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I.       UVJETI RADA 

 
1.1. OBILJEŽJA ŠKOLSKOG PODRUČJA 
 

Matična škola ima 14 učionica, sportsku dvoranu, jednu pomoćnu učionicu, dvije svlačionice 

( za dječake i djevojčice), zbornicu, uredske prostorije za ravnatelja, tajništvo, 

računovodstvo,defektologa i pedagoga,  sanitarne čvorove u prizemlju i na 1. katu, kuhinju, te 

nusprostorije. Ti prostori zauzimaju prizemlje i prvi kat školske zgrade.  

Vanjski prostori škole obuhvaćaju zelene površine (park, cvjetnjak i travnjak), te asfaltirana i 

neasfaltirana igrališta. Prostori kojima škola raspolaže dostatni su za odvijanje nastave i 

izvannastavnih aktivnosti. Svi prostori su čisti i uredni i ugodni za rad i boravak djece i 

djelatnika. U parku, u blizini košarkaškog igrališta postavljene su ljuljačke koje su održavane 

i u potpunosti su bile u uporabi do 26. lipnja 2017. Kad se, nakon jačeg nevremena, srušilo 

stablo i palo preko ljuljački. Zbog težine stabla savinuta je gornja cijev ljuljačke koja trenutno 

nije za uporabu. Učitelji škole uklonili su stablo i od debla napravili klupe u parku. Ljuljačku 

ćemo pokušati popraviti tj. izravnati.  

Park škole uređivan je i njegovan tijekom cijele školske godine. 

Iza igrališta Eko skupina je posadila 10 sadnica starih sorata jabuka. 

U protekloj školskoj godini poštivala se zabrana prometovanja i parkiranja u dvorištu škole. 

Područna škola Novo Pračno raspolaže s tri učionice, kuhinjom i sanitarnim čvorom, te 

vanjskim površinama za igralište. 

Travnjak oko škole održava domar, a spremačica, učenici i učitelji uređuju mali bazen ispred 

škole. 

Zapušteno zemljište, obraslo visokom travom i drugim raslinjem, iza školske ograde, protekle 

su godine održavali djelatnici   Komunalca Sisak. 

 

1.2. MATERIJALNI UVJETI 
     Tijekom protekle nastavne  godine  investicijskih radova u matičnoj školi nije bilo. 

10. srpnja 2017. započeli su radovi na sanaciji polovine stropa zgrade područne škole u 

Novom Pračnu za što je projekt napravljen još prošle godine. 

U područnoj školi Novo Pračno napravljen je projekt za sanaciju stropa u cijelom objektu, 

ali i cjelokupne zgrade. 

Projekt su Sisak projekti proslijedili Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport, 

branitelje i civilno društvo. I dalje ostaje za realizaciju: 

a) sanacija stropa na ostalom dijelu objekta 

b) snjegobrani na krovu 

c) priključak na kanalizaciju 

d) sanacija vlage, 

e) stolarija, fasada 

f) nadstrešnica na ulazu u školu,  

g) oluci na pomoćnoj zgradi 

 

 

II. ORGANIZACIJA NASTAVE 

 
2.1. UČITELJSKI KADAR I OSTALI DJELATNICI 

U školi je u protekloj školskoj godini bilo zaposleno 45 djelatnika.  
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Na poslovima nastave radilo je 11 učitelja razredne nastave i 21 učitelja predmetne nastave, 

od kojih je 10 učitelja zaposleno u drugim školama kako bi ostvarili rad s punim radnim 

vremenom. U školi rade i tri stručne suradnice – pedagoginja, knjižničarka i defektologinja . 

Sva nastava je stručno zastupljena. 

Osim učiteljskog kadra u školi su i: jedan tajnik, jedan računovođa, jedan domar-ložač, dvije 

kuharice i četiri spremačice, a u Područnoj školi Novo Pračno kuharica obavlja i poslove 

spremačice. S visokom stručnom spremom bilo je 30 djelatnika, s višom 6, srednjom 6, 2 KV 

i  1 NK djelatnika. Međuljudski odnosi bili su  primjerni. 

 

 

2.2. PODACI O UČENICIMA, RAZREDNIM ODJELIMA I ORGANIZACIJI  

       NASTAVE 

 

 

 

OBILJEŽJA 

 

RAZREDNA 

NASTAVA 

 

PREDMETNA 

NASTAVA 

 

UKUPNO 

 

učenika 

 

odjela 

 

Učenika 

 

odjela 

 

učenika 

 

odjela 

 

 

MATIČNA  

ŠKOLA 

 

129 

 

 7 

 

162 

 

8 

 

291 

 

15 

 

PODRUČNA 

ŠKOLA 

 

  14 

 

2 

 

- 

 

- 

 

  14 

 

  2 

 

UKUPNO 

 

143 

 

 9 

 

  162 

 

8 

 

305 

 

17 

 

 

 Područna škola Novo Pračno imala je 2 kombinirana  razredna odjela i to 1. i 3. te 2.i  

4. razredni odjeli. Nastava se odvijala  u dopodnevnoj smjeni. 

U matičnoj školi nastava je po prvi puta ove nastavne godine bila organizirana u 

jednoj smjeni. 

Izborna nastava informatike i njemačkog jezika od 5. do 8. razreda izvođena je 

tijekom 5., 6., 7. i 8. sata dakle bila je povezana s nastavom pa učenici nisu trebali 

dolaziti u suprotnom turnusu. 

Učenici putnici u školu su putovali javnim prijevozom te posebnim prijevozom koji je 

organiziran za učenike iz Novog Pračna. Vrijeme polaska i odlaska bilo je 

dogovoreno s prijevoznikom (Autopromet Sisak). 

 
2.3. GODIŠNJI KALENDAR ŠKOLE 
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Nastava je započela 5. rujna 2016. godine, a završila 14. lipnja 2017. godine. Ukupno je 

ostvareno 249 radnih dana i 178 nastavnih dana. Božićni blagdani i zimski praznici bili su od 27. 

12. 2016. godine do 11. 1. 2017. godine, a uskrsni blagdani i proljetni praznici od 13. do 21. 

travnja  2017.  

 

III. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 
 

 Plan i program kulturne i javne djelatnosti škole realiziran je vrlo uspješno. U 

realizaciji plana sudjelovali su učenici dramske grupe, literarne družine, novinarske, likovne, 

te mali i veliki zbor, ritmička grupa  te gotovo sve sportske grupe. Velik broj učenika 

sudjelovao je u svim manifestacijama koje su se održavale u školi i gradu kao što su: Dani 

kruha i plodova zemlje, Sveti Nikola; Božićni koncert u školi i gradu, Valentinovo u školi, 

Fašnik u školi i gradu, Sisački sajam cvijeća s temom 50 godina Sajma cvijeća u Sisku, 

Cvjetni korzo i Dan grada. Obilježeni su svi povijesni datumi iz bliže i dalje prošlosti, 

posebno grada Siska.  

