osim neposrednog rada s učenicima, defektologinja je obavljala poslove identifikacije, 

evidencije i kategorizacije učenika s teškoćama, sudjelovala u pregledu djece za upis u prvi 

razred te kulturnim i ostalim aktivnostima vezanim za rad Škole. 
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Rad pedagoga škole 

Radno vrijeme pedagoga bilo je od 12 do 18 sati ponedjeljkom te od 8 do 14 sati od 

utorka do petka. Zbog obveza ponekad je došlo do promjene radnog vremena. U radu je bilo 

obuhvaćeno : 
 

1.) PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE (UKUPNO: 120 sati) 

 Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada Škole i rada pedagoga 

 Pomoć učiteljima u godišnjem planiranju 

 Izrada dnevnih i tjednih programa rada 

 Sudjelovanje u izradi plana organizacije kulturnih djelatnosti škole 

 Izrada plana i programa kulturne i javne djelatnosti škole 

 Izrada ostalih planova i programa individualnog usavršavanja pedagoga, 

učitelja, školskog preventivnog programa, ekološke grupe 

2.) ORGANIZACIJA, PRAĆENJE I UNAPREĐIVANJE ODGOJNO OBRAZOVNOG                     

     RADA (UKUPNO: 200 sati) 

 pripreme za početak školske godine ( pravilnici, upute, informacije) 

 kreiranje rasporeda sati 

 upis djece u 1. razred i formiranje odjela 

 praćenje i unapređivanje redovite nastave putem rada s učiteljima 

 pomoć u organizaciji, praćenju i unapređivanju ostalih oblika obrazovnog rada 

(dodatna, dopunska nastava , INA) 

 organizacija natjecanja- športska i natjecanja u znanju, Kviz 

 hospitacije – upoznavanje nastavnog procesa 

 praćenje i analiza efikasnosti odgojno-obrazovnog rada  

 sudjelovanje u radu stručnih organa škole, realizacija tema 

 savjetodavni rad s učenicima 

 identifikacija učenika s posebnim potrebama (upitnik, razgovor s roditeljima, 

uvid ) 

3.) RAD S UČENICIMA (UKUPNO:210 sati) 

 individualni savjetodavni rad s učenicima 

 grupni savjetodavni rad s učenicima 

 savjetodavni rad na profesionalnoj orijentaciji (ankete, razgovori, panoi) 

 rad sa učenicima na realizaciji školskog preventivnog programa 

 radionice 

 provedba i obrada anketa 

4.) RAD S UČITELJIMA (UKUPNO: 140 sati)  

 uvođenje početnika i novih djelatnika u rad 

 osobno i kolektivno usavršavanje 

 praćenje i izvješćivanje učitelja 

 savjetodavna pomoć i suradnja 

5.) RAD S RODITELJIMA (UKUPNO: 80 sati)  

 savjetodavni rad sa roditeljima 

 prisustvovanje roditeljskim sastancima 

6.) SURADNJA S RAVNATELJEM I INSTITUCIJAMA (UKUPNO:240 sati) 

 izvješća na polugodištu i na kraju školske godine 

 suradnja s ravnateljem 

 suradnja s policijom, Crvenim Križem, Zdravstvenim ustanovama, Školama, 

Uredom i Ministarstvom prosvjete, srednjim školama, Carnet-om, CISOK-om.. 
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7.) PERMANENTNO USAVRŠAVANJE (UKUPNO:170 sati) 

 izvješća na polugodištu i na kraju školske godine 

 individualno usavršavanje pedagoga – praćenje literature i periodike 

 individualno usavršavanje učitelja – suradnja 

 permanentno usavršavanje izvan škole – stručna vijeća, seminari 

8.) VALORIZACIJA I IZVJEŠĆIVANJE (UKUPNO: 50 sati) 

 izvješća na polugodištu i na kraju školske godine 

9.) PROFESIONALNO INFORMIRANJE (UKUPNO: 40 sati) 

