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1.1. Obilježja školskog područja 

III.osnovna škola Bjelovar obuhvaća sljedeća upisna područja: M.Sredice, 

Ul.I.Gregurića, Ul.T.Bakača, Ul.K.Frankopana,Ul.prof.D.Grganića,V.Sredice, Ul. 

V.Bukovca, Ul.A.Kovačića, Moslavačka ulica, Ul.F.Galovića, Ul.J.Makanca, 

Ul.I.Česmičkog, Ul.O.Kučere, Ul.M.Laginje, Ul.V.Dvoržaka, Ul.N.Tesle, Ul.S.Hondla, 

Ul.R.Boškovića, Ul.F.Frančića, Niska ulica, Trg A.G.Matoša, Ul.I.G.Kovačića, 

Palmotićeva ulica, Demetrova ulica, Ul.G.Ninskog, Vidrićeva ulica, Trg kralja 

Tomislava, Ul.Milana i Naste Rojc, Ul.M.Držića, Ul.C.Medovića, Ul.J.Tomića, 

Ul.M.Meštrovića, Ul.Lj.Babića, Ul.I.Tijardovića, Ul.Matice hrvatske ( lijeva strana, 

neparni brojevi), Ul.P.Miškine ( do Kranjčevićeve ulice), Brezovac, Mišinovački prolaz, 

Vidikovac, Plavnička, Ružinovačka ulica, Prilaz M.Marulića 

 PŠ Galovac: selo Galovac, Novi Pavljani i dio Malog Korenova, 

 PŠ Gudovac: selo Gudovac, dio Gudovačke ceste i dio Staroplavničke ulice, 

 PŠ Obrovnica: selo Obrovnica, 

 PŠ Veliko Korenovo: sela Veliko Korenovo i Malo Korenovo 

Za učenike -putnike organiziran je prijevoz autobusima iz smjerova Obrovnice, Galovca, 

Velikog i Malog Korenova te Gudovca. 

     

1.2. Materijalni uvjeti 

   U ovoj školskoj godini napravljeno je sljedeće na poboljšanju materijalnih uvjeta rada: 

 

 SREDSTVA I POMAGALA UTROŠENA 

SREDSTVA 

U KUNAMA 

IZVORI 

FINANCIRANJA 

Skener-kopirka 862,50 Škola 

Projektor 4.998,00 Škola 

Uredski namještaj 12.324,40 škola 

Školske ploče 3.995,80 škola 

Uništavač papira 699,00 škola 

Klima uređaj 3.999.00 škola 

Kosilica ( Gudovac, Korenovo) 3.318,72 škola 

Stalci za bicikle 2.500,00 škola 

Jelka ( novogodišnja) 2.124,00 Škola 

Knjige 1.858,00 Škola 

CD radio 570,00 grad 

HDD ext 500 gb 400,50 škola 

CD radio 598,00 škola 

Školske klupe i stolice 10.965,00 škola 

Mobiteli 694,00 škola 

Klupe parkovne ( školsko dvorište) 17.500,00 škola 

UKUPNO: 77.408,51  
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Učiteljski kadar i ostali djelatnici 

 

Broj radnika 75 

Broj učitelja predmetne nastave 33 

Broj učitelja razredne nastave 21 

Broj učitelja u produženom boravku 0 

Broj stručnih suradnika 3 

Broj ostalih radnika 17 

Broj nestručnih učitelja 1 

Broj pripravnika 1 

Broj mentora i savjetnika mentora: 3, savjetnika: 0 

Broj voditelja ŽSV-a 0 

 

2. ORGANIZACIJA RADA 

2.1.Podatci o učenicima u razrednim odjelima i organizaciji nastave 

 U III. osnovnoj školi Bjelovar na kraju školske godine 2015./16. broj učenika je:  

SADRŽAJ BROJ  % 

Ukupan broj učenika u školi na kraju školske godine: 726  

Ukupan broj učenika na kraju školske godine ( MUŠKIH): 193+177 =370 50,9 

Ukupan broj učenika na kraju školske godine ( ŽENSKIH): 181+175=356 49,1 

Broj učenika u CENTRALNOJ ŠKOLI: 261+352 = 613 84,4 

Broj učenika u 1. Razredima: ( CŠ) 96  

Broj učenika u 2. Razredima( CŠ) 92  

Broj učenika u 3. Razredima( CŠ) 88  

Broj učenika u 4. Razredima( CŠ) 95  

Broj učenika u 5. Razredima. ( CŠ) 91  

Broj učeniak u 6. Razredima: ( CŠ) 82  

Broj učenika u 7. Razredima: ( CŠ) 82  

Broj učenika u 8. Razredima: ( CŠ) 97  

Broj učenika u PODRUČNIM ŠKOLAMA: 113 15,6 

Broj učenika u PŠ Gudovac ( 1.+2.+3.+4) 61 ( 17+13+14+17)  

Broj učenika u PŠ V.Korenovo ( 1.+2.+3.+4) 22 ( 7+7+4+4)  

Broj učenika u PŠ Galovac ( 1.+2.+3.+4) 21 ( 5+10+3+3)  

Broj učenika u PŠ Obrovnica ( 1.+2.+3.+4) 9 ( 5 +3+0+1)  

Broj učenika u RAZREDNOJ NASTAVI: 374 51,5 

Broj učenika u  PREDMETNOJ NASTAVI: 352 48,5 

 

    Nastava u centralnoj školi ove školske godine održavala se u turnusima koji su se tjedno 

izmjenjivali tijekom cijele godine, odnosno, učenici predmetne nastave pohađali su nastavu 

prijepodne jedan tjedan, a drugi tjedan poslijepodne; učenici razredne nastave isto tako. 

Nastava u područnim školama Galovac i Gudovac  održavana je u izmjenjivim turnusima, a u 

PŠ Obrovnici i PŠ Veliko Korenovo samo u prijepodnevnoj smjeni. 

 

2.2.Godišnji kalendar rada škole 

   Godišnji kalendar rada škole ostvaren je i poštovan u cjelosti.  
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3. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 

 

Nastavna godina 2015./2016. započela je 7. rujna 2015. godine. 

Prvog dana nastave za učenike 1. razreda i njihove roditelje u školskom holu matične škole 

organiziran je svečan pozdrav. Pozdravila ih je ravnateljica škole te njihovi novi razrednici. U 

okviru cijelog događaja djelatnici Prometne policije Bjelovar upozorili su učenike na važnost 

prometnih pravila na putu od kuće do škole te podijelili letke i marame. 

Dan grada obilježio se 29. rujna kao spomen na oslobađanje grada od okupatorske JNA. U 

svim razrednim odjelima razrednici su pročitali prigodni tekst posvećen događajima kojih se 

prisjećamo slaveći Dan grada, a učenici 5. razreda posjetili su zajedno sa svojim razrednim 

učiteljima Spomen-područje barutane Bjelovar. 

Dana 15. listopada 2015. g. održana je humanitarna akcija „Solidarnost 2015.“ 

22. listopada 2015. učenici III. osnovne pošli su zajedno u koloni u sportsku dvoranu u 

Bjelovaru gdje se održala priredba LINO VIŠEBOJAC. Na tom natjecanju i priredbi 

sudjelovala je samo naša škola. 

Grad Bjelovar donio je odluku  o raspisivanju izbora za članove DJEČJEG GRADSKOG 

VIJEĆA GRADA BJELOVARA. Iz naše škole prijavili su se za IZBOR slijedeći učenici:  

4.RAZRED: David Gažić i Šimon Frčo, 6.RAZRED: Vedran Vuglić, 7.razred: Matea 

Dolenec, Laurena Ritter, Patricija Tomić. Izabrani : David Gažić, Vedran Vuglić  i Laurena 

Ritter. 

Dana 6. studenog 2015. godine posjetili su nas djelatnici Obrtničke komore Bjelovar, Martina 

Trupac i Filip Vusić i predstavili predavanje za osme razrede "Promocija poduzetništva i 

obrta". To predavanje pripremili su za sve učenike naše županije kako bi im približili 

obrtničko zanimanje i promovirali obrt u našoj županiji.  

U našoj školskoj knjižnici 6.11.2015. četvrtu godinu zaredom održao se Tulum s(l)ova – 

projekt poticanja čitanja iz užitka. U njemu je sudjelovalo 19 učenika 7. i 8. razreda, a 

cjelokupnu aktivnost organizirali su i vodili članovi školskog tima: knjižničarka Margareta 

Popčević, psihologinja Mirjana Skukan i nastavnica hrvatskog jezika Sanja Beneš 

U sklopu projekta „Posjeta osmih razreda Vukovaru“ naši su osmaši zajedno sa svojim 

razrednicama, ravnateljicom i psihologinjom škole, 7. i 8. studenog ove godine posjetili grad 

heroj i simbol Domovinskog rata- VUKOVAR. 

Tijekom dvodnevnog posjeta učenici su saznali puno o uzrocima i tijeku Domovinskog rata, 

osobito o bitci za Vukovar. Posjetili su „Memorijalni centar Domovinskog rata“, Gradski 

muzej, Mjesto sjećanja Vukovarska Bolnica 1991, muzej Vučedolske kulture, Memorijalno 

groblje i Ovčaru. 

I ove školske godine u III. osnovnoj održana je 16. prosinca, humanitarna akcija „Božićni 

darovi“ kojom prigodom su učenici i učitelji naše škole prikupili pomoć u hrani za 

najugroženije obitelji naših učenika.  

Dan sjećanja na holokaust međunarodni je dan sjećanja kojim se želi podsjetiti na sve žrtve 

nacističkih režima tijekom Drugog svjetskog rata. Ovaj se Dan obilježava diljem Europe, a u 

najvećem broju europskih zemalja za datum obilježavanja izabran je 27. siječnja. 