Posebno je vrijedno istaknuti izvedbu predstave, Povijesni  sat koju su osmislile učiteljica 

Valentina Šakić Vražić i knjižničarka Ana Bošković povodom 200 obljetnice rođenja Ivana 

Kukuljevića Sakcinskog. U predstavi su sudjelovali učenici 7. i 8. razreda, a predstave su 

izvođene u Biskupiji u dvorani Juran i Sofija i na otvaranju Državnog natjecanja iz 

vjeronauka u Topuskom. 29. svibnja  obilježili smo Dan škole i svečano podigli Zelenu 

zastavu simbol Eko škole. Ove godine stekli smo dijamantni status. Svečani program izveli 

su učenici naše škole u školskom dvorištu. 

Učitelji voditelji slobodnih aktivnosti sudjelovali su na različite načine i u realizaciji plana 

rada kulturne i javne djelatnosti Škole. Učenici su nazočili kazališnim predstavama u 

organizaciji kazališta Kristalna kocka vedrine, te kulturnim i sportskim manifestacijama u 

gradu Sisku.  

 

28. lipnja upriličena je svečana podjela svjedodžbi učenicima osmih razreda u holu škole uz 

nazočnost roditelja i učitelja. Kulturno - umjetnički program izveli su sami učenici osmih 

razreda. 

 

Aktivnosti Eko – škole kontinuirano su se odvijale svakodnevno. Važno je ove godine 

spomenuti da smo sudjelovanjem u eko akciji Zelena čistka. 

Na prostoru školskog dvorišta iz igrališta, posadili smo deset sadnica starih sorata jabuka koje 

njeguju učenici eko skupine. 

Od ostalih akcija imali smo nekoliko sakupljanja starog papira, starih mobitela i punjača i 

plastičnih čepova koje smo poslali u Čakovec u okviru humanitarne akcije. 

 

 

 

 

IV. ZDRAVSTVENA, SOCIJALNA I EKOLOŠKA ZAŠTITA UČENIKA 
 

U suradnji s dispanzerom školske medicine veoma uspješno je provođena zdravstvena i 

socijalna zaštita učenika.  

 

AKTIVNOSTI SLUŽBE ZA ŠKOLSKU MEDICINU: 

 

1. RAZRED: Cijepljenje: Ospice, Rubeola i Zaušnjaci, Difterija, Tetanus, Dječja paraliza 

                      Zdravstveni odgoj: predavanje za učenike - Pravilno panj zuba po modelu 
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                                                                                             (medicinska sestra) 

3. RAZRED: Screening: Visus, pregled vida na boje, mjerenje TT i TV 

                      Zdravstveni odgoj: predavanje za učenike – Skrivene kalorije (med. sestra) 

 

4. RAZRED: Zdravstveni odgoj: predavanje za učenike – Rast i razvoj ljudskog tijela od  

                       začeća do puberteta (fakultativno) 

 

5. RAZRED:  Sistematski pregled učenika 

                       Zdravstveni odgoj: predavanje i rad u malim skupinama za učenike – Pubertet, 

                       higijena menstruacije (liječnik) 

 

6. RAZRED: Screening: Pregled kralježnice i stopala, Mjerenja TT i TV 

                      Cijepljenje: Hepatitis B (tri doze) 

 

8. RAZRED: Sistematski pregled – profesionalna orijentacija 

                      Zdravstveni odgoj: predavanje za učenike – Spolno prenosive bolesti na modelu 

                      HIV infekcija (fakultativno) 

                      Cijepljenje: Difterija, Tetanus, Dječja paraliza 

 

U školi je organizirana prehrana za učenike kojom je obuhvaćeno gotovo 85 % učenika (broj 

se mijenja iz mjeseca u mjesec).  

Broj učenika je povećan od trenutka kada smo počeli u kuhinji pripremati tople obroke, koje 

su dobivali učenici po rasporedu, utorkom i četvrtkom razredna nastava, a srijedom i petkom 

predmetna. To smo mogli provesti stoga što smo, uz financijsku pomoć našeg osnivača Grada 

Siska, kupili 8 stolova sa po 12 sjedala, posuđe za kuhanje i posluživanje hrane učenicima. 

U protekloj nastavnoj godini bili smo uključeni u shemu školskog voća i mlijeka. 

Za učenike putnike organiziran je prijevoz, a vrijeme odlaska i dolaska bilo je dogovoreno s 

prijevoznikom i prilagođeno početku i završetku nastave. 

 

 

V. INTERNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 
 

U Školi rade tri stručna aktiva. 

To su aktiv učitelja razredne nastave, aktiv učitelja prirodne grupe predmeta i aktiv učitelja 

društvene grupe predmeta. Svi aktivi radili su prema planu i programu koji je donesen na 

počeku školske godine. 

Predavanje za učitelje na sjednicama Vijeća učitelja održala je Željka Vukušić, prof. iz 

Školske knjige na temu Komunikacijske vještine. Irena Barišić Milunić imala je 

predavanje na temu Agresivnost – povučenost; Antonija Ćosić na temu: Ocjenjivanje i 

praćenje učenika s teškoćama, a Suzana Telar na temu: Medijacija. 

Na aktivu učitelja razredne i predmetne nastave Kristina Abramović održala je predavanje 

na temu Razvoj samopoštovanja, a Tihana Blažević na temu: Stres.  

 

Svi djelatnici su uglavnom na vrijeme sačinili plan i program individualnog stručnog 

usavršavanja o čemu vode evidenciju, a realizaciju stručnog usavršavanja predali su 

ravnateljici na kraju godine. 

Individualno stručno usavršavanje, tijekom školske godine, provodilo je 32 učitelja, tri 

stručne suradnice i ravnateljica na tri razine: individualno, kolektivno usavršavanje u školi i 

kolektivno usavršavanje izvan ustanove ( županijska stručna vijeća i državna razina)  
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Na Županijskim stručnim vijećima 1 puta je sudjelovalo 5 učitelja, na 2  20 učitelja , na 3  9 

učitelja i na 4 samo jedan učitelj. Na državnim skupovima prisustvovalo je 8 učitelja. 

Objavljenih radova učitelja nije bilo. 

 

Svim učiteljima i stručnim suradnicima omogućeno je sudjelovanje u seminarima i stručnim 

skupovima u organizaciji stručnih aktiva Grada i Županije. Prema financijskim 

mogućnostima škole i osobnim interesima svi su sudjelovali u radu stručnih seminara i aktiva 

koje organizira Ministarstvo i Agencija za odgoj i obrazovanje. 