 rad s učenicima – informiranje, panoi, predavanja 

 rad s roditeljima – informacije 

 rad s učiteljima - informacije 

10. ) PEDAGOŠKA I ŠKOLSKA DOKUMENTACIJA (UKUPNO: 250 sati) 

 upute i pomoć učiteljima za vođenje pedagoške dokumentacije 

 kontrola vođenja pedagoške dokumentacije 

 vođenje osobne dokumentacije 

 rad na aplikacijama E-matica, HUSO sustav, WEB stranica Škole, E-upisi, E-

Dnevnik, aplikacija NCVVO-a, satničarstvo…  

11.) RAD U STRUČNIM ORGANIMA ŠKOLE (UKUPNO: 87 SATI) 

 učiteljsko vijeće  

 razredna vijeća 

 praćenje i izvješćivanje učitelja 

12. ) KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE (UKUPNO:110 sati) 

 humanitarne akcije 

 zdravstvena zaštita 

 koordinacija kulturne i javne djelatnosti 

 organizacija i obilježavanje važnijih dana (Božić, DOV, ID, Dan Škole, Dani 

kruha…) 

 sudjelovanje u svim oblicima kulturne i javne djelatnosti škole 

 organiziranje Međuškolskog kviz – Brže, više, jače 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 1-12 1697 

DNEVNI ODMOR   127 

GODIŠNJI ODMOR   192 

BLAGDANI     72 

SVEUKUPNO 2088 
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Rad ravnateljice škole 
 

Radno vrijeme ravnateljice je bilo u pravilu od 7 sati do 15 sati. Zbog obveza ponekad 

je došlo do promjene radnog vremena. 
 

Djelatnost rada ravnateljice realizirana je kroz: 

 
Red. 
Broj 

POSLOVI I ZADACI SATI 
GODIŠNJE 

I. Organizacijski poslovi  485 
1. Organizacija rada i života u Školi   160 

2. Godišnji plan i program rada Škole i praćenje realizacije 100 

3. Izvješća i analize 90 

4. Upravni poslovi 50 

5. Financijski poslovi        50 

6. Organizacija investicijskog održavanja 35 

II. Stručno - pedagoški poslovi 312 
1. Hospitiranje nastavi s ciljem uočavanja kvalitete odgojno -- obrazovnog rada 60 

2. Uvođenje nastavnika početnika u rad 70 

3. Individualan rad i suradnja s nastavnicima 80 

4. Realizacija programa i fonda sati 40 

5. Pregled i praćenje pedagoške i druge dokumentacije 62 

III. Rad u stručnim i upravnim organima 190 
1. Pripremanje sjednica Učiteljskog vijeća 60 
2. Sudjelovanje u radu razrednih vijeća 30 
3. Nazočnost sjednicama razrednih vijeća i Učiteljskog vijeća 40 
4. Nazočnost i sudjelovanje u radu Školskog odbora 40 
5. Suradnja s predsjednicima stručnih i upravnih organa 20 

IV. Stručno permanentno usavršavanje 155 
1. Praćenje stručne pedagoške literature i periodike 35 

2. Sudjelovanje na stručnom skupu ravnatelja 30 

3. Sudjelovanje na savjetovanjima i seminarima 50 

4. Stručno usavršavanje ravnatelja  40 

V. Kontakti i suradnja 380 
1. Kontakti s društvenom sredinom 70 

2. Kontakti s organima izvan Škole 30 

3. Suradnja s roditeljima 70 

4. Suradnja s učenicima (problemi, socijalni slučajevi, neprimjereno ponašanje, 
neuspjeh u Školi) 

70 

5. Manifestacije u Školi i izvan nje 30 

6. Suradnja s razrednicima, učiteljima i ostalim djelatnicima Škole 70 

7. Domaćinski poslovi prilikom različitih posjeta Školi 40 

VI. Rad s roditeljima 30 
1. Priprema i održavanje roditeljskih sastanaka po školskim područjima 10 

2. Nazočnost sastancima Zajednice doma i škole 20 

VII. Ostali poslovi 137 
1. Različite akcije u Školi i izvan nje 60 

2. Suradnja u izvanškolskim institucijama 50 

3. Nedefinirani poslovi 27 

Dnevni odmor 127  

Godišnji odmor 208  

Blagdani 64 

SVEUKUPNO : 2088 
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REALIZACIJA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA, ANALIZA 