Naša se škola pridružila obilježavanju toga dana. Organiziran je integrirani dan za sve učenike 

8. razreda. Učenici su gledali film Život je lijep koji je svojevremeno osvojio 3 Oscara, a 

prikazuje talijansku obitelj Židova koji su završili u logoru Auschwitz. Nakon gledanja filma 

svaki je razred s određenom nastavnicom imao analizu filma. Osim toga, nastavnice su im 

objasnile pojmove holokaust, Auschwitz, logori, geto i sl. Učenici su s velikim zanimanjem 

pratili film i ostale aktivnosti.  

Projektni dan za cijelu školu održan je u petak, 5.veljače 2016. godine. Naslov je „Ne sanjaj 

život, živi svoje snove“. Toga dana posjetio nas je gradonačelnik Bjelovara a i drugi 

posjetitelji koji su zajedno s učenicima razredne i predmetne nastave održali radionice. 

Navečer, u 18 sati održana je prigodna svečanost posvećena Danu života u Domu  kulture. 
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Učenici i učiteljice razredne nastave matične škole III. osnovne škole Bjelovar u organizaciji 

društva Naša djeca prošetali su danas 9. veljače 2016. godine u maskama gradskim korzom i 

otišli u dvorište Gradske vijećnice gdje su ih dočekali gradonačelnik grada Antun Kurušec i 

dogradonačelnica Lidija Novosel. Tamo su bili nazočni spaljivanju fašnika kojeg su optužili 

za sve zlo što im se dogodilo u školi prošle godine. 

Dom kulture Bjelovar - SVEČANA PRIREDBA PRIGODOM DANA ŽIVOTA - 5. 

VELJAČE 2016. GODINE: „Ne sanjaj život, sanjaj svoje snove“ 

„Dobro je biti drugačiji“ naziv je programa koji Udruga BUDEM, u kojoj su većinom 

uključeni pedagoški djelatnici  s brojnim edukacijama i bogatim iskustvom , provodi u 

osnovnim školama. Program „Dobro je biti drugačiji“ osmislile su i provode ga  Marina 

Jurušić, Tatjana Grđan, Ornela Malogorski i Sandra Hermanović. 

 Ove školske godine radionice koje  promiču toleranciju, razumijevanje i prihvaćanje 

različitosti provedene su tijekom veljače  u svim osmim razredima III. osnovne škole Bjelovar 

koja se rado odazvala  pozivu na suradnju. Tijekom radionica raspravljalo se o međusobnim 

razlikama i sličnostima, osvještavali stereotipe i predrasude te poticalo osnovnoškolce na 

analiziranje i razumijevanje vlastitih stavova i predrasuda. Na konkretnim primjerima 

raspravljalo se i suočavalo   s  izjavljenim predrasudama. Vrijednosti ovih radionica svakako 

se očituje i u činjenici da su učenici svojim  vršnjacima  mogli izreći svoje stavove i 

očekivanja te razmijeniti svoja iskustava o tome kako je to biti „drugačiji“ 

Dana 9.veljače u III. osnovnoj školi obilježili smo Dan sigurnijeg Interneta u suradnji sa 

Centrom za sigurniji Internet i nestalu djecu iz Osijeka. Toga dana održao se webinar na temu 

sigurnijeg interneta i opasnostima s kojima se djeca  mogu susresti koristeći društvene mreže. 

Na webinaru su sudjelovali učenici 8.b razreda koji su nakraju webinara rješavali edukativni 

nagradni kviz znanja u kojem su mnogi od njih postigli jako dobre rezultate. U sklopu nastave 

informatike 6. razredi su gledali edukativne filmove vezane za opasnosti koje vrebaju 

korištenjem društvenih mreža te su imali još i radionicu izrade stripa na temu sigurnijeg 

interneta. 

Sa učenicima svih četvrtih razreda kao i 7. a, 7.b i 7. c provedena je radionica „Prijatelj i 

neprijatelj u džepu“ čiji je cilj upoznavanje učenika sa prednostima i rizicima ponašanja na 

Internetu. 

Natjecanje u znanju i kreativnosti „Čitanjem do zvijezda“ organizira se kao projekt udruge 

Hrvatske mreže školskih knjižničara, a učenici naše škole u njemu sudjeluju 5. godinu 

zaredom.Cilj projekta je poticanje čitanja, razvijanje čitanja s razumijevanjem i istraživanja, 

poticanje timskog rada i poučavanje informacijskim tehnikama. Natjecanje se sastoji od kviza 

znanja i prezentacije plakata.Nakon što su učenici riješili test, uslijedio je mali kulturni 

program u kojem su sudjelovale učenice 5. razreda naše škole: Erna Čizmazija i Nika Glavaš 

koje su izvele monologe pod mentorstvom učiteljice Suzane Turković. 

Prvo je mjesto osvojila ekipa iz Osnovne škole Trnovitica, a najbolji je plakat izradila Lucije 

Malčić iz IV. osnovne škola Bjelovar. Učenice naše škole Iva Barilarić, 8.b, Ena Starčević, 

8.a i Matea Rešetar, 8.a osvojile su izvrsno 2. mjesto i plasirale se na državno natjecanje. 

Najuspješniji učenici dobili su diplome i nagrade koje su donirale nakladničke kuće Alfa i 

Profil. Svi ostali dobili su pohvalnice i utješne nagrade. 

1. ožujka u Osnovnoj školi Primošten održana je završna svečanost literarno – likovnog 

natječaja Poj riči materinske. Ovo je  jubilarna, deseta godina održavanja  natječaja u 

organizaciji Osnovne škole Primošten i pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i sporta te Matice hrvatske. 

Učenici razredne nastave naše škole  redovito sudjeluju na natječaju od 2012. godine.  

Ove godine, učenik 2. b razreda naše škole, Ivano Sabljo, nagrađen je za dizajn svog ex librisa  

te je prisustvovao svečanoj dodjeli nagrada u Primoštenu. U Bjelovar se vratio sa 

zahvalnicama, nagradama i pun dojmova nakon zajedničkog druženja s prijateljima iz 

Primoštena. 
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Već tradicionalna humanitarna USKRŠNJA akcija i ove je godine održana u III. osnovnoj 

školi Bjelovar. Sama akcija počela je već u siječnju kada su svi roditelji naše škole putem 

web-adrese i roditeljskih skupova koje su organizirali naše razredne učiteljice i učitelji 

obaviješteni da ćemo i ove godine održati akciju prikupljanja pomoći u hrani i školskom 

priboru za najugroženije obitelji učenika naše škole. 

Samo prikupljanje upriličeno je 17. ožujka i osim velikih količina hrane prikupili smo i 

školskog pribora. Preko dvadeset kutija hrane i ostalog u četvrtak, 17. ožujka otpremljeno je 

školskim kombijem na adrese najugroženijih obitelji kako bi i njima uskršnji blagdani protekli 

u veselju i obilju. 

Tijekom petka, 22. travnja – DANA PLANETA ZEMLJE u III. osnovnoj održao se 

integrirani dan. Svi razredni odjeli razredne i predmetne nastave prilagodili su svoje nastavne  

sadržaje -  upravo tom danu. 

     I ove školske godine III. osnovna organizirala je akciju sakupljanja sekundarne sirovine - 

starog papira pod nazivom "Za planet Zemlju". Sudjelovali su učenici, razrednici i roditelji. 

Glavne sabirne akcije održane su 15. i 22. travnja kada se papir primao i vagao na školskom 

igralištu a tijekom cijelog tog tjedna roditelji su za razred svoje djece mogli predavati 

sakupljene količine u "Sirovinu d.o.o." i prikupljati potvrde o predanom papiru.Za sakupljene 

količine učenici će dobiti novac koji će iskoristiti za organizaciju izleta ili prema dogovoru. 

Ukupno je sakupljeno preko 5 kontejnera,  oko 16 tona papira ( 16 280 kg.) , što je izvrsno. 

Naš kratki dokumentarni film o Ivani Halužan, učenici naše III. osnovne,  osobi s 

invaliditetom, 2.a razred  ( razrednica Mira Ankica Klarić) zadivio je i impresionirao  osobe ih 

HEP i javili su nam da ćemo računalo primiti 28. travnja 2016. godine. Djelatnik HEP-a 

Mario Rukavina donesao je računalo i rukovao se sa Ivanom koja će od danas  imati računalo 

u školi.   

Državno natjecanje Čitanjem do zvijezda održalo se u Srednjoj školi Čakovec u Čakovcu 6. 

svibnja 2016. Našu školu i županiju su predstavljale učenice: Iva Barilarić, 8.b, Ena Starčević, 

8.a i Matea Rešetar, 8.a, a pripremala ih je knjižničarka Margareta Popčević. 

Treće po redu Državno natjecanje u znanju i kreativnosti okupilo je mlade čitatelje iz čak 17 

županija. Na kraju je objavljena konačna ljestvica poretka te su podijeljene nagrade i 

priznanja. Naše su učenice zauzele izvrsno 8. od ukupno 20. mjesta i 26 škola. 

Temeljem Pravilnika o Školskoj godišnjoj nagradi „Mirko Sabolović“, Učiteljsko vijeće III. 

osnovne škole Bjelovar na svojoj sjednici 11. svibnja 2016. godine donijelo je odluku o 

dodjeljivanju školske godišnje nagrade najboljem učeniku u generaciji šk.godine 2015./2016.     

Učiteljsko vijeće primilo je četiri prijedloga za dodjelu nagrade i to: 

8.a – Ena Starčević, 8.b – Kristijan Komar, 8.c – Florian Marcel Šikač, 8.d – Hana Novoselec 

   Svi predloženi učenici ocjenjeni su od 1. do 7. razreda ocjenom odličan, svojim ponašanjem 

služe kao uzor te sudjeluju u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima te  svi  svojim 

rezultatima  zaslužuju pohvale i priznanje.  Učiteljsko vijeće je, nakon uvida u svaki prijedlog 

i opis obrazovnih i odgojnih rezultata, donijelo odluku da ove školske godine Školsku 

godišnju nagradu „Mirko Sabolović“ dodijeli  učeniku –  Kristijanu Komaru 8.b. 

Dana 27. svibnja učitelji naše škole posjetili su Plitvička jezera. 