Škola je prema mogućnostima nabavljala stručno-pedagošku literaturu kojom se mogu 

koristiti svi djelatnici. 

 

VI. RAD STRUČNIH ORGANA, STRUČNIH SURADNIKA  I ORGANA  

      UPRAVLJANJA 

                                                                          
6.1. RAD UČITELJSKOG VIJEĆA      

 
Plan i program učiteljskog vijeća uglavnom je realiziran. Održano je 11 sjednica u ukupnom 

trajanju od 22 sata. Radna disciplina djelatnika bila je zadovoljavajuća. Analiziran je uspjeh 

učenika, sugerirani postupci i metode poboljšanja uspjeha i discipline te aktualna problematika 

školstva. Planirane su i dogovarane učeničke ekskurzije, kulturna i javna djelatnost Škole, 

profesionalno informiranje učenika i zdravstvena zaštita, program rada stručnih službi i 

ravnatelja škole, značajna pitanja iz školske svakodnevnice te informacije iz Ministarstva.  

Jedan dio internog stručnog usavršavanja organiziralo je i učiteljsko vijeće. U njemu su 

najčešće sudjelovali stručni suradnici – defektologinja i pedagoginja, ravnateljica škole i neki 

učitelji. Predavanje na sjednicama Vijeća učitelja imali su: Kristina Abramović, učiteljica 

razredne nastave i Tihana Blažević, učiteljica engleskog jezika.  

Analizirali smo rad sa E – dnevnicima. 

U protekloj školskoj godini naglasak smo stavili na praćenje učenika i provođenje 

pedagoškim mjera; kazni te pohvala i nagrada. Veći naglasak stavili smo i na suradnju s 

roditeljima. 

 
6.2. RAD RAZREDNIH VIJEĆA        

 

Plan i program razrednih vijeća je realiziran. Održano su 4 sjednice razrednih vijeća razredne 

nastave i sedam sjednica predmetne nastave u trajanju od 15 sati. Na sjednicama je analiziran 

uspjeh učenika, te disciplina u pojedinim odjelima. Dogovarani su postupci i metode za što 

bolji uspjeh i stvaranje boljeg ozračja u razrednim odjelima. 

Osim ovakvih sjednica svakog drugog mjeseca održana je po jedna sjednica razrednih vijeća 

na kojoj je bilo planiran plan i program rada za naredna dva mjeseca s naglaskom na tematske 

dane. 

  

 

6.3.RAD RAZREDNIKA 

 

 Razrednici su na vrijeme izvršili planiranje i programiranje te provodili plan i program rada 

razrednog odjela u koji su bile uključene teme iz zdravstvenog i građanskog  odgoja. 

Razrednici su surađivali i s vanjskim suradnicima iz Crvenog križa, Službe za školsku 

medicinu, obiteljskog centra i Policije. Sudjelovali su u provedbi programa profesionalnog 

informiranja i usmjeravanja učenika, održavali roditeljske sastanke i pojedinačne razgovore s 
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roditeljima. Svi razrednici vodili su brigu i evidenciju o učeničkoj prehrani, zdravstvenoj i 

socijalnoj skrbi učenika te socijalnom statusu pojedinih učenika. Razredna i pedagoška 

dokumentacija su uredno vođena i izvršeni svi poslovi vezani za razredne odjele. 

 
6.4.RAD STRUČNIH SURADNIKA 

 

Stručna suradnica – pedagoginja – ove školske godine bavila se planiranjem i 

programiranjem za rad, analizom odgojno-obrazovnog rada škole, stručnim usavršavanjem te 

neposrednim radom na unapređivanju odgojno-obrazovne situacije u pojedinim razrednim 

odjelima. Sudjelovala je u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu, povjerenstvu za 

suzbijanje ovisnosti, te županijskom aktivu za prevenciju nasilja. Predsjednica je županijskog 

povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece.  Članica je i Školskog tima za 

kvalitetu.  

Vodila je izvannastavnu aktivnost Ručni rad. 

 

Knjižničarka je i ove godine bila zaokupljena izdavanjem knjiga, nabavkom novih knjiga u 

knjižni fond te radom s malim knjižničarima. Radila je  na projektima vezanim za  pojedine 

predmete. Vodila je Klub mladih knjižničara, vrlo uspješno s učenicima sudjelovala na 

Lidranu 2017. Učenici su pod njezinim vodstvom postigli zavidne razultate na natjecanju u 

čitanju naglas. Pomagala je u realizaciji svih priredaba tijekom godine i uređivala tematske 

panoe u holu škole. S učiteljicom geografije Valentinom Šakić Vražić uredila je Sat povijesti 

u okviru obilježavanja 200-te obljetnice rođenja Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Predstava je 

izvođena ove godine u Biskupiji u dvorani „Juran i Sofija“ i na otvaranju Državnog 

natjecanja iz vjeronauka u Topuskom. Članica je Školskog tima za kvalitetu. 

U suradnji s tajnicom i razrednicima vodila je brigu o nabavci besplatnih udžbenika, podjeli, i 

na kraju godine, povratku i sortiranju istih.  

 

Stručna suradnica defektologinja najveći dio radnog vremena bavila se s učenicima koji rade 

po prilagođenom programu. Sudjelovala je i u radu Povjerenstva za upis djece u prvi razred i 

Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja učenika. Bila je koordinator pomoćnicima u 

nastavi i svakog mjeseca slala izvješća o njihovom radu odgovornim osobama za provođenje 

programa Rukom pod ruku faza II.  Član je Školskog tima za kvalitetu. 

 

Realizacija plana i programa stručnih suradnika i ravnateljice u dodatku je ovog izvješća. 

 

 
6.5. RAD ŠKOLSKOG ODBORA     

 

Školski odbor je održao 10 sjednica na kojima se raspravljalo o tekućim problemima i 

pitanjima vezanim za djelatnost škole propisane Zakonom i Statutom Škole.  Donosio odluke 

vezane uz pravne akte i akte potrebne za rad škole. 

- Usvajanje Plana i programa rada škole za školsku godinu 2016./2017. 

- Usvajanje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2016./2017. 

- Usvajanje Financijskog plana 

- Usvajanje Plana nabave 

- 23. siječnja 2017. održana je konstituirajuća sjednica novog Školskog odbora 

- Usvajanje Financijskog izvješća za proteklu godinu 

- Usvajanje Izmjena Statuta škole 

- Podržavanje prijedloga za tople obroke učenika u školi 

- Davanje suglasnosti za zapošljavanje novih djelatnika 
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6.6. RAD VIJEĆA RODITELJA        

Na početku školske godine konstituirano je Vijeće roditelja koje je brojilo 19 članova.  