ODGOJNO  - OBRAZOVNIH POSTIGNUĆA 
 

Pristup planiranju i programiranju svih oblika nastavnog plana i programa 

 

Planiranje i programiranje svih oblika nastavnog plana i programa izvršeno je u skladu 

s Nastavnim planom i programom koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.  

 

Realizacija nastavnog plana i programa 

 

Nastavni plan i program rada te fond sati po predmetima je realiziran u potpunosti u svim 

obveznim  i izbornim predmetima (vjeronauk, engleski jezik i informatika) kao i u posebnim 

oblicima odgojno – obrazovnog rada (dopunskoj nastavi i dodatnom radu), izvannastavnim i 

izvanškolskim aktivnostima. 

 

 

Nagrađeni učenici osmoga razreda, za svih osam godina odličnoga uspjeha: 

 Helena Bašić, Ana Jurić, Antonia Tipurić, Luka Đurinac i Matea Vinarić  

 

Zapaženi rezultati s natjecanja koje organizira AZOO -  šk.g.2016./2017.: 
 

Budući da su završila sva natjecanja u znanju za šk.g. 2016/2017., važno je naglasiti imena 
istaknutih učenika/ca koji su imali odlične rezultate: 
1. Na Županijskom natjecanju u znanju iz TEHNIČKE KULTURE I MATEMATIKE 
sudjelovala je učenica EMA JOSIPA MATOŠIĆ. Mentorice su bile učiteljice ANČICA JULARIĆ 
i VESNA MIDENJAK 
2. Na Županijskom natjecanju u poznavanju znanja iz HRVATSKOG JEZIKA sudjelovala je  
učenica ANA JURIĆ, te ostvarila izvrstan plasman, 6. mjesto. Mentorica je bila učiteljice 
MARIJA BOGETIĆ.  
3. Na Regionalnom natjecanju u rukometu održanom u Valpovu učenici do 6. razreda su  
osvojili 4. mjesto. Mentor je bio učitelj JOSIP BOGDANOVIĆ. 
4. Na Županijskom natjecanju u prometu ekipa naše Škole (Antonija Čorluka, Magdalena 
Tipurić, Antonio Kopačević i Robert Vukašinović) je ostvarila odličan rezulatat i osvojila 
4. mjesto. Mentor je bio učitelj ANČICA JULARIĆ. 
 
 
 

Zapaženi rezultati ostalih  natjecanja i nagradnih natječaja 2016./2017.: 

Klokan bez granica - 17. ožujka 2017. godine 52-je učenika naše Škole je 
sudjelovalo je na međunarodnom natjecanju "Klokan bez granica", koje se održalo u 50-
ak zemalja svijeta i kojem je pristupilo preko 6 000 000 učenika. Službeni rezultati, koji 
su nam pristigli u Školu su nas obradovali, jer je petero učenika dobilo pohvale 
organizatora (u poretku su među 10 % najbljih) i to: Maja Vesić (pčelice), Marta Ferić i 
Toni Janković (leptirići), te Leon Vesić i Jurica Brezonjić (beljamin) 
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      Pi dan - Povodom obilježavanja Pi dana, drugu godinu zaredom OŠ "Ivan 

Meštrović" iz Vrpolja je uputila pozive OŠ "Vjekoslav Klaić" iz Garčina, OŠ "I. G. Kovačić" iz 
Đakova i našoj Školi, da im se pridružimo u natjecanju učenika u zapamćivanju znamenaka 

broja pi putem skypea, što su obje ustanove prihvatile. Voditeljica u našoj Školi je bila učiteljica 

Silvija Horjan. Natjecanje je održano putem videoveze, a svaka škola je imala 5 natjecatelja i 4 

člana komisije, od kojih su dvoje bili učenici, a dvoje učitelji ili stručni suradnici. U natjecanju 

su sudjelovali najstariji učenici iz svake od Škola (7. i 8. razred). U jednom dinamičnom i 

neizvjesnom natjecanju na kraju je pobijedila Anja Balentović iz OŠ "Vjekoslav Klaić", Garčin 
koja je točno izrekla prve 188 decimalne znamenake broja pi. 