Svečani dan III. osnovne škole Bjelovar počeo je 3. lipnja kada su učenici razredne i 

predmetne nastave imali radionice u školi. Svečana priredba održana je toga dana u Domu 

kulture Bjelovar, na kojoj su se predstavile sve izvannastavne aktivnosti naše škole. Svečana 

večera bila je organizirana u „Vinariji Coner“, u Jabučeti. 

Nastavna godina završila je 10. lipnja 2016. godine.  

  Posljednja sjednica Učiteljskog vijeća, održana je ovaj put u prirodi u lovačkom domu u 

Predavcu . 
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4. INTERNO  STRUČNO USAVRŠAVANJE 

  Prema planu i programu rada stručnih aktiva utvrđenom na početku školske godine redovno 

se odvijao rad školskih stručnih aktiva razredne i predmetne nastave. U razrednoj nastavi 

stručni aktivi su organizirani prema paralelnim razrednim odjelima, a u predmetnoj nastavi 

prema područjima nastavnih predmeta. Prema obavijestima i organizacijskim mogućnostima 

učitelji su se uključivali i u rad stručnih aktiva na razini županije i republike. 

 

Voditeljica  stručnog aktiva za razrednu nastavu bila je učiteljica Mira Ankica  Klarić, a za 

predmetnu su bili ( društvena grupa) Tanja Marković i ( prirodna grupa) Božo Ćenan. 

Na stručnim aktivima obrađivane su  teme vezane uz organizaciju rada, pripremanje za 

nastavne aktivnosti, teme vezane uz organizaciju Zdravstvenog odgoja, okvirne vremenike 

pisanih provjera u razrednoj i predmetnoj nastavi kao i teme vezane za ostale oblike rada, 

planiranje i programiranje rada, uvid u udžbenike i rad s nastavnim materijalom . Voditelji 

stručnog usavršavanja u razrednoj i predmetnoj nastavi izabrani su na početku školske godine 

odlukom Učiteljskog vijeća. 

    Nakon primitka Kataloga stručnih skupova, svaki učitelj je napravio osobni plan i program 

stručnog usavršavanja i posjeta općinskim, županijskim i državnim stručnim skupovima kojeg 

je usvojilo Učiteljsko vijeće škole. Učitelji su redovno i prema mogućnostima škole 

posjećivali ove aktive, a na učiteljskim vijećima izvješćivali o njihovom radu i predočavali 

dobivene upute i zaključke. 

 

5. RAD STRUČNIH ORGANA, STRUČNIH SURADNIKA I ORGANA 

UPRAVLJANJA 

5.1. Rad učiteljskog vijeća 

  Godišnjim planom i programom rada škole realizirano  je 14  sjednica Učiteljskog vijeća  što 

je rezultat složenosti organizacije odgojno obrazovnog rada i važnosti problema na koje je 

škola nailazila tijekom rada. Na ovim sjednicama razmatrana je problematika iz Godišnjeg 

plana i programa rada škole, organizacije razrednih odjela i obrazovnih grupa, pripremljeno je 

ustrojstvo i rad školskih stručnih aktiva, formirana su povjerenstva za provođenje različitih 

aktivnosti u školi, analiziran je uspjeh učenika na kraju polugodišta i školske godine, 

organizirane i pripremane kulturne i javne aktivnosti i manifestacije škole, organizirani i 

pripremani popravni ispiti, upisi učenika u I. razred, te razmatrana i analizirana ostala 

problematika odgojno obrazovnog rada škole. Uz to napravljeno je glasovanje za izbor 

ravnateljice škole. 

 

5.2. Rad razrednih vijeća 

   U skladu s Godišnjim planom i programom rada škole održane su redovne sjednice 

razrednih vijeća na kojima je razmatrana problematika uspjeha učenika na kraju I. i II. 

obrazovnog razdoblja te na kraju školske godine, a posebno je održano i više sjednica 

razrednih vijeća na kojima su, prema potrebi razreda,  analizirani pojedinačni problemi 

pojedinih razreda, učenika i drugo. 

 

5.3. Rad razrednika 

  U Godišnjem planu i programu rada škole razrađen je i program rada razrednika prema 

kojem su organizirane i aktivnosti razrednika u razrednom odjelu. Svaki razrednik na početku 

školske godine pristupio je najprije analizi odgojno obrazovne situacije u razrednom odjelu, te 

nakon toga konkretnim odgojnim postupcima i zadaćama provodio predviđen program rada i 

suradnje s učenicima, roditeljima i ostalim sudionicima odgojno obrazovnog procesa. 
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5.4. Rad školskog odbora i Vijeća roditelja 

Rad školskog odbora 

U školskoj godini 2015./16. održano je 13 sjednica Školskog odbora. Na svojim sjednicama 

članovi Školskog odbora usvojili su Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada 

škole u školskoj godini 2014./15., Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada škole za 

šk.god. 2015./16., Financijski plan za 2016. godinu,  te su članovi Školskog odbora 

jednoglasno usvojili  Financijsko izvješće za 2016. godinu; Razmatranje i usvajanje Izvješća 

inventurnih povjerenstava predsjednika inventurnih povjerenstava, Nives Miljuš, Siniša 

Franković i Margarete Popčević ;. Školski odbor je razmatrao i donosio odluke o sljedećim 

temama:davanje prethodne suglasnosti za: zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno 

vrijeme  za radno mjesto učitelja matematike (na određeno, puno radno vrijeme) – zamjena za 

radno mjesto ravnateljice škole na temelju zamolbi pristiglih na natječaj- odabrana Ana 

Kapelac; za zapošljavanje na radno mjesto pomagač/pomoćnica učenicima s teškoćama u 

učenju  (na određeno, nepuno radno vrijeme), 4 izvršitelja. zapošljavanje omogućeno je 

projektom Grada Bjelovara „Sinergijom do uspješnije zajednice“, te su primljene Željku 

Špoljarić,Antonelu Vukušić ,Mirnu Fučijaš i Ivana Pandurić; za zapošljavanje na radno 

mjesto računovodstvenog referenta- stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa; u prvom postupku natječaja izabrana kandidatkinja Danijela Piragić za rad na radnom 

mjestu računovodstvenog referenta – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa odustala od zapošljavanja, tako da je došlo do ponovljenog natječaja , te se je 

zaposlila Ivana Žužić ; za zapošljavanje na radno mjesto učitelja razredne nastave – stručno 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa -primljena Nikolina Vuković, 

zasnivanje radnog odnosa  na određeno puno radno vrijeme za rad na radnom mjestu učitelj 

matematike, izabrana Vanja Ilić, zasnivanje radnog odnosa  na određeno nepuno radno 

vrijeme za rad na radnom mjestu učitelj matematike, izabrana Ivanu Kušec , zasnivanje 

radnog odnosa  na određeno puno radno vrijeme za rad na radnom mjestu učitelj razredne 

nastave Ivanu Kozić (zamjena za bolovanje Ane Tanić Đureković); zasnivanje radnog odnosa  

na određeno puno radno vrijeme za rad na radnom mjestu učitelj matematike  na temelju 

zamolbi pristiglih na natječaj; pristigla suglasnost MZOS-a  za zapošljavanje učitelja 

matematike na neodređeno puno radno vrijeme (za radno mjesto Katarine Zbožinek koja je 

otišla u mirovinu)- izabrana Valentina Kolić, zasnivanje radnog odnosa na određeno, puno 

radno vrijeme za rad na radnom mjestu tajnika škole ( zamjena za Marijanu Brletić)- izabrana 

Adrijana Šimek Centa; Također je Školski odbor donosio odluke za kratkotrajna bolovanja do 

15 dana (do raspisivanaja natječaja do 60 dana)za rad na radnom mjestu spremačice škole 

(zamjena za Tihanu Slavinić) –izabrana Danijela Medić; zasnivanje radnog odnosa na 

određeno, puno radno vrijeme za rad na radnom mjestu spremačice (zamjena za spremačicu 

Alenku Golubović)- izabrana Paola Punek; za zasnivanje radnog odnosa na    određeno, puno 

radno vrijeme za rad na radnom mjestu ekonom-stolar-vozač, do raspisivanja natječaja- a 

najduže do 60 dana- za Darka Buhina (zamjena za Tomislava Tomaška); za zasnivanje radnog 

odnosa na    određeno, puno radno vrijeme za rad na radnom mjestu učiteljice razredne 

nastave, do raspisivanja natječaja- a najduže do 60 dana – za Emu Vujnović, mag. prim. educ.  

(zamjena za Katarinu Rajič). 



10 

 

 

Školski odbor usvojio je  Pravilnik o radu knjižnice; Pravilnik o radu školske knjižnice 

donesen još 2009. godine, stoga je bilo potrebno izvršiti izmjene. Najvažnije su izmjene u 

radnom vremenu školske knjižnice, tako da će dva dana u tjednu raditi popodne. Slijedeća 

bitna izmjena je uvođenje zakasnine u iznosu od 0,50 lp po knjizi po danu , s time da će se 

zakasnina početi obračunavati nakon petog dana.  

 

Također je Školski odbor usvojio Izmjene i dopune Statuta III. osnovne škole Bjelovar; izašao 

Pravilnik o pedagoškim mjerama, te su škole dužne uskladiti svoje Statute sa navedenim 

Pravilnikom; Sukladno članku 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 152/14.) izricanje pedagoških  

mjera se više ne propisuje se Statutom školskih ustanova tako da su u Izmjenama i dopunama 

Statuta brisani svi članci koji su propisivali pedagoške mjere u glavi X. Statuta III. osnovne 

škole Bjelovar osim dijela o pohvalama i nagradama. 

 

Vijeće roditelja 

  

Vijeće roditelja imalo je tri sjednice. Na prvoj dana je verifikacija mandata izabranih članova 

vijeća, izabran je predsjednik i zamjenik. Za predsjednicu Vijeća roditelja izabrana je Darija 

Bokan, a za njezinu zamjenicu Tatjana Grđan. Osim toga na sjednicama je prihvaćeno 

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za proteklu školsku godinu, prijedlog 

Školskog kurukuluma „Volim Treću“ i Godišnjeg plana i programa rada škole za 2015./2016. 