Protekle školske godine predsjednica je bila Silvija Desić Basarić, a zamjenica Kristina Prpić. 

. 

Vijeće roditelja održalo je četiri sjednice na kojima se raspravljalo o pitanjima vezanim za rad 

i život škole. Roditelji su bili upoznati sa Planom i programom rada škole, Kurikulumom, 

tekućom problematikom u školi i slično. 

 

6.7. RAD RAVNATELJICE  ŠKOLE 

 

Plan i program rada ravnatelja za ovu školsku godinu je ostvaren. Svi poslovi vezani uz rad 

ravnatelja uspješno su realizirani prema godišnjem planu i programu. Detaljna realizacija 

plana nalazi se u prilogu ovog Izvješća. 

 

VII. REALIZACIJA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA – ANALIZA 

       ODGOJNO-OBRAZOVNIH POSTIGNUĆA 

 
Na početku školske godine, do kraja mjeseca rujna, svi nastavnici izvršili su redovno 

godišnje planiranje nastavnog rada te sačinili planove individualnog stručnog usavršavanja. 

Na sastancima stručnih aktiva izvršeno je planiranje rada i dogovoreno vrijeme i postupci 

izrade mjesečnih planova i programa rada, a na sjednicama razrednih vijeća odrađeno je 

zajedničko planiranje korelacija, integracija, terenske i izvanučioničke nastave. 

Na vrijeme je bio planiran i vremenik pismenih ispitivanja u 1. i 2. polugodištu. 

 

 

7.1. REALIZACIJA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 

 

Svi nastavni planovi i programi su u cijelosti realizirani. Prema usmenim i pismenim 

izvješćima učitelja nije ostalo nerealiziranih nastavnih sadržaja koji se prenose u narednu 

školsku godinu. Dopunska, dodatna nastava i izvannastavne aktivnosti bile su vezane uz 

redovitu nastavu i satovi su realizirani po planu.  U ovoj školskoj godini nastavu smo izvodili 

u jednoj smjeni. 

Budući da su u svim učionicama instalirani projektori i prijenosna računala, u protekloj 

školskoj godini imali smo e – Dnevnike, a opremljenost učionica pomagala je učiteljima da 

se nastava modernizira i da učenici lakše dolaze do novih sadržaja dostupnih putem interneta.  

 

 
 7.2.   RAD I POSTIGNUĆA U REDOVNOJ I IZBORNOJ NASTAVI 

 
Izborna nastava organizirana je za učenike od 1. – 8. razreda i to: 

 

- vjeronauk – 17 grupa – u svim razrednim odjelima (258 učenika); 

- njemački jezik – 11 grupa za učenike od 4. do 8. razreda, te jedna grupa učenika 4. 

razreda u PŠ Novo Praćno; 124 učenika. 

- Informatika – 100 učenika 0d 5. do 8. razreda 
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Nastavnu  godinu s uspjehom je završilo 286 učenika, 16 učenika  upućeno je na dopunski 

rad,  a 1 učenica  upućena je na polaganje predmetnog  ispita. Razred ponavlja troje učenika.  

Tijekom i na kraju školske godine pohvaljeni su i nagrađeni učenici koji su s odličnim 

uspjehom završili razred te učenici koji su na županijskim i državnim natjecanjima postigli 

zapažene rezultate. 

Pohvaljeno je 174 učenika, od toga 131 za odličan uspjeh i primjerno vladanje, a ostali su  

pohvaljeni kao učenici koji su na kraju nastavne godine bili izabrani za učenika razrednog 

odjela ili su se isticali u različitim aktivnostima. Nagrađeni su svi učenici 8. razreda koji su 

sve razrede osmogodišnjeg školovanja završili odličnim uspjehom. U 8.a razrednom odjelu 

bilo je 12,  a u 8.b 6 učenika. 

 

7.3. USPJEH UČENIKA U PROTEKLOJ ŠKOLSKOJ GODINI JE SLJEDEĆI 

 

Srednja ocjena učenika od 1. do 4. razreda je 4,59 

Srednja ocjena učenika od 5. do 8. razreda je 4,02 

Srednja ocjena škole je 4,30 

 

 U disciplini nije bilo značajnih problema. S učenicima koji su imali odgojnih problema 

obavljani su individualni razgovori kroz koje se nastojalo reagirati na njihove probleme. 

Zbog većeg broja neopravdanih izostanaka s nastave primijenjene su pedagoške mjere - 

opomena razrednika za 14 učenika, a za 4 učenika izrečena je kazna ukor Razrednog  vijeća, 

a 1 učenica je dobila strogi ukor Učiteljskog vijeća. 

Važno je napomenuti da su razrednici i upisno povjerenstvo uspješno odradili svoj dio posla 

pri upisu učenika osmog razreda u srednje škole.   

 

7.4.RAD I POSTIGNUĆA U DODATNOM RADU I RADU S DAROVITIM 

UČENICIMA 

 

Dodatni rad organiziran je u razrednoj nastavi iz matematike i hrvatskog jezika. U svakom 

odjelu realizirano je 35 sati godišnje iz svakog predmeta. 

 U predmetnoj nastavi dodatna nastava je organizirana  iz hrvatskog jezika za učenike od 5. 

do 8. razreda , zatim iz matematike, engleskog jezika za učenike 8. razreda, povijesti i 

zemljopisa za učenike  8. razreda, fizike za 8. razred i biologije 7. razred. 

 

7.5. Pregled natjecanja od školske do državne razine: 

 
Broj učenika po predmetima koji su sudjelovali na školskom natjecanju: 

HRVATSKI JEZIK:   

8. razred:    ništa                   mentor: Marina Vavro 

7. razred:   6 učenika                    mentorica: Gordana Brodarac Papeš 

    Na županijsku razinu ide: Petra Sever, 7.razred,  1. mjesto 

    6. 3. 2017. OŠ Kostajnica               

                                                 

ENGLESKI JEZIK:     

8. razred: 7 učenika,     mentorica: Tihana Blažević  (3 učenika) 

                                       Vesna Slijepčević                   (4 učenika)                              

    Na županijsku razinu idu: Dunja Petrović, 8.a        (3.mjesto) 

                                                 Franka Krizmanić, 8.a (7.mjesto) 
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                                                Gloria Vlašić 8.b            (8.mjesto) 

 

NJEMAČKI JEZIK: 

8. razred: 1 učenik,       mentorica: Merima Ćatić 

     Na županijsku razinu ide Margareta Margušić, 8. Razred, 13. mjesto 

    1. ožujka Ekonomska škola Sisak 

 

MATEMATIKA: 

4. razred: 8 učenika      mentori: Jasna Dragić, (6) Kristina Mikić (2)                                                      

5. razred: 4 učenika      mentor: Marija Mehanović Jerkovac (2) 