Županijsko ekipno matematičko natjecanje - Petero učenika 4. razreda naše Škole 
(Mateja Bilušić, Lucija Božanović, Eduardo Mižurić, Mateja Nosić i Tena 
Vukašinović) sudjelovalo je na Županijskom ekipnom matematičkom natjecanju koje je 
održano u  osnovnoj školi "Antun Mihanović" u Slavonskom Brodu. "Carevi" (naziv naše 
ekipe) su na kraju, u konkurenciji 19 škola, zauzeli 12. mjesto. Tim naše Škole vodila je 
učiteljica Marina Dražić. Na natjecanju su pobjedili učenici OŠ "Bogoslav Šulek" iz 
Slavonskog Broda. Drugo mjesto pripalo je ekipi OŠ "Vladimir Nazor", PŠ Gornja Vrba, dok 
su treći bili učenici OŠ "Ivan Mažuranić" iz Sibinja. Još jednom se pokazalo koliko je 
matematika zabavna i opuštajuća te koliko može zbližavati učenike... 

Kuglanje - Naš učenik, Duje Matić, treću godinu zaredom, je sa svojom ekipom 

„Zanatlija“ iz Sl. Broda prvak Hrvatske u kuglanju za kadete (14 godina) 
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 Dodatna nastava 

 

 

           Dopunska nastava 

 

 

Red. 
broj 

Naziv predmeta Odjeli Broj 
učenika 

Broj 
skupina 

Izvršitelj 
programa 

Sati 
tjedno 

Sati 
godišnje 

1.  hrvatski j/matem 1.a 8 1 Danijela Franjić 1 35 

2.  hrvatski j/matem 2.a 7 1 Nada Županić 1 35 

3.  hrvatski j/matem 2.b 5 1 Evica Đurašinović 1 35 

4.  hrvatski j/matem 3.a 10 1 Slavko Kuna 1 35 

5.  hrvatski j/matem 4.a 5 1 Marina Dražić 1 35 

6.  hrvatski j/matem 2/3..S.T. 8 1 Mirta Cerovski 1 35 

7.  hrvatski j/matem 1./4.S.T. 3 1 Katica Cindrić 1 35 

8.  hrvatski j/matem 1./2. Div. 5 1 Darija Đurić 1 35 

9.  hrvatski j/matem 3. Div. 5 1 K. Vukoja (D. Kućinski) 1 35 

10.  hrvatski j/matem 1/2./4.Sre 4 1 Ivica Šerfezi 1 35 

11.  hrvatski jezik 5.-8. 8 1 Marija Bogetić 1 35 

12.  matematika 5.,6.,8. 10 1 Vesna Midenjak 1 35 

13.  matematika 6.,8. 8 1 Silvija Horjan 1 35 

14.  njemački jezik 8.r. 5 1 Tanja Utvić 1 35 

15.  geografija 5.-8. 5 1 Jelka Krajinović 1 35 

16.  povijest 7.-8.  1 Danijel Klaić 1 35 

UKUPNO  16  16 560 

Red. 
br. 