Školsku godinu, izviješće o projektima i investicijama u 2015. godini u III. osnovnoj školi 

Bjelovar. Roditelji su upoznati s Razvojnim planom i planom Kulturne djelatnosti škole za 

2015./20146.godinu. 

 

 

5.4. Rad ravnatelja škole 

  Godišnjim planom i programom rada određen je i rad ravnatelja škole provođen tijekom 

školske godine i to: programiranje rada, organizacijsko  materijalni zadaci, pedagoško 

instruktivni zadaci i savjetodavni rad, analitički rad, rad u organima upravljanja i stručnim 

organima škole, suradnja sa stručno pedagoškom službom, rad na pedagoškoj dokumentaciji, 

usmjeravanje međuljudskih odnosa, planiranje, evidentiranje rada i stručno usavršavanje, 

programiranje obrambenih zadataka te ostale aktivnosti iz Godišnjeg plana i programa rada 

škole. Godišnji plan i program rada ravnatelja realiziran je u potpunosti. 

 

5.5. Rad stručnih suradnika 

   U školi kao stručni suradnici rade pedagog, psihologinja  i knjižničarka škole koji svojim 

godišnjim planovima i programima rada sudjeluju u aktivnostima škole. Pedagog i 

psihologinja škole svoju su aktivnost zasnivali u nekoliko područja: poslovi koji prethode 

uspješnoj organizaciji kvalitetnog rada u školskoj godini, rad s nastavnicima, participacija u 

nastavnom procesu, participacija u stručnim vijećima škole, pomoć i podrška razrednicima u 

radu s učenicima, roditeljima i članovima razrednih vijeća, rad na satovima razrednika, rad s 

učenicima ( individualno i skupno), participacija u radu izvannastavnih aktivnosti, rad s 

roditeljima ( individualno i skupno), suradnja s okruženjem, profesionalno informiranje i 

usmjeravanje, stručno usavršavanje ( individualno i skupno), te ostali poslovi  iz djelokruga 

unapređenja odgoja i obrazovanja. Aktivnosti školske knjižničarke bile su u okviru odgojno 

obrazovne djelatnosti, odnosno stručno bibliotečne i informacijske djelatnosti, zatim na 

poslovima stručnog usavršavanja te posebice animiranja u domeni kulturne aktivnosti, kao i 

ostali poslovi iz djelokruga i programa rada školske knjižnice. Godišnji plan i program rada 

stručnih suradnika ostvaren je u potpunosti. 
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5.6. Rad tajništva i administrativno tehničke službe 

  Tajništvo škole obavljalo je poslove i aktivnosti u skladu s Godišnjim planom i programom 

rada škole: normativno pravne poslove, kadrovske poslove, administrativne poslove, poslove 

personalne evidencije i dokumentacije, poslovi vezani uz upravljanje školom, financijske i 

materijalne poslove, organizacijske i druge, a administrativno tehničke službe ( računovođa, 

administrator, blagajnik, ložač-domar, ekonom-stolar, kuharice i čistačice škole) obavljale su 

poslove određene Godišnjim planom i programom rada škole. 

 

6. REALIZACIJA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA/ ANALIZA ODGOJNO 

OBRAZOVNIH POSTIGNUĆA 

 

6.1. Pristup godišnjem planiranju i programiranju  

  Godišnji plan i program rada škole u protekloj školskoj godini realiziran je u predviđenom 

vremenu i sa svim predviđenim zadacima. Obavljena su redovna godišnja i mjesečna 

planiranja i programiranja nastavnih sadržaja te njihova razrada i unapređivanje na stručnim 

aktivima. Svi podaci unijeti su na vrijeme u pedagošku dokumentaciju. 

 

6.2. Realizacija nastavnog plana i programa 

  Nastavni plan i program realiziran je u svim razrednim odjelima bez izrazitih poteškoća u 

realizaciji i primjeni. 

 

6.3. Rad i postignuće u nastavi ( na kraju nastavne godine):    

SADRŽAJ BROJ  % 

Broj pozitivno ocjenjenih učenika: 708 97,5 

Broj negativno ocjenjenih učenika: 18 2,5 

Broj neocjenjenih učenika: -- - 

Broj učenika upućen na dopunsku nastavu ( 1 – 2 

neg.Ocjene) 

15 - 

Broj učenika upućenih na ponavljanje razreda 3 - 

Broj učenika s dovoljnim uspjehom: 1 0,1 

Broj učenika s dobrim uspjehom: 103 14,2 

Broj učenika s vrlo dobrim uspjehom: 251 34,6 

Broj učenika s odličnim uspjehom: 353 48,6 

Broj pohvaljenih učenika ( 4,9  i 5,0): 118+78=196 27 

Broj uč.RN koji su razred završili po čl. 55 ( 1 neg. Ocjena): - - 

Broj učenika kažnjenih opomenom razrednika: 21 - 

Broj učenika kažnjenih ukorom: 9 - 

Broj učenika kažnjenih strogim ukorom: - - 

Broj učenika kažnjen preseljenjem u drugu školu 1  

Broj izostanaka ( ukupno): 30813  

Broj opravdanih izostanaka: 30510 99,01 

Broj neopravdanih izostanaka: 303 0,9 

Srednja ocjena RAZREDNE NASTAVE: 4,55  

Srednja ocjena PREDMETNE NASTAVE: 3,93  

SREDNJA OCJENA ŠKOLE: 4,23  
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6.4. Rad i postignuća u dodatnom radu i rad s darovitim učenicima 

    I ove školske godine velika je briga škole, a u skladu s Godišnjim planom i programom 

rada s nadarenim učenicima,  upućena radu s darovitim i talentiranim učenicima te njihovoj 

afirmaciji u redovnoj nastavi, dodatnoj i izbornoj nastavi te u izvannastavnim aktivnostima. 

Pružena im je mogućnost da kroz rad i rezultate na brojnim susretima i natjecanjima, 

smotrama i manifestacijama iskažu svoje sposobnosti i mogućnosti. 

     U III. osnovnoj školi Bjelovar organiziran je rad 37 grupa dodatne nastave za darovite 

učenike, i to 16 grupa u predmetnoj nastavi i 21 grupa  u razrednoj nastavi. U predmetnoj 

nastavi ovaj posebni oblik rada organiziran je iz deset nastavnih predmeta ( HJ, LK, M, Z, P, 

B, EJ, F, K, NJJ),  a u razrednoj nastavi  iz matematike, hrvatskog jezika i prirode i društva. 

Sudjelovanje škole u svim značajnijim natjecanjima na gradskim, međuopćinskim, 

županijskim i državnim razinama ponukalo nas je da u što većoj mjeri ponudimo učenicima 

koji imaju veće potrebe za znanjem i bogatije sposobnosti - ovaj oblik rada.  

Uspjesi koje smo polučili proteklih godina nude nam iskustvo da obogaćivanje redovnih 

nastavnih sadržaja kroz dodatne sadržaje u posebnim oblicima rada u organiziranim grupama 

pod stručnim vodstvom neizostavno donose rezultate, ne samo u afirmaciji škole i njezinog 

rada, već i doprinose povećanju znanja učenika i njihovom osobnom razvoju. 

Od listopada 2015.g. do lipnja 2016.g.  u školi je djelovala skupina „Mravci znalci“ koja 

ukupno obuhvaća  21 učenika podijeljenih u tri skupine (2. razred-8 učenika, 3. razred- 6 

učenika i 4. razred- 7. učenika.) , a vodila ih je psihologinja škole. Svaka skupina sastajala se 

jednom tjedno ( po potrebi i češće), a s učenicima se ovisno o njihovih interesima i 

sklonostima radilo na razvoju  logičkog, matematičkog, strateškog, apstraktnog mišljenja, 

domišljatosti, originalnosti,  misaone fleksibilnosti ,intrinzične motivacije, samopouzdanja, 

pozitivne slike o sebi i dr. 

Osobito treba istaknuti projekt „Volim Hrvatsku“ u kojem su sudjelovali  učenici 3. i 4. 

razreda skupine Mravci znalci a čiji je kočani cilj bila izrada društvene igre sa istim nazivom. 

Igra će se narednih školskih godina moći koristiti u nastavi četvrtih i petih razreda kao 

zanimljiv didaktički materijal. Projekt je završen u svibnju 2016.g. posjetom Mravaca znalaca 

Zagrebu i Hrvatskom saboru. 

 

6.5. Rad i postignuća s učenicima koji rade po redovnom nastavnom programu uz  

prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke i dopunskoj nastavi 

    U ovoj školskoj godini bilo je ukupno 25 učenika koji su radili po redovnom nastavnom 

programu uz  prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke  od čega 17 u PN,  a 8 u RN. 

Na početku nastavne godine učitelji su za njih izradili IOOP-e vodeći brigu o individualizaciji 

i primjerenosti. Posebna pomoć ovim učenicima, osim individualizacije redovne nastave, 

pružena je i na dopunskoj nastavi. Za svakog učenika izrađena je datotečna baza podataka, 

učenici se prate individualno, suradnja s roditeljima je permanentno, a s učenicima s 

teškoćama u razvoju u završnim razredima osnovne škole se posebno radi kako bi se 
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profesionalna orijentacija i izbor zanimanja za njih obavio kvalitetno.  Dopunska nastava za 

učenike s poteškoćama u učenju organizirana je i u razrednoj i u predmetnoj nastavi.  

    

6.6. Realizacija plana izvanučioničke nastave 

     U skladu s Pravilima za provedbu školskih izleta ili ekskurzija razredni učitelji ponudili su 

učenicima i roditeljima mogućnosti organiziranja školskih izleta, ekskurzija, stručnih 

ekskurzija i školu u prirodi, te je na osnovu toga donijet Godišnji plan i program 

izvanučioničke nastave,  odnosno, dio je Godišnjeg plana i programa rada škole.  