                                                     Ivan Lovrić  (2) 

6. razred: 3 učenika      mentor:  Marija Mehanović Jerkovac (2) 

7. razred: 1 učenik        mentor: Ivan Lovrić 

8. razred: 2 učenika      mentor: Ivan Lovrić 

   Na županijsku razinu ide: Mislav Kivač Podnar,   4. razred   

                                               Mihael Karapandžić,   4. razred 

   28. 2. 2017. SŠ Glina                   Ivano Anđić,                 5. razrd 

                                               Filip Celić,                    5. razred 

                                               Matej Popara               5. razred 

                                               Fran Butković,             6. razred 

 

GEOGRAFIJA: 

6. razred: 1 učenik,    mentorica: Valentina šakić 

7. razred: 3 učenika 

8. razred: 5 učenika 

   Na županijsku razinu idu: Dunja Petrović , 8. razred, 1. mjesto 

                                               Magda Marenković, 8 razred, 2. mjesto    

     23. veljače 2017. OŠ Glina  

 

                                          

POVIJEST: 

8. razred: 7 učenika       mentorica: Tamara Cikuša 

7. razred: 5 učenika       mentorica: Valentina Šakić 

    Na županijsku razinu ide: Sara Potkonjak, 7.razred, 9 mjesto 

                                                Dunja Petrović, 8. Razred, 3. mjesto 

   7. ožujka OŠ Popovača    

 

 

 

TEHNIČKA KULTURA - 14 učenika u sljedećim kategorijama: 

 

 GRADITELJSTVO: Adrian Vigouroux, 6.razred 

OBRADA MATERIJALA:  Sara Potkonjak, 7.razred 

STROJARSKE KONSTRUKCIJE: Valentina Karanović, 7.razred 

ELEKTROTEHNIKA: Luka Putrić, 8.razred 

MODELARSTVO:  Juraj Debeljak, 8. razred  

ROBOTIKA: Domagoj Tomljenović, 8. razred  

          Mentor: Ana Majić                                       

 

FOTOGRAFIJA: Antun Cerovac, 5.razred 



 11 

          Mentor: Ivan Lovrić 

 

MODELARSKA LIGA: Juraj Debeljak, 8.razred 

                                           Luka Putrić, 8.razred       osvojeno 4. mjesto 

           Mentor: Ana Majić 

 

SIGURNO U PROMETU 

    5. RAZRED: Natjecalo se 8 učenika 

       Na županijsku razinu idu:      Lukas Pupić   26.   Ekipno 4. mjesto 

                                                        Jakov Petrić   14. 

                                                        Gala Grgurač  3. 

                                                        Natali Korzo    5. 

                 mentor: Ana Majić 

 

                 

INFORMATIKA 

 Osnove informatike: 4 učenika 8. razreda 

                     mentor: Miro Svjetličić 

 

 

GRADSKO NATJECANJE MLADEŽI CRVENOG KRIŽA 

11. ožujka 2017. u OŠ 22. Lipnja, osvojeno 2. i 9. mjesto 

 

 

 

EKO KVIZ 

 između učenika OŠ 22. lipnja i OŠ Ivana Kukuljevića 

                    održano u četvrtak, 28. travnja 2017. 

 

1. ekipa: 5. raz. Antun Cerovac 

               6. raz. Mihael Jajčinović 

               7. raz. Dario Veg 

               8. raz. Dunja Petrović 

 

2. ekipa: 5. raz. Gala Grgurač 

               6. raz.  Ernest Kraker Zednik                             

               7. raz.  Lea Lara Papeš                            

               8. raz.  Matija Pavleković 

 

 

ČITAJMO NAGLAS – Gradska knjižnica, petak 26. travanj 2017. 

 

U kategoriji od 3. do 5. razreda sudjelovali su:  Klara Cerovac, 3. razred                                                                              

U kategoriji od 6. do 8. razreda sudjelovali su: Marija Danić, 7. razred 

 

 

LiDraNo 2017.  

Literarni izričaj:  Marija Danić, 7. raz. More je zrcalo moje 

                             Dorotea Mehulić, 7. raz. Zvijezde 

                  Mentor: Ana Bošković 
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                              Matija Pavleković, 8. raz. Hrvatska 

                  Mentor: Marina Vavro 

Radijska emisija: Dobriša Cesarić, 115. obljetnica rođenja 

                             Autori emisije: Dunja Petrović i Domagoj Stojanović, 8. raz 

                   Mentor: Ana Bošković 

 

Kazivanje poezije:  Olga Vukelić, 4. raz.  Ratko Zvrko: Hoću znati   

                                Ema Selanec,  4. raz. Danuta Wawilow: Drvo 

                                Tara Daljević, 4. raz. Tin Kolumbić: Jesen u vinogradu 

 

                   Mentor: Jasna Dragić 

                                Gala Grgurač, 5. raz: Ivanka Borovac: Ljubavne muke 

                                                                                                 jednog Luke 

                   Mentor: Ana Bošković 

                                 Gloria Vlašić, 8. raz.  D. Tadijanović: Sanjam kako idem 

                                                                                               pored tebe 

                   Mentor: Marina Vavro 

  

                                 Petra Golub, 3. r, Arsen Dedić: Vratite nam natrag 

                    Mentor: Željka Čondić 

 

 

Skupni scenski nastup – Ivan Kukuljević Sakcinski: Juran i Sofija 

                                        Prizor iz 3. čina U tamnici 

                                        Dunja Petrović, Domagoj Stojanović, 8. Razred 

                                         Jakša Malešević, 7. razred 

                      Mentor: Ana Bošković 

 

(Plavim slovima označena su županijska natjecanja, a crvenim državna razina.) 

 

 
ŠKOLSKA SPORTSKA NATJECANJA  U ŠK. GOD. 2016./2017. 

 

IZVJEŠČE  ŠSD“ VRBINA „- OŠ IVANA KUKULJEVIĆA SISAK 

REZULTATI NATJECANJA ŠK. G. 2016./2017. 

 

 

 

GRADSKA NATJECANJA: 

 

1. šah (dječaci) – 2. mjesto 

2. badminton (djevojčice) – 2. mjesto 

3. badminton (dječaci) – 3. mjesto 

4. odbojka ( djevojčice) – 4. mjesto 

5. rukomet (djevojčice)- 1. mjesto 

6. rukomet (dječaci 5,6. raz.) – 4.mjesto 

7. mali nogomet (dječaci)- 5.mjesto 

8. mali nogomet (djevojčice) – 1. mjesto 

9. mali nogomet (dječaci 5,6. Raz.) – 7. mjesto 
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ŽUPANIJSKA NATJECANJA: 

 

1. plivanje (dječaci)- 2. mjesto 

2. plivanje (djevojčice) – 3. mjesto 

3. šah (dječaci) – 2. mjesto 

4. badminton (djevojčice) – 2. mjesto 

5. mali nogomet (djevojčice) – 3. mjesto 

6. rukomet (djevojčice) – 2. mjesto 

 

 

                                                                                                Voditelj: Tomislav Papeš, prof. 