Naziv predmeta Odjel Broj 
učenika 

Broj 
skupina 

 

Izvršitelj 
programa 

Sati 
tjedn

o 

Sati 
godišnje 

1.  hrvatski jezik/matematika 1.a 5 1 Danijela Franjić 1 35 

2.  hrvatski jezik/matematika 2.a 4 1 Nada Županić 1 35 

3.  hrvatski jezik/matematika 2.b 6 1 Evica Đurašinović 1 35 

4.  hrvatski jezik/matematika 3.a 4 1 Slavko Kuna 1 35 

5.  hrvatski jezik/matematika 4.a 2 1 Marina Dražić 1 35 

6.  hrvatski jezik 5.-8. 12 1 B.Kasipović (N. Paun) 1 35 

7.  hrvatski jezik 5.-8. 16 1 Marija Bogetić 1 35 

8.   matematika 5.,6.,8. 12 1 Vesna Midenjak 1 35 

9.  matematika 7., 8. 16 1 Silvija Horjan 1 35 

10.  njemački jezik 6. i 8. 13 1 Tanja Utvić 1 35 

11.  njemački jezik 5.,6.,7. 28 1 Mira Juretić-Naglić 1 35 

12.  kemija 7., 8. 3 1 Željka Maslač-Pongračić 1 35 

13.  hrvatski jezik/matematika 2./3.S.T. 6 1 Mirta Cerovski 1 35 

14.  hrvatski jezik/matematika 1./4.S.T. 6 1 Katica Cindrić 1 35 

15.  hrvatski jezik/matematika 3.r. DIV 3 1 K. Vukoja (D. Kućinski) 1 35 

16.  hrvatski jezik/matematika 1./2.DIV 1 1 Darija Đurić 1 35 

17.  hrvatski jezik/matematika 1./2./4.Sre 2 1 Ivica Šerfezi 1 35 

18.  Engleski jezik 8.r. 3 1 M. Iveljić (K. Degmečić) 1 35 

19.  Fizika 7. -8. r 12 1 Magdalena Vovra 1 35 

UKUPNO  19  19 665 
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Rad  u izvannastavnim  aktivnostima 

 

Izvanškolske aktivnosti 
 

Škola sporazumno surađuje s mjesnim klubovima, KUD-ovima i udrugama te organizira neke 

izvanškolske aktivnosti učenika: 

 