  

6.7. Rad i postignuća u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima 

   U šk.g. 2015./16. u III. osnovnoj školi Bjelovar djelovalo je 37 grupa izvannastavnih 

aktivnosti u koje je bilo uključeno 424 učenika. Planirani broj nastavnih sati ostvaren je u 

potpunosti kao i plan i program ovih aktivnosti.  

   Ove školske godine veliki doprinos ostvarivanju plana i programa rada škole dale su 

izvannastavne aktivnosti uključujući se u godišnji plan i program kulturnog djelovanja škole, 

posebice u priređivanju prigodnih svečanosti i manifestacija.  Uključenost učenika u 

izvanškolske aktivnosti ( organizacije fizičke kulture, KUD-ove, glazbenu školu, škole stranih 

jezika i dr.),  također je značajno realizirano i ove školske godine.  

 

7. PRIJEDLOG MJERA ZA STVARANJE ADEKVATNIJIH UVJETA RADA I 

MJERA ZA UNAPREĐENJE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA 

 

   Odgojno obrazovni rad u školi će se unapređivati osposobljavanjem učitelja na školskim 

i vanškolskim stručnim vijećima. Pažnja  će se nadalje posvetiti nabavi stručne literature 

iz metodike nastavnih predmeta i pedagoško psihološke problematike.  

     Također, valja unapređivati motivaciju učenika u nastavi te proces vrednovanja znanja 

kao dijela nastavnog procesa, unapređivanju kvalitete odnosa između sudionika odgojno 

obrazovnog procesa, posebice unapređenju aktivnosti koje bi smanjile broj nasilja u školi. 

U tom cilju pažnja će se posvetiti aktuelnom školskom projektu «Volim Treću», kao osi 

školskog Kurikuluma, gdje se kroz različite aktivnosti i djelovanja želi utjecati na 

stvaranje kvalitetnih odnosa u školi i pozitivne pedagoške klime. 

     Osobitu  pažnju i nadalje ćemo posvećivati radu s darovitim učenicima, učenicima s 

teškoćama u razvoju, ekološkim sadržajima i provođenju preventivnog odgojnog rada u 

pogledu korištenja sredstava ovisnosti. Također ćemo i nadalje veliku važnost posvećivati 

unapređenju kulturne afirmacije škole. 

   Nosioci su stručni aktivi, povjerenstva, voditelji aktiva i povjerenstava, ravnatelj, 

pedagog, psiholog i knjižničar škole. 

 

 

 

 

Ravnateljica škole 

 

Goranka Preskočil, mag.prim.educ 
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IZVJEŠĆE 

                    o radu Povjerenstva razvojnog plana III. osnovne škole Bjelovar u šk.g. 2015./16. 

 U šk.g. 2015./16. Povjerenstvo za razvojni plan III. osnovne škole Bjelovar djelovalo 

je u sastavu: Nataša Brekalo, voditeljica povjerenstva te članovi: Goranka Preskočil ( 

ravnateljica škole ), Mirjana Skukan, Goran Čanić, Margareta Popčević, Katarina Raič, Maja 

Skeledžić i Tanja Marković.  

 Povjerenstvo je održalo dva sastanka: 31.8.2015. i 10.3.2016. Na prvom sastanku 

donesen je Plan razvoja škole za predstojeću školsku godinu, a na drugom dogovor o online 

anketi škole. Osim ova dva službena sastanka za svaki dio razvojnog plana održani su manji 

sastanci sa članovima Povjerenstva ovisno o zadatcima koje smo trebali obaviti. Povjerenstvo 

je u Razvojnom planu uključilo sve djelatnike škole naročito uz integrirane dane škole, 

procese unutar škole, u suradnju s lokalnom zajednicom.  

 Na kraju šk. g. 2015./16. zaključujem da je samo manji dio Razvojnog plana ostao 

neostvaren ( poučna staza i  školski vrt ) zbog financijskih poteškoća. No stoga smo uspješno 

i kvalitetno odradili sve ostalo predloženo na početku šk. g. i ostvarili prema predviđenim 

nadnevcima, s Povjerenstvom koje je izvrsno odradilo svoj posao. 

 

       Voditeljica Povjerenstva: Nataša Brekalo 
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Izvješće  o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada stručne suradnice knjižničarke 

za šk. god. 2015./2016. 

 

1. ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST 

Tijekom šk. godine knjižničarka je u suradnji s učiteljicama hrvatskog jezika i učiteljicama 

razredne nastave realizirala program Informacijske pismenosti i poticanja čitanja prema 

sljedećem rasporedu: 

 

INFORMACIJSKA PISMENOST I POTICANJE ČITANJA 
 

RAZRED NASTAVNA JEDINICA BROJ SATI DATUM 

1. a, b, c 
 
 
1. (PŠ 
Gudovac) 
 
1. (PŠ  
Galovac) 
1. (PŠ V. 
Korenovo) 

Knjižnica – mjesto poticanja 
čitalačke i informacijske 
pismenosti 
Knjižnica – mjesto poticanja 
čitalačke i informacijske 
pismenosti 
Knjižnica – mjesto poticanja 
čitalačke i informacijske 
pismenosti 
Knjižnica – mjesto poticanja 
čitalačke i informacijske 
pismenosti 

3 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

5.11.2015. 
9.11.2015. (2 sata) 
 
24.5.2016. 
 
 
1.6.2016. 
 
 
30.5.2016. 

1. a,b,c Čitanje i interpretacija priče 
(Bila jednom…) 

3 29.2.2016. 
2.3.2016. 
4.3..2016. 

2. a,b,c 
 
2. (PŠ 
Gudovac) 
2. (PŠ 
Galovac) 
2. (PŠ V. 
Korenovo 

Dječji časopisi 
 
 
Dječji časopisi 
 
Dječji časopisi 
 
Dječji časopisi 

6 
 
 
1 
 
1 
 
1 

18.9.2015. 
22.9.2015. 
24.9.2015. 
1.6.2016. 
 
1.6.2016. 
 
30.5.2016. 

3. a, b, c 
 
3. (PŠ 
Gudovac) 
3. (PŠ 
Galovac) 

Korištenje enciklopedije 
 
 
Korištenje enciklopedije 
 
Korištenje enciklopedije 

6 
 
 
2 
 
1 

23.11.2015. 
25.11.2015. 
27.11.2015. 
23.5.2016. 
 
1.6.2016. 

3.a, b, c Put od autora do čitatelja 3 9.5.2016. 
19.5.2016. 
25.5.2016. 

4.a, b, c 
 
4. (PŠ 
Gudovac) 
4. (PŠ 
Galovac) 

Referentna ili priručna zbirka 
 
Referentna ili priručna zbirka 
 
Referentna ili priručna zbirka 
 

6 
 
1 
 
1 
 

3.11.2015. (4 sata) 
19.11.2015. (2 sata) 
24.5.2016. 
 
1.6.2016. 
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4. (PŠ V. 
Korenovo) 

Referentna ili priručna zbirka 1 30.5.2016. 

5.a, b, c, d Organizacija i poslovanje 
knjižnice 

8 23.9.2015. 
1.10.2015. 
2.10.2015. 
1510.2015. 

6. a, b, c, 
d 

Stručni časopisi – izvori novih 
informacija 

8 2.11.2015. 
4.11.2015. 
16.11.2015. 
18.11.2015. 

7.a b, c, d Referentna zbirka 8 13.10.2015. 
21.10.2015. (4 sata) 
19.11.2015. 

8.a, b, c, d Sustav i uloga pojedinih vrsta 
knjižnica 

8 5.10.2015. (6 sati) 
20.11.2015. (2 sata) 

 

Tijekom šk. godine knjižničarka je pojedine lektire interpretirala u šk. knjižnici u suradnji s 

učiteljicama hrvatskog jezika i učiteljicama razredne nastave. Raspored je u sljedećoj tablici: 

 

LEKTIRA U KNJIŽNICI 
 

RAZRED NASTAVNA JEDINICA BROJ SATI DATUM 

1. a, b, c Plesna haljina žutog maslačka 6 15.4.2016. 
19.4.2016. 
25.4.2016. 

2.a, b, c Božićna bajka 6 15.12.2015. 
17.12.2015. 
22.12.2015. 

2.a, b, c Poštarska bajka (motivacija za 
čitanje) 

3 1.2.2016. 
25.2.2016. 
4.3.2016. 

2.c Poštarska bajka (lektira) 2 10.3.2016. 

6.a, b, c, d Bajka o vratima (čitanje i 
interpretacija) 

8 23.12.2015. 
10.2.2016. 
8.3.2016. 
15.3.2016. 

 

Tijekom šk. godine knjižničarka i psihologinja Mirjana Skukan osmislile su i realizirale 4 

radionice iz bontona za učenike 5. razreda pod nazivom Budi fin, to je in. Radionice su 

provedene pod satovima razrednog odjela u suradnji s razrednicima. Također, osmislile su po 

jednu radionicu za učenike 1. razreda. Raspored je u sljedećoj tablici: 

 

RADIONICE IZ BONTONA BUDI FIN, TO JE IN 
 

RAZRED NASTAVNA JEDINICA BROJ SATI DATUM 

5. c, d Što je bonton? Upoznavanje i 
pozdravljanje 

2 18.11.2015. 
20.11.2015. 

5. a, b Prijateljstvo 2 19.1.2016. 
21.1.2016. 
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5. a Kako biti dobar gost i domaćin. 
Ponašanje za stolom 

1 26.4.2016. 

5. d, c Bonton kod telefoniranja i 
korištenja interneta 

2 1.4.2016. 
18.5.2016. 

1. a i c Što je bonton, osnove 2 21.4.2016. 
 

Tijekom šk. godine knjižničarka je osmislila i realizirala nekoliko sati Zdravstvenog odgoja 

za vrijeme sata razrednog odjela u suradnji s razrednicima. Raspored je u sljedećoj tablici: 

 

SATI IZ ZDRAVSTVENOG ODGOJA 

RAZRED NASTAVNA JEDINICA BROJ SATI DATUM 

5.a, b, c, d Temeljni pojmovi komunikacije 4 22.1.2016. 
2.2.2016. 
4.2.2016. 
10.2.2016. 