 

 

 

7.6.  SUDJELOVANJE NA RAZLIČITIM MANIFESTACIJAMA  U ORGANIZACIJI 

ŠKOLE I GRADA SISKA 

   9. rujna    2016.     Obilježen je Olimpijski dan 

14. listopad 2016.     Dani kruha i plodova zemlje – u školi i na tržnici 

  2. studeni  2016.     Učenici 7. i 8. razreda bili na Danu otvrenih vrata  

                                 Općinskog suda u Sisku 

18. studeni  2016.     Obilježili smo Dan Vukovara 

  6. prosinac 2016.    Obilježavanje sv. Nikole 

22. prosinac  2016.      Program povodom Božića – 2 programa za naše učenike  

                                  u Kazalištu 21 

23. prosinca 2016.   Božić u gradu, nastup naših učenika na pozornici na Šetnici 

26. siječnja  2017.  LiDraNo 2017. Kazalište 21- gradska razina 

14. veljača   2017.  Valentinovo – program u holu  škole 

18. veljače   2017.   Fašnik u Sisku 

21. veljače   2017.   Fašnik u školi 

  3. ožujka   2017.   Lidrano 2017. – županijska razina 

14. ožujka   2017.   Dan otvorenih vrata škole 

  5. travnja 2017.    Na Državnom natjecanju iz Vjeronauka održan dio 

                               predstave Juran i Sofija 

13. svibanj 2017.    Prigodni program za predškolce Dječjeg vrtića Ciciban 

Od 5. do 14. svibnja: 2017.      Sudjelovanje na Sisačkom sajmu cvijeća 

  9. svibanj 2017.      Sudjelovanje na Cvjetnom korzu 

16., 18. i 19 svibnja: Posjet kazališnim predstavama na smotri „Maslačak“ 

25. svibanj: 2017.     Obilježavanje Svjetskog dana sporta 

29. svibanj: 2017.      Program povodom Dana Škole i svečano podizanje Zelene  

                                  eko zastave 

28. lipnja:    2017.     Svečana podjela svjedodžbi učenicima 8. razreda uz nazočnost 

                                 roditelja u holu škole 

 

 

7.7.  RAD S UČENICIMA S POSEBNIM ODGOJNO – OBRAZOVNOM  

        POTREBAMA 
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Po prilagođenom programu radilo je 23 učenika, a individualiziranim programom 11 učenika. 

U postupku promjene oblika školovanja bilo je troje učenika. 

 Osim u redovnoj nastavi učitelji su radili s njima i na dopunskoj nastavi da bi mogli svladati 

nastavni program za pojedine predmete. Pomoć u učenju pored  predmetnih i razrednih 

učitelja pružala im je stručna suradnica defektolog na individualnim satovima.  

Petero  učenika imalo je pomoćnike u nastavi koji su financirani iz sredstava Projekta 

„Rukom pod ruku II. faza“, a dva učenika imala su pomoćnice iz projekta Mladi za mlade. 

Problem održavanja dopunske nastave je preopterećenost učeničkih rasporeda te vrijeme 

realiziranja nastave. Osim toga, učenici ponekad izbjegavaju dopunsku nastavu, jer je 

shvaćaju kao još jednu u nizu obaveza, a ne kao pomoć u učenju. 

 

 

 

 

VIII.  REALIZACIJA PLANA ŠKOLSKIH IZLETA, EKSKURZIJA, TERENSKE I 

IZVANUČIONIČKE NASTAVE      

 

Godišnji plan izvanučioničke nastave: izleta, ekskurzije, terenske nastave i posjeta uspješno 

je realiziran i ove školske godine. U realizaciji su sudjelovali roditelji, učitelji i učenici radeći 

prema Pravilniku o organiziranju i provođenju izvanučioničke nastave. 

 

 

IZVANUČIONIČKA NASTAVA: 

 

OSTVARENI SADRŽAJI 

IZVANUČIONIČKE 

NASTAVE 

MJESTO 

IZVOĐENJA 

VRIJEME 

OSTVARI 

VANJA 

RAZRED 

NOSITELJ 

AKTIVNOSTI 

TERENSKA NASTAVA 

AQATICA 

 

POSJET 

Jesen u parku 

Gradska knjižnica Sisak- dječji 

odjel 

Zima u gradu 

Rijeke  našega grada 

Stari grad Sisak 

Kino, kazalište 

 

Karlovac 

 

Sisak 

Sisak 

 

Sisak, park  

rijeka Kupa 

Sisak 

Sisak 

 

 

7. lipnja 2017. 
 

 

  9. mjesec 2016. 

 

11. mjesec 2016. 

  1. mjesec 2017. 

  3. mjesec 2017. 

  5. mjesec 2017. 

Tijekom cijele šk.g. 

2016./2017. 

1.razredi 

razrednici 

 

TERENSKA NASTAVA 

Krašograd  

                Contessa  

 

                POSJET 

          MOJ ZAVIČAJ 

- promjene u prirodi s 

  obzirom na godišnja 

  doba 

- promet 

 

Pisarovina, Bratina 

Draganić, Budrovci 

 

 

 

 

Sisak 

 

 

Sisak 

 

 Listopad 2016. 

 

 

 

Tijekom šk. godine 

2016./2017. 

 

 

. 

2. razred  

Učenici 

razrednice  
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Kulturne ustanove: muzej, kino, 

                               kazalište 

Sisak  

 

 

 

TERENSKA NASTAVA 

Lonjsko polje 

Ogulin 

POSJETI IZVAN ŠKOLE 
 

- PARK – JESEN 

- MUZEJ 

- PROLJEĆE U PARKU 

- KAZALIŠTE 

- KINO 

 

 

 

Donja Posavina 

Ogulin 

 

 

Sisak 

Sisak 

Sisak  

Sisak 

 

 

7. travnja, 2017. 

31. svibanj 2017. 

 

10 . mjesec 

  2. mjesec 

  3. mjesec 

tijekom cijele 

školske godine 

3. razred 

učenici i 

razrednici 

1. i 3. razred PŠ 

2. i 4. razred PŠ 

 

 

 

 

 

 

TERENSKA NASTAVA 

Lonjskoa polje 

Ogulin 

POSJET 

Kulturne ustanove: 

(muzej, kino,kazalište i dr.) 
 