 NK “Tomislav-Pan”, D. Andrijevci 

 NK “Omladinac”, Staro Topolje 

 NK “Mladost”, Divoševci 

 NK “Šokadija”, Sredanci 

 KUD “Slavonija”, Staro Topolje – tamburaška i folklorna skupina 

 KUD “Tomislav”, D. Andrijevci – tamburaška i folklorna sekcija 

 DVD Donji Andrijevci 

 DVD Divoševci 

 Rukometni klub D. Andrijevci 

 Košarkaški klub D. Andrijevci 

 Udruga umirovljenika D. Andrijevci 

 Tamburaški sastav g. Nenada Seletkovića 

 Muej Brodskog posavlja 

R.b. Naziv skupine Odjeli Broj 
učenika 

Broj 
skupina 

Izvršitelj programa Sati 
tjedno 

Sati 
godišnje 

1.  ekolozi 2./3.r.ST 11 1 Mirta Cerovski 1 35 

2.  kreativno-estetska 1./2.r.D. 5 1 Darija Đurić 1 35 

3.  ritmika 1.-4.r. 9 1 Marina Dražić 1 35 

4.  lutkari  1.-3.Sre 11 1 Ivica Šerfezi 1 35 

5.  mali zbor 1.-4.r. 14 1 Danijela Franjić 1 35 

6.  likovna skupina 1.-4.r. S.T. 12 1 Katica Cindrić 1 35 

7.  sportska (nogomet) 2.-4.r 18 1 Evica Đurašinović 1 35 

8.  kreativna skupina 3.r. D.. 8 1 D. Kućinski (K. Vukoja) 1 35 

9.  dramska 5.-8. r 10 1 N. Paun (B. Kasipović) 1 35 

10.  kreativna skupina (LK) 5.-8.r 18 1 J. Čeliković (K. Rešetar) 2 70 

11.  sviranje 5.-8.r 4 1 Helena Degmečić 1 35 

12.  pjevački zbor 5.-8.r 28 1 Helena Degmečić 1 35 

13.  povjesničari  5.-6.r. 10 1 Danijel Klaić 2 70 

14.  kreativna radionica 5.-8.r 5 1 Jelka Krajinović 2 70 

15.  promet  5.-8. r. 11 1 Ančica Jularić 1 35 

16.  Sportska (M) 5.-8.r 30 1 Josip Bogdanović 2 70 

17.  Sportska (Ž) 5.-8.r 14 1 Josip Bogdanović 1 70 

18.  ŠŠD – Kros (M/Ž) 5.-8. r 9 1 Josip Bogdanović 2 70 

19.  Crveni križ 5.-8.r 14 1 Mirjana Đurašinović 2 70 

20.  Škole za Afriku 1.-8.r 21 1 Mirjana Đurašinović 2 70 

21.  Škole za Afriku 1.-8.r 20 1 Marica Begić 2 70 

22.  Kreativni jezičari 5., 6. i 7. 6 1 Mira Juretić-Naglić 1 35 

23.  Engleski klub 7.-8. r. 13 1 M. Iveljić (K. Degmečić) 1 35 

24.  Humanitarci 6. r. 10 1 Željka Maslač-Pongračić 1 35 

25.  Vjer. olimpijada 5.-8. r 6 1 Marica Begić 2 70 

26.  Teslići 7.,8. 7 1 Magdalena Vovra 1 35 
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Predškolski rad 

Tijekom školske godine 2016/2017. radile su i tri grupe minimalnog programa s djecom 

u godini prije polaska u školu, tzv. "mala škola". Taj oblik rada je u organizaciji Općine Donji 

Andrijevci proveo Dječji vrtić iz Oriovca. Kao odgojiteljica je radila Vesna Zmaić.  

Osigurana je učionica u matičnoj školi i PŠ Staro Topolje te grijanje i čišćenje prostora.  

U PŠ Divoševci provođenje programa predškole organizirala je Općina Velika 

Kopanica u Velikoj Kopanici.  

U ovaj oblik rada bilo je uključeno : 

 u Donjim Andrijevcima 1 grupa sa  18 polaznika, 

 u Starom Topolju  1 grupa s 9 polaznika, 

 u Velikoj Kopanici                4 polaznika iz Divoševaca  

 

 

 

PRIJEDLOG MJERA ZA STVARANJE ADEKVATNIJIH UVJETA RADA  
    

  

 Školu treba i dalje opremati, koliko budemo u mogućnosti, nastavnim sredstvima i 

pomagalima. Nastavit ćemo sa takvim aktivnostima i dalje jer nam je cilj informatički što bolje 

opremiti sve učionice . 

           I dalje više pažnje moramo posvetiti odgoju učenika, usmjeravajući ih na poštivanje 

kućnog reda, čuvanja osobne i školske imovine, uključivanje u projekte borbe protiv vršnjačkog 

nasilja i ovisnosti, a u svezi s tim, ponovno više poboljšavati suradnju s roditeljima. 

          Stručno usavršavanje djelatnika nastavit ćemo održavanjem predavanja i radionica na 

učiteljskim vijećima. 

Od pedagoške dokumentacije koja se u školi vodi treba spomenuti imenik, dnevnik, 

matičnu knjigu, registar zaposlenika, ljetopis, knjigu evidencije-zamjene nenazočnih učitelja, 

matičnu knjigu djelatnika, evidenciju o individualnom stručnom usavršavanju učitelja/ica. 

 Dio ove dokumentacije vodi se tijekom godine kontinuirano, a drugi dio uglavnom na 

početku i na kraju školske godine. 

           Na završetku nastavne godine izvršen je pregled dokumentacije i utvrđeno je da je 

dokumentacija uglavnom uredna i kompletna, napravljene su sitne korekcije i dopune. 

  

 

U Donjim Andrijevcima  31. kolovoza 2017. godine.   

 

 

Ravnateljica 

 

_____________________ 

                  Mirta Degmečić, prof. 