6.a, b, c, d Utjecaj medija i vršnjaka (I) 4 24.2.2016. 
9.3.2016. (2 sata) 
18.3.2016. 

7.a, b, c, d Asertivnost 4 28.4.2016. (2 
sata) 
4.5.2016. 
20.5.2016. 

 

 

1.1.  PROJEKTI i ŠKOLSKE AKTIVNOSTI 

Knjižničarka je sudjelovala u nekoliko projekata poticanja čitanja i izgradnje čitalačke 

kulture. Tijekom realizacije projekata, osim rada s učenicima, surađivala je s ravnateljicom, 

učiteljima, roditeljima i medijima. O svim aktivnostima pisala je članke i slala ih lokalnim 

medijima te na školsku web stranicu. 

1. Natjecanje u čitanju naglas – motiviranje učenika za sudjelovanje, upoznavanje učiteljica, 

organizacija školskog natjecanja (15.10.2015.), sudjelovanje na gradskom natjecanju 

(21.10.2015.) i na županijskom natjecanju (30.10.2015.). Nitko iz naše škole se nije plasirao 

na državno natjecanje. 

2. Tulum s(l)ova – projekt poticanja čitanja iz užitka, namijenjen učenicima 7. i 8. razreda. 

Prvi dio projekta, noćni čitateljski susret, održao se 6.11.2015., sudjelovalo je 19 učenika. 

Osim knjižničarke prisustvovali su psihologinja Mirjana Skukan i nastavnica hrvatskog jezika 

Sanja Beneš. Nakon igre upoznavanja, svaki je učenik pročitao ulomak svoje omiljene knjige, 

zatim smo se pomoću skypea povezali s Osnovnom školom Sračinec te smo gledali film Ako 

ostanem.  

 

3. Čitanjem do zvijezda – projekt poticanja čitanja za učenike predmetne nastave. Učenici su 

čitali 3 knjige i sudjelovali na natjecanju iz poznavanja sadržaja određenih knjiga. Školsko 

natjecanje se održalo 18.12.2015., sudjelovalo je 3 učenika. Oni su predstavljali našu školu na 

Županijskom natjecanju koje se održalo u Medicinskoj školi Bjelovar 22.2.2016. Knjižničarka 

je bila povjerenica za organizaciju županijskog natjecanja BBŽ-a te je sudjelovala u 

organizaciji, prikupljanju donacija za nagrade i sl. Sudjelovale su ekipe iz 8 škola naše 

županije. Učenici naše škole osvojili su 2. mjesto i plasirali se na državno natjecanje koje se 

održalo u Čakovcu 6.5.2016. Knjižničarka ih je pripremala za natjecanje. Učenici naše škole 

zauzeli su izvrsno 8. mjesto. 
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4. Međuškolski književni kviz – projekt kojim se potiče čitanje lektire u 5. razredima među 

učenicima BBŽ-a. Knjižničarka je motivirala učenike da se prijave na natjecanju i pročitaju 

dodatnu knjigu: Strah u Ulici lipa Milivoja Matošeca. Prijavilo se troje učenika koje je 

knjižničarka pripremala za natjecanje. Održalo se 5.4.2016. u Osnovnoj školi u Đulovcu. 

Zauzeli su 8. od ukupna 10 mjesta. 

 

5. Dan sigurnijeg interneta – povodom obilježavanja Dana sigurnijeg interneta 9.2.2016., 

knjižničarka je održala 2 radionice u 7.a i 7.b razredu. 

6. Dan škole – povodom Dana škole 3.6.2016. održan je paraolimpijski projektni dan. 

Knjižničarka je održala 7 radionica s temom bajka za učenike od 1. do 7. razreda. 

7. Glagoljica u školi – knjižničarka je u suradnji s kolegicom Rajnom Gatalicom iz II. OŠ 

Bjelovar organizirala radionicu glagoljice 4.5.2016. Sudjelovalo je 11 učenika 6.c razreda i 3 

učenice Male glagoljašice iz II. OŠ Bjelovar. Rješavali su kvizove i igrali igre vezane uz 

glagoljicu.  

1.2. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 
Tijekom šk. godine knjižničarka je vodila izvannastavnu aktivnost Pričaonicu namijenjenu 

učenicima 3. i 4. razreda. Održavala se sa dvije grupe učenika: 3. razred – 7 učenika i 4. 

razred - 9 učenika. Sa svakom grupom održano je oko 35 sati. Osim čitanja i pripovijedanja 

bajki i priča, učenici su sudjelovali na kreativnim radionicama, radionicama bontona, igrali su 

društvene igre i sl. Učenice 3. razreda pogledale su predstavu Bajke nisu krive u Domu 

kulture u sklopu Assitej festivala 13.4.2016. Učenice 4. razreda izvele su mali kulturni 

program u Dječjem vrtiću Bjelovar povodom gostovanja Mladena Kušeca za Dan planeta 

zemlje 22.4.2016. Kazivale su kratke ulomke iz njegove knjige Goranove priče. Knjižničarka 

je osmislila program i pripremila učenice.  

 

1.3. SURADNJA S NASTAVNICIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I 

RAVNATELJICOM 
Knjižničarka je surađivala s nastavnicima u organizaciji nastave u knjižnici, provođenju 

projekata i integriranih dana, dogovaranju oko nabave nove knjižne građe, izradi plana čitanja 

lektire i sl. 

Knjižničarka je bila član Tima za kvalitetu, Povjerenstva za kulturnu djelatnost te 

Povjerenstva za školski projekt „Volim Treću“ te je aktivno sudjelovala u radu tih 

povjerenstava. Također je sudjelovala u radu Stručnog vijeća prirodne i društvene grupe 

predmeta kao i Stručnog vijeća razredne nastave. Izvrsno je surađivala s psihologinjom 

Mirjanom Skukan na osimšljavanju i provođenju projekata. Nekoliko je puta vodila kreativne 

radionice za socijalizacijsku grupu učenika koju inače vodi psihologinja. Surađivala je s 

ravnateljicom u vezi organizacije svih aktivnosti vezanih uz knjižnicu, nabavu nove knjižne 

građe i opreme za knjižnicu. 

 

 

2. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST 

Kao članica Povjerenstva za kulturnu djelatnost škole, knjižničarka je sudjelovala u 

planiranim aktivnostima.  

 1. Dan grada Bjelovara (29.9.2015.) – povodom obilježavanja Dana grada 

knjižničarka je uredila panoe u školi u suradnji s nastavnicama povijesti. Planirani kviz za 8. 

razrede nije proveden zbog štrajka. 

 2. Dana sjećanja na Vukovar (18.11.2015.) - knjižničarka je uredila panoe u školi u 

suradnji s nastavnicom povijesti Vesnom Lovrić. 

 3. Dan sjećanja na holokaust (27.1.2016.) – knjižničarka je bila dio tima koji je 

organizirao i proveo integrirani dan za učenike 8. razreda. Svi učenici 8. razreda gledali su 

igrani film Život je lijep s temom holokausta. Zatim su nastavnici analizirali film i 
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objašnjavali pojmove vezane uz holokaust. Knjižničarka je provela analizu u 8. b i 8. c 

razredu. 

 4. Knjižničarka je surađivala je Dječjim odjelom Narodne knjižnice Petar Preradović 

Bjelovar. Vodila je učenike ili organizirala odlaske s učiteljima na književne susrete: 

7.10.2015. susret s Romanom Kovačić i predstavljanje knjige Bilogorska čarolija, 4.11.2015. 

susret s Igorom Knižekom i predstavljanje knjige Moj pustolovni planet. Učenici 1.c i 1.b 

razreda sudjelovali su u manifestaciji Uberi priču u organizaciji Dječjeg odjela 25.5.2016. 

 

5. Dani hrvatskog jezika (11. – 17.3.2016.) – povodom Dana hrvatskog jezika, 

knjižničarka je u knjižnici organizirala kviz Koliko poznajemo poslovice za učenike od 4. do 

8. razreda. Učenici su trebali dovršiti započete poslovice. Najuspješniji učenici su nagrađeni.  

6. Knjižničarka je tijekom šk. godine uređivala panoe i pripremala izložbe povodom 

obilježavanja značajnih datuma i obljetnica.   

 

3. STRUČNO-KNJIŽNIČNA DJELATNOST 

  

Knjižničarka je početkom godina sastavila plan nabave koji je djelomično ispunjen zbog 

nedovoljno sredstava. Pristigle knjige su stručno obrađene. Na kraju kalendarske godine 

napravljena je inventura te je sastavljeno izvješće. Tijekom godine oštećene knjige su 

ponovno umatane, lijepljene i popravljane. 

 

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE  

 

Knjižničarka je sudjelovala na predavanjima u školi kao i na stručnim skupovima u 

organizaciji Županijske matične službe, AZZO, Centra za stalno stručno usavršavanje 

knjižničara, Hrvatske udruge školskih knjižničara i sl. 

Predavanja u školi: 

 

1. Cjelovita kurikularna reforma - predavanje, prof. Dinka Juričić, ŠK, sjednica UV, 

27.8.2015. 

2. E-twinning – predavanje mr. Nataša Ljubić Klemše, Babinac, sjednica UV, 2.7.2015. 

 

Predavanja izvan škole: 

 

1. Odakle dolazimo, kamo idemo – Reforma obrazovanja i uloga školske knjižnice, stručni 

skup Hrvatske udruge školskih knjižničara, Varaždin, 23.10.2015. 

2. Županijski stručni skup školskih knjižničara Bjelovarsko-bilogorske županije, Medicinska 

škola Bjelovar, 28.10.2015. 

3. E-lektire, okrugli stol u organizaciji Hrvatske udruge školskih knjižničara, Zagrebački 

velesajam, (Interliber) 13.11.2015. 

4.  Radionica pripovijedanja, Laboratorij zabave – udruga za promicanje kulture 

pripovijedanja, Dječji odjel Narodne knjižnice Bjelovar, 16. i 18.2.2016. 