 

IZVANUČIONIČKA 

NASTAVA 

Hrvatski olimpijski dan 

Meteorološka postaja 

 

Donja Posavina 

Ogulin 

 

Sisak 

 

 

 

 

 

 

Sisak 

Sisak 

 

7. travnja, 2017. 

31. svibanj, 2017. 

 

 

Tijekom godine 

 

 

 

 

 

Rujan, 2016. 

Ožujak, 2016. 

4. razred 

Učenici i 

razrednici 

 

 

4. RAZRED 

Učenici i 

razrednici 

Posjet bolnici 

 

Kupalište Zibel 

Stari grad 

 

Sisak 

 

Sisak 

Prosinac, 2016. 

Ožujak, 2017. 

Lipanj  2017. 

Svibanj 2017. 

Produženi 

boravak 

TERENSKA NASTAVA 

 

IZLET 

Otok Krk – Jurandvor, 

Bašćanska ploča 

 

 

 

 

Otok Krk 

 

 

 

5. lipnja 2017. 

 

5. razred 

učenici, 

razrednici i 

predmetni 

učitelji 

TERENSKA NASTAVA 

Karlovac – Ozalj  

 

IZLET 

Ogulin  

POSJET 

Gradski muzej Sisak 

Kazalište u Sisku 

 

Karlovac - Ozalj 

 

 

Ogulin 

 

Sisak 

 

10. listopad, 2016. 

svibanj, 2017. 

 

9. lipnja  2017. 

 

15. svibanj 2017 

Tijekom godine 

6. razred 

Učenici i 

razrednice 

VIŠEDNEVNI IZLET  

 

Korčula 

 

POSJET 

 

 

Korčula 

 

 

 

 

28. 8. – 1.9. 2017. 

 

 

7. razred 

učenici, 

razrednici i 

predmetni 

učitelji 
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Ustanove u Sisku Sisak 

 

 

Tijekom godine 

                 IZLET 

        Verona -Padova 

 

POSJET 

Ustanove u Sisku 

 

TERENSKA NASTAVA 

Vukovar 

 

Verona -Padova 

 

 

Sisak 

 

Vukovar 

 

12. lipanj 2017. 

 

 

Tijekom godine 

 

 29. studeni 2016. 

 

8. razred 

Učenici, 

razrednice i 

predmetni 

učitelji 

 

Učitelji su bili na izletu  Crikvenici 16. Lipnja 2017. 
 

IX.  RAD I POSTIGNUĆA U IZVANNASTAVNIM I IZVANŠKOLSKIM  

         AKTIVNOSTIMA 

 

Izvannastavnih aktivnosti ove godine je bilo puno: zbor veliki i mali, 

prometna , ekološka, ručni rad, sportske, sportsko- plesne, dramsko-recitatorska, 

ŠŠK, ritmika, lutkarsko-dramska, napredni informatičari, Wir 1 i Wir 2,  

kreativne radionice u knjižnici i likovna grupa. Ukupno je sudjelovalo  oko 256 

učenika.  

Četvrtu godinu za redom učiteljica  Irena Ciglar organizirala je za učenike 

nižih razreda na Klizalištu Zibel školu klizanja, što je vrlo dobro prihvaćeno od 

učenika i roditelja. Priključili su se i drugi učitelji razredne nastave. 

U izvanškolskim aktivnostima sudjeluje veliki broj naših učenika – od 

Glazbene škole, plivačkog kluba, nogometnog kluba Segesta, karate klubova, 

malih vatrogasaca, plesnih klubova, košarkaški klub, baleta, ritmike, hokeja, 

škole stranih jezika, crkvenog zbora, rukomet, badminton, vaterpolo, ronilački 

klub. 

Četvrtu godinu smo sudjelovali na natjecanju u Eko kvizu sa OŠ 22. 

lipanj Sisak povodom Dana planeta zemlje. Ove godine  domaćini smo bili 

mi. Zbog širenja znanja iz ekologije i međusobnog druženja učenika obje 

škole, voditelji razmišljaju o širenju ovog kviza i s drugim gradskim 

školama. 

Domaćini smo bili gradskog Lidrana, stručnim skupovima pedagoga, 

tehničke kulture, njemačkoga jezika, Vjeronaučne olimpijade i Županijske 

modelarske lige 

Sudjelovali smo na Danima kruha, Sajmu cvijeća, Cvjetnom korzu, Danu 

sporta, Eko projektu Zdrav za 5. U školi smo organizirali doček Sv. Nikole i 

podijelili učenicima slatkiše, imali smo prodajnu izložbu učeničkih radova, 

fašnik i Valentinovo, gledali smo i slušali predstavljanje članova KUD-a Ivan 

Goran Kovačić. Pridružili smo se projektu udruge Novi svijet i na Međunarodni 

dan tolerancije, 16. studenog 2016. Odigrali Čovječe ne ljuti se – uživo. U 

organizaciji Novi svijet, u mjesecu borbe protiv ovisnosti dr. Adis Keranović 
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održao je radionicu za učenike 7. razreda. 14. ožujka  imali smo Dan otvorenih 

vrata za buduće prvašiće gdje se okupilo dosta roditelja i djece kako bi upoznali 

našu školu. Po istom zadatku su došla i djeca iz vrtića Sisak Stari. 

 Vrlo dobru suradnju ostvarili smo sa Gradskim Crvenim križem čiji su 

djelatnici iz Savjetovališta za mladež održali po dvije radionice u sklopu sata 

razrednog odjela za svaki odjel od 5. do 8. Razreda i radionicu za niže razrede 

Krvarenje iz nosa. 

U njihovoj organizaciji je bilo i Gradsko natjecanje mladeži Crvenog križa 

 Vrlo dobre kontakte ostvarujemo i sa Zavodom za javno zdravstvo, sa dr 

Suzanom Fabijanić, koja nam je uvijek na raspolaganju, bilo za kakvo stručno 

predavanje ili savjet oko učenika. 

Njihov plan cijepljenja i prevencije uspješno je realiziran u suradnji sa 

školskom liječnicom dr Tihanom Marković. 

U 5.i 7. razredima djelatnici MUP-a održali su predavanja  Nasilje na 

internetu, što su učenici jako dobro prihvatili. 

Tim za kvalitetu rada škole sastao se 6 puta i napravio Razvojni plan 

škole za sljedeće razdoblje. U protekloj školskoj godini napravili smo detaljnu 

analizu Upitnika za roditelje, učenike i učitelje o radu škole na osnovu čega je 

nastao dokument za samovrednovanje škole.  

 

 

 

U školi je organiziran rad za 20 grupa izvannastavnih aktivnosti. Svi učenici 

sudjeluju u radu tih grupa (svaki učenik najmanje u jednoj grupi), a neki učenici 

i u više grupa. Osim u školi učenici su uključeni i u rad sportskih društava izvan 

škole, zatim u škole stranih jezika, glazbenu školu, informatiku, plesne skupine, 

mažoretkinje. Zbog većeg broja izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti neki 

od svestranih učenika gotovo da i nemaju slobodnog vremena.   

Uz redovnu nastavu Škola je sudjelovala i u realizaciji nekoliko projekata koji 

su se provodili tijekom ove školske godine.  

 

Projekti na razini škole: 

 

1. Budi najbolji učenik – svi učenici škole 

2. Od otpada do zdravih grickalica – EKO grupa Kadečka 

3. Učenici učenicima -  darujemo radost – časna Karla 

4. Povodom božićnih i uskršnjih blagdana sakupljali smo novac, odjeću, 

hranu, igračke i školski pribor onima koji su u potrebi. 

5. Korizmeni novčić – časna Karla 

6. Volim svoju školu- časna Karla 

7. Preventivni program Zdrav za 5 – 8.r MUP i ZZJZ 
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8. Zelena čistka-eko akcija na razini RH, prije Dana planeta zemlje u petak 

se čisti okoliš škole, a subotom volonteri diljem RH čiste more ili rijeke 

9. Zeleni korak – prikupljanje starog papira  

10. Prometna preventiva – 5. r – Ana Majić 

11.  Glagoljica – kronologija uporabe i razvoja – Marina Vavro, Ana 

Bošković i Gordana Brodarac Papeš 

12. WIR 1 – Merima Čatić 

 

13. Neprimjereni oblici ponašanja među učenicima na društvenim mrežama – 

Marina Smiljanić, pedagog 

 

 

 

 
 

X. USPJEH UČENIKA U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./17. PO RAZREDNIM  

     ODJELIMA 

 

 

Razred 

Br. 

učenika 

 

M 

 

Ž 

 

Odličan 

V. 

dobar 

 

Dobar 

 

Dovoljan 

 

Nedovoljan 

Ponavlja 

razred 

1.a 21   8   13  16 3 - - 1 1 

1.b 20   10 10         15 2 - 2 - 1 

2.a 17 10   7 14 2 1 - - - 

2.b 14 6 8   11 3 - - - - 

3.a 26   13   13         19 4 3 - - - 

4.a 11 6  5           4 4 3 - - - 

4.b 20   14  6 18 1 1 - - - 

PŠ Novo 

Praćno 

         

1. 4 4 - 3 1 - - - - 

2. 2 1 1 2 - - - - - 

3. 6 4 2 6 - - - - - 

4. 2 1 1 1 - 1 - - - 

Ukupno 

MŠ i PŠ 
 

143 

 

77 

 

66 

 

109 

 

20 

 

9 

 

2 

 

- 

 

2 

5. a 18 12  6 7  4 6 1 - - 

5.b 18 11 7         11 2 5 - - - 

6.a 21   6 15        4      10 5 - - 2 

6.b 21  11 10           5 9 6 1 - - 

7.a 18 6 12 5 6 7 - - - 

7.b 21 6 15 11 7 3 - - - 

8.a 23 13 10 15      4 4 - - -    

8.b 22 13 9 7 8 6 1 - - 

Ukupno   162   78   84         65      50       42 3  2 

Ukupno       305 155 150       174      70       51             5                 1            4 
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Nastavnu godinu 2016./17. uspješno je završilo 301 učenika. Četvero učenika 

upućeno je na ponavljanje razreda. 16 učenika bilo je upućeno na dopunski rad.  

Na popravnom ispitu bilo je 2 učenika i   uspješno su položili.  

Jedna učenica 6.a  razreda pristupila je predmetnim ispitima za drugo 

polugodište i, budući se pojavila samo na tri predmeta, upućuje se na 

ponavljanje razreda. 

 

 

XI. RAD PRODUŽENOG BORAVKA 

 

U školskoj godini 2016./2017. s radom je nastavio i produženi boravak. 

Tijekom protekle školske godine u rad produženog boravka bilo je uključeno 

čedrset  učenika koji su radili u dvije skupine, a vodile su ih dvije učiteljice 

razredne nastave. U jednoj skupini bilo ja 20 učenika 1. Razreda, a u drugoj 2., 

3. i 4. U boravku su učenici imali organizirano učenje, slobodno vrijeme, 

rekreaciju, ručak i užinu. 

Učiteljice produženog boravka uređivale su hol škole povodom određenih 

blagdana. 

 

 

XII. PRIJEDLOG MJERA ZA UNAPREĐIVANJE ODGOJNO- 

        OBRAZOVNOG RADA 

 

           Na razini škole napravit ćemo razvojni plan škole u čijem 

realiziranju  

           sudjeluju svi djelatnici. 

1. Svi djelatnici na poslovima odgoja i obrazovanja početkom školske 

godine dužni su izraditi planove i programe rada, te planove ISU kao i 

detaljan Školski kurikulum. 

2. Svi učitelji dužni su se pridržavati pravilnika o praćenju i ocjenjivanju 

učenika. Opisnom praćenju učenikova napredovanja treba obratiti više 

pozornosti poglavito u odgojnim predmetima. 

3. Pojačati odgojno djelovanje u nastavi svih predmeta, a time osnažiti i 

odgojno djelovanje škole 

4. Pružiti učiteljima i stručnim suradnicima mogućnost sudjelovanja u svim 

oblicima stručnog usavršavanja i redovito pratiti pedagoško psihološku 

literaturu. 

5. Surađivati s lokalnom zajednicom 

6. Pojačati rad s darovitim učenicima na različitim programima u školi. 

7. Nastavnim sredstvima i pomagalima i dalje  opremiti učionice. 

8. Poraditi na jačanju suradničkih odnosa među djelatnicima. 

9. Još više u rad škole uključiti roditelje. 
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U prilogu izvješća: 

1. Izvješće o radu pedagoginje 

2. Izvješće o radu defektologa 

3. Izvješće o radu knjižničara 

4. Izvješće o radu ravnatelja 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Ravnateljica: 

                                                                                                     Željka Birač 

 

 

 

 

                                                                                Predsjednik Školskog odbora: 

                                                                                Tomislav Papeš 
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Na temelju članka 28.  članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 , 16/12, 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.)  Školski 

odbor OŠ Ivana Kukuljevića Sisak na 6. sjednici Školskog odbora održanoj 29. rujna 2017. 

godine, a na prijedlog ravnateljice Škole, prihvatio je Izvješće o realizaciji plana i programa rada 

Škole za 2016./2017. godinu    

 

 

                                                                                                  Predsjednik Školskog odbora: 

                                

                                                                                                           Tomislav Papeš 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

                                                                                                            Ravnateljica: 

       

                                                                                                            Željka Birač 
 

 