5. Županijski stručni skup školskih knjižničara Bjelovarsko-bilogorske županije, Medicinska 

škola Bjelovar, 17.3.2016. 

4. Osnove business inteligencea (BI) za knjižničare – izrada intelligence biltena, Centar za 

stalno stručno usavršavanje knjižničara, Medicinska škola Bjelovar, 20.4.2016. 

5. Međužupanijski stručni skup Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke i Virovitčko-

podravske županije, Neposredni odgojno-obrazovni rad u školskoj knjižnici, OŠ I. N. 

Jemeršića Grubišno Polje, 5.7.2016. 
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Osim predavanja, knjižničarka je pratila i čitala nove knjige vezane za školsko knjižničarstvo, 

čitanje, pedagogiju, kao i stručne časopise. Isto tako knjižničarka je čitala nove slikovnice i 

knjige iz književnosti za djecu i mlade 

 

Knjižničarka je obnašala dužnost predsjednice Podružnice Hrvatske udruge školskih 

knjižničara BBŽ-a te je sazivala i vodila sastanak, izrađivala Plan i program rada i 

izvještavala članove o novostima na stručnim skupovima. 

 

 

U Bjelovaru 13.9.2016.                                                                         Margareta Popčević, 

prof. 

 

 

 

 

Izvješće  stručnog suradnika psihologa za šk. god. 2015./2016. 

 

Godišnji plan i program rada stručnog suradnika psihologa u šk.god.2015./2016.  realiziran je 

gotovo u cijelosti i to prema slijedećim područjima rada: 

 

 RAD S UČENICIMA 

 Individualni rad s učenicima 

Tijekom čitave školske godine psihologinja škole kontinuirano je pratila i individualno radila 

sa učenicima (prema potrebi). Osobito se to odnosi na učenike sa posebnim potrebama, novo 

pridošle učenike, učenike kod kojih su uočene određene teškoće u učenju, motivaciji, 

emocionalne teškoće i sl. O radu sa svakim pojedinim učenikom vođene su bilješke. 

Psihologijska obrada u svrhu procjene intelektualne razvijenosti, razvijenosti općih strategija   

učenja  i  motivacije, emocionalnog  razvoja i osobina ličnosti, socijalnih vještina provedena 

je tijekom školske godine na 15 učenika. 

Tijekom studenog 2015. godine provedena je identifikacija darovitih učenika 2. razreda 

kojom je obuhvaćen 61 učenik te izabrano 8 darovitih i iznadprosječnih učenika koji su 

uključeni u rad grupe “Mravci znalci”. 

Od 2. do 18. svibnja 2016.godine provedena je psihologijska obrada radi utvrđivanja 

psihofizičke spremnosti za upis u 1.razred. Ukupno je obrađeno 136 djece od kojih je 124 

spremno za školu, a 11 ih je odgođeno. Također provedeno je psihologijsko  testiranje dvoje 

djece čiji su roditelji zatražili prijevremeni upis a koji nisu sa upisnog područja III.OŠ 

Bjelovar.  

 

Rad u skupini učenika 

Od listopada 2015.g. do lipnja 2016.g.  u školi je djelovala skupina „Mravci znalci“ koja 

ukupno obuhvaća  21-og učenika podijeljenih u tri skupine (2. razred- 8 učenika, 3. razred- 6 

učenika i 4. razred- 7. učenika.) Svaka skupina sastajala se jednom tjedno ( po potrebi i 

češće), a sa učenicima se ovisno o njihovih interesima i sklonostima radilo na razvoju  

logičkog, matematičkog, strateškog, apstraktnog mišljenja, domišljatosti, originalnosti,  

misaone fleksibilnosti ,intrinzične motivacije, samopouzdanja, pozitivne slike o sebi i dr. 

Osobito treba istaknuti projekt „Volim Hrvatsku“ u kojem su sudjelovali  učenici 4. razreda 

skupine Mravci znalci. Navedeni su učenici   12. svibnja  2016.g. na inicijativu saborskog 

zastupnika Daria Hrebak posjetili Hrvatski sabor.  

Mravci znalci (2. razred) sudjelovali su na radionici „Znanstvenik na jedan dan“ u suradnji sa 

Visokom tehničkom školom u Bjelovaru. 

 

Tijekom školske godine sudjelovala sam i na satovima razrednih odjela : 
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  1.razred: Kako se ponašamo prema životinjama (listopad) 

            2.razred : Identifikacija darovitih učenika (studeni) 

            3.razred: Kiko i ruka (veljača) 

                           Učiti je lako, naučimo kako (studeni) 

            4.razred:Mediji i srodne ovisnosti – 2. sata (veljača/ožujak) 

            5.razred:Ja sam petaš (listopad) 

                          Pubertet  (travanj) 

                          Prednosti i rizici interneta (studeni) 

            6.razred:Utjecaj medija i vršnjaka (veljača/travanj) 

        

Ukupno sam tijekom školske godine održala 39 sati razrednog odjela. 

 

Osmislila sam  i sudjelovala u provedbi  projekta  „Budi fin, to je in“ . Niz radionica  na temu 

bontona i lijepog ponašanja  provedeno je sa  učenicima 1. i 5. razreda centralne škole te 1. 

razreda područnih škola. Projekt sam provodila u suradnji sa školskom knjižničarkom. 

Povodom  obilježavanja Dana sigurnijeg interneta provela sam radionicu pod nazivom 

„Prednosti  i rizici korištenja interneta“ sa učenicima svih četvrtih razreda. 

U okviru Znanstvenog kluba Volim Treću  organizirala sam dva predavanja za učenike i to: 

Mitovi o čokoladi – za učenike 7. razreda  (11.03.2016.) i Prehrana i sport – za učenike 4. 

razreda (14.03.2016.) te radionicu za učenike 1. razreda pod nazivom „Yogom kroz Božić “. 

 

RAD S UČITELJIMA  
Sukladno godišnjem planu i programu rada psihologa tijekom čitave školske godine provodila 

sam individualni i skupni savjetodavni rad s učiteljima  vezan uz učeničku problematiku, 

surađivala s učiteljima u svezi upisa i formiranja prvih i petih  razreda, sudjelovala i vodila  

roditeljske sastanke,  sudjelovala na razrednim i učiteljskim vijećima. 

U sklopu Tjedna psihologije organizirala sam za učitelje škole „Antistres radionicu“ 

(16.2.2016.) 

 

RAD S RODITELJIMA 

Gotovo svakodnevno tijekom čitave školske godine provodila sam individualno savjetovanje 

roditelja koji su dolazili ili samoinicijativno ili na moj poziv. Uredno sam vodila bilješke o 

svakom razgovoru sa roditeljima učenika. 

Edukacije roditelja putem predavanja  i radionica na roditeljskim sastancima:  

                                      1.razred: Roditeljski 1. dan nastave 

                                         Kviz velikih i malih: Učimo kroz igru (travanj) 

                          2.razred:Kako rješavati sukobe sa djecom (veljača) 

                          4.razred:Djeca i mediji (travanj) 

                          5.razred:Stilovi odgoja (prosinac) 

                          7.razred:Koliko se poznajemo (veljača) 

 Područne škole: Program predškole (listopad) 

                            

Tijekom školske godine održala sam ukupno 13 roditeljskih sastanaka sa gore navedenim 

temama.Prema potrebi ostvarena je i suradnja sa roditeljima darovitih učenika (individualno 

savjetovanje) te dva zajednička roditeljska sastanka (u veljači i lipnju).   

U listopadu je održan  i sastanak roditelja čiji su djeca ostvarila pravo na pomoćnika u 

nastavi. 

 

SURADNJA  

Tijekom čitave školske godine psihologinja škole surađivala je sa svim djelatnicima škole, 

školskom liječnicom,drugim školama i institucijama.   
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Redovito sam  kontaktirala  i sa CZSS Bjelovar, Policijskom postajom Bjelovar, Obiteljskim 

centrom, Zavodom za javno zdravstvo i svim drugim relevantnim institucijama . 

U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo organizirala sam i radionice za učenike 7. razreda 

na temu Poremećaji prehrane koje je vodila prof. Renata Hunjadi Brzović. 

Također sam organizirala održavanje pedagoških radionica za učenike osmih razreda „Dobro 

je biti drugačiji“ u suradnji sa Udrugom Budem (veljača 2016.) 

 

 PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA 
Tijekom rujna 2016. godine sudjelovala sam  u izradi godišnjeg plana i programa rada škole i 

kurikuluma, plana i programa kulturne i javne djelatnosti škole, školskog preventivnog 

programa, razvojnog plana škole. 

Čitavu školsku godinu radila sam i pripreme za rad u razrednom odjelu, individualni rad sa 

učenicima te za rad sa skupinama darovitih učenika i učenicima sa poremećajima u 

ponašanju.    

Kao koordinator za pomoćnike u nastavi  izradila sam i plan rada za ukupno 7 pomoćnika u 

nastavi koliko smo ih imali tijekom školske godine. 

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE 

U školskoj godini 2015./2016. permanentno sam se usavršavala i individualno i skupno. 

Sudjelovala sam na slijedećim stručnim skupovima: 

Unutar škole: 

 Stručna vijeća razredne i predmetne nastave 

 Učiteljska vijeća tijekom školske godine 

Izvan škole: 

 Učinkoviti preventivni programi (2.12.2015.) 

 Međužupanijsko stručno vijeće stručnih suradnika-psihologa i nastavnika psihologije 

(17.03.2016., 19.4.2016.) 

 Sekcija za školsku psihologiju HPD-a (11.4.2016.) 

 Interaktivno predavanja: Praktične smjernice za rad s učenicima s teškoćama 

(4.4.2016.) 

 Okrugli stol Domino-doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja, Varaždin, 

19.5.2016. 

 

UNAPREĐIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 

Zbog nedostatka financijskih sredstava u šk.god.2015./2016. g. od stručne literature i 

psihologijskog instrumentarija kupljeni su   obrasci za odgovaranje CPM (100 kom) koji su 

korišteni prilikom identificiranja darovitih učenika te knjiga Aleksandre Mindoljević Drakulić 

„Školska fobija“ 

 

SUDJELOVANJE U RADU ŠKOLSKIH POVJERENSTAVA 

Redovito sam sudjelovala u radu   Povjerenstva „Volim Treću“. 

Vodila sam  Malo školskog povjerenstvo za školski preventivni program. 

Kao  predsjednik  Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta sazivala sam i 

koordinirala radom ovog Povjerenstva .Održano je ukupno 4 sjednice Povjerenstva na kojima 

je  na Županijsko povjerenstvo upućeno 27 učenika (određivanje primjerenog oblika 

školovanja, prijevremeni upis, odgoda upisa u prvi razred) 

Također sam obavljala poslove  koordinatora za  pomoćnike u nastavi. Ove školske godine 

pomoćnike u nastavi imalo je sedmero učenika naše škole.  

Odlukom ravnateljice škole bila sam član Povjerenstva za provedbu školskog natjecanja iz 

povijesti. 
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SUDJELOVANJE U ANALIZI REZULTATA ODGOJNO-OBRAZOVNOG 

PROCESA 

Redovito sam prisustvovala  sjednicama razrednih i učiteljskih vijeća, a po potrebi i nastavi, s 

ciljem praćenja rada pojedinih učenika i/ili učitelja. 

 

DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST 

Tijekom čitave školske godine  vodila sam evidenciju o osobnom radu, evidencija učeničkih 

dosjea, evidenciju o pisanju prilagođenih i individualiziranih programa od strane učitelja te 

pisala psihologijske nalaze i mišljenja. 

Prema potrebi pisano sam  kontaktirala sa svim važnim institucijama vezano uz učeničku 

problematiku (CZSS, MUP, druge škole i sl.) 

 

OSTALI  POSLOVI 

Tijekom školske godine obavljala sam niz poslova koji nisu navedeni u godišnjem planu i 

programa rada psihologa ,a za kojima se ukazala potreba. 

Sudjelovanje u organizaciji različitih školskih aktivnosti: 

 povodom mjeseca školskih knjižnica zajedno sa knjižničarkom škole provela sam  

projekt Tulum s(l)ova-večer uz knjigu (6.11.2015.)  

 u suradnji sa Udrugom DOKUart organizirala sam sudjelovanje učenika naše škole na 

radionicama Malog DOKUarta (od 3.-9. listopada 2015.) 

 U suradnji sa Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu sudjelovala sam u provedbi 

Nacionalnog istraživanja u sklopu Projekta „Safer Internet Centre Croatia: Making 

Internet a good and safe place“ koje je provedeno u našoj školi 19.11.2015.g. 

 Osmislila sam i koordinirala obilježavanje Dana sigurnijeg interneta u III.OŠ Bjelovar 

(9.2.2016.)  

 Sudjelovala sam u obilježavanju Tjedan psihologije organiziranjem radionice i 

prigodne izložbe u školskoj knjižnici 

 član sam Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, učenika 

pri uredu državne uprave u županiji pri čemu sam sudjelovala u postupku određivanju 

psihofizičkog stanja više od stotinjak djece 

 u rujnu 2015. g. u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem provela sam edukaciju 

Program uvođenja u rad pomoćnika učenika s teškoćama u okviru projekta 

„Sinergijom do uspješnije zajednice“ 

 član sam Koordinacijskog odbora Grada Bjelovara u akciji „Gradovi i općine prijatelji 

djece“ 

 

Mirjana Skukan, prof. stručni suradnik – psiholog mentor 

 

U Bjelovaru, 5.09.2016. 
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IZVJEŠĆE O GODIŠNJEM PLANU  I PROGRAMU RADA ŠKOLSKOG 

PEDAGOGA za ŠK.GODINU 2015./2016. 

 

SADRŽAJ RADA 

POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE ŠKOLSKOG PROGRAMA 

 Sudjelovao sam u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole, 

 Sudjelovao sam u izradi školskog kurikuluma “Volim Treću”, 

 izrada godišnjeg plana i programa rada pedagoga škole, 

 izrada plana i programa inidividualnog stručnog usavršavanja pedagoga,  

 izrada i sudjelovanje u izradi ostalih planova i programa rada škole/vođenje dnevnog  rada 

pedagoga škole 

SUDJELOVANJE U STRUČNIM VIJEĆIMA 

sudjelovanje u radu i pripremi učiteljskih vijeća, razrednih vijeća i stručnih aktiva 

 suradnja u poslovima statističke obrade podataka na početku i na kraju školske godine  

 suradnja u pripravi Izviješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada škole, 

suradnja u pripravi teksta za Spomenicu škole 

 koordinacija i izrada zajedničkih oblika stručnog usavršavanja u školi  

       ( individualno, Učiteljsko vijeće, stručni aktivi), 

izrada plana i programa rada: profesionalnog priopćavanja i usmjeravanja, rada s 

djecom s razvojnim smetnjama i teškoćama, rada s darovitim učenicima, zdravstveno 

socijalne i ekološke zaštite, sprečavanja društveno neprihvatljivog ponašanja ( Školski 

preventivni program) 

RAD S NASTAVNICIMA 

 rad s nastavnicima početnicima, nastavnicima bez pedagoško psihološkog obrazovanja, 

nastavnicima pripravnicima i dr. 

 uvid u nastavni rad ( izrada instrumentarija, praćenje nastave i ostalih oblika rada u 

nastavi, razgovor, pružanje stručnih savjeta, rješavanje poteškoća u nastavi, izviješće na 

stručnim skupovima i dr.) 

 poticanje i praćenje napredovanja učitelja , praćenje pedagoških inovacija 

SUDJELOVANJE U NASTAVNOM PROCESU 

 analiza uspjeha učenika na kraju šk.godine,  

 suradnja u formiranju grupa izborne, dop., dod. nastave te izvannastavne aktivn, 

 sudjelovanje u izradi prijedloga nabave novih nastavnih sredstava i pomagala, ostalog 

didaktičkog materijala i dr. 

 sudjelovanje i pomoć učiteljima u planiranju i programiranju nastave, posebice pri 

uvođenju novih nastavnih programa te praćenja istih, 

 izrada pedagoškog projekta, obrada, analiza, izviješće o projektu na str.aktivu i 

Učiteljskom vijeću te prijedlog mjera za poboljšanje odgojno obrazovnog rada, 

 organizacija zamjena u nastavnom procesu 

POMOĆ I PODRŠKA RAZREDNICIMA 

 grupni i individualni savjetodavni rad s učiteljima 

SUDJELOVANJE U RADU IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI 

 sudjelovanje u radu Povjerenstva za organizaciju kulturnih aktivnosti i 

manifestacija te sportskih aktivnosti 

Vođenje aktivnosti prigodom Dana škole i biciklijade „Volim Treću“ 

RAD NA SATOVIMA RAZREDNIKA 

 suradnja u analizi odgojno obrazovne situacije u razredu, 

 suradnja u razvijanju pozitivne odgojne klime u razrednom odjelu, 

 suradnja u osposobljavanju učenika za samostalno učenje, 
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 suradnja u pripravi satova razrednika – plan i program rada razrednika 

Tema Metoda Razred vrijeme 

Sociometrija učenika Radionica 5.RAZRED 10. mjesec 

O TEBI Predavanje 5.razred 3. mjesec 

Emocije u vršnjačkim 

odnosima 

Radionica 6. RAZRED 2. mjesec 

Komunikacija o 

spolnosti 

Radionica 7. RAZRED 3. mjesec 

Kuda nakon osnove 

škole 

Predavanje 8. RAZRED 1.  mjesec ( 

2.SATA) 

Alkohol ( “ZDRAV ZA 5”) Predavanje 8. RAZRED 5. mjesec 
 

STRUČNO USAVRŠAVANJE – INDIVIDUALNO/SKUPNO 

 osobno stručno usavršavanje – individualno/skupno,  

 praćenje stručnog usavršavanja učitelja, pomoć pri planiranju i programiranju, 

organizacija i pomoć pri organiziranju stručnih aktiva ( pedagoške radionice, 

priprema, izvođenje) 

INDIVIDUALNI I SKUPNI  RAD  S UČENICIMA 

 sudjelovanje u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ( rad u povjerenstvu za pedagošku 

opservaciju USTUR, pomoć u izradi prilagođenih programa za njih, vođenje 

dokumentacije, individualno savjetovanje roditelja i učenika), 

 sudjelovanje u radu s učenicima s poremećajima u ponašanju ( identifikacija, individualno 

savjetovanje učenika i roditelja, suradnja s razrednikom, institucijama i dr.), 

 otvoreni sat za učenike, 

sudjelovanje i koordinacija rada Vijeća mladih škole 

POMOĆ I PODRŠKA RODITELJIMA 

grupni i individualni savjetodavni rad s roditeljima, suradnja u pripremi  i održavanje 

roditeljskih sastanaka 

 

Tema Metoda Razred vrijeme 

Pravila i granice u odgoju Radionica 1.RAZRED 11. mjesec 

Rani doživljaj uspjeha Predavanje 2. RAZRED 2. mjesec 

Moje dijete ima problem Radionica 3. RAZRED 3. mjesec 

Disciplina u odgoju Predavanje 6. RAZRED 4. mjesec 

Kuda nakon osnovne škole? Predavanje 8. RAZRED 5. mjesec 

 

-  

OSTALI POSLOVI 

- Suradnja sa  Gradskim uredom za društvene djelatnosti grada Bjelovara, Centrom za 

socijalni rad ( zanemarena i zlostavljana djeca), Crvenim križem Bjelovar  

       ( humanitarne aktivnosti), Centrom za ovisnost i zdravstvenim službama,  

       Dječjim vrtićem Bjelovar, MUP Bjelovar, ostalim osnovnim i srednjim školama u Bj.  

- sudjelovanje u organizaciji i provođenju županijskog projekta stručnih suradnika, 

- poslovi školskog administratora,vođenje web portala škole 

 

U Bjelovaru, 7.9.2016. 

 

 

Goran Čanić, prof. pedagog škole 


