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1. UVJETI RADA 

 

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: sela 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 obrazovnih uvjeta rada: 

 

 SREDSTVA I POMAGALA UTROŠENA 

SREDSTVA 

U KUNAMA 

IZVORI 

FINANCIRANJA 

Printeri 6.542,40 Škola 

Printeri za Područne škole 8.243,00 Škola 

Projektori za područne škole 15.365,00 Škola 

Prijenosna računala za PŠ 33.018,75 Škola 

CD radio 345,00 Škola 

Smart switch 2.796,00 Škola 

Školska ploča bijela 2.812,50 Škola 

Ormari i radni stol 7.650,00 Škola 

Geografska karta 826,66 Škola 

Računala za učionicu br. 7 60.000,00 Grad 

Laptopi za učitelje područnih škola 9.986,00 Škola 

Tableti za učenike i učitelje 214.600,00 Projekt e-Škole 

Hibrid računala STEAM područje 125.000,00 Projekt e-Škole 

Prijenosna računala 43.500,00 Projekt e-Škole 

Pametne ploče za učionicu br.7 i br.12 20.492,05 Projekt e-Škole 

Knjige 9.156,22 MZOS 

Knjige 7.212,50 Grad 

Knjige 3.760,43 Škola 

UKUPNO: 571.887,96  
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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: 5, savjetnika: 2 

Broj voditelja ŽSV-a 0 
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2. ORGANIZACIJA RADA 

2.1. Podatci o učenicima u razrednim odjelima i organizaciji nastave 

 Broj učenika u III. osnovnoj školi Bjelovar na kraju školske godine 2016./2017.  

SADRŽAJ BROJ  % 

Ukupan broj učenika u školi na kraju školske godine 738  

Ukupan broj učenika na kraju školske godine ( MUŠKIH) 383 51,9 

Ukupan broj učenika na kraju školske godine ( ŽENSKIH) 355 48,1 

Broj učenika u CENTRALNOJ ŠKOLI: 623 84,4 

Broj učenika u 1. razredima (CŠ) 79  

Broj učenika u 2. razredima (CŠ) 64  

Broj učenika u 3. razredima (CŠ) 63  

Broj učenika u 4. razredima (CŠ) 64  

Broj učenika u 5. razredima (CŠ) 96  

Broj učeniak u 6. razredima (CŠ) 92  

Broj učenika u 7. razredima (CŠ) 83  

Broj učenika u 8. razredima (CŠ) 82  

Broj učenika u PODRUČNIM ŠKOLAMA: 115 15,6 

Broj učenika u PŠ Gudovac ( 1.+2.+3.+4. ) 22+17+12+14=65  

Broj učenika u PŠ Veliko Korenovo ( 1.+2.+3.+4. ) 5+7+6+4=22  

Broj učenika u PŠ Galovac ( 1.+2.+3.+4. ) 4+5+8+3=20  

Broj učenika u PŠ Obrovnica ( 1.+2.+3.+4. ) 1+4+3=8  

Broj učenika u RAZREDNOJ NASTAVI 385 52,2 

Broj učenika u  PREDMETNOJ NASTAVI 353 47,8 

 

    Nastava u centralnoj školi održavala se u turnusima koji su se tjedno izmjenjivali tijekom 

cijele godine, odnosno, učenici predmetne nastave pohađali su nastavu jedan tjedan 

prijepodne, a drugi tjedan poslijepodne. Učenici razredne nastave isto tako. Nastava u 

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

Obrovnica i PŠ Veliko Korenovo samo u prijepodnevnoj smjeni. 

 

2.2.Godišnji kalendar rada škole 

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

 

Nastavna godina 2016./2017. započela je 5. rujna 2016. 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. 

13. listopad - "Solidarnost  2016." na našem upisnom području, te da je postigla izvrsne 

rezultate. Na području centralne škole učenici starijih razreda organizirano su sa svojim 

razrednim učiteljima prikupljali novac i odjeću. Isto tako, učenici područne škole 

prikupljali su novac na području svog sela te i hranu koja je donirana školskoj kuhinji.  

26.10.2016. g. obilježili smo integrirani dan MEĐUNARODNI  DAN MEĐUSOBNOG 

POMAGANJA. Toga dana učenici 7. razreda zajedno s 8.c imali su predavanje kod g. 

Dražena Kokotića, predsjednika Udruge slijepih u kemijskom kabinetu škole. Učenici 8. 

razreda imali su također pradavanje na temu Volonterizam u školskoj knjižnici. 

U našoj školskoj knjižnici 4.11.2016. petu godinu zaredom održao se Tulum s(l)ova – 

projekt poticanja čitanja iz užitka. U njemu je sudjelovalo 11 učenika 8. razreda, a 

cjelokupnu aktivnost organizirali su i vodili članovi školskog tima: knjižničarka 

Margareta Popčević, psihologinja Mirjana Skukan i nastavnica njemačkog jezika Maja 

Skeledžić. 

 

Dana 24. studenog 2016. održano je GRADSKO NATJECANJE  U STOLNOM 

TENISU za učenike osnovne škole u muškoj  i ženskoj kategoriji. Naši  učenici osvojili 

su oba prva mjesta. 

 

Dan sjećanja na Vukovar obilježili smo u našoj školi kulturnim programom koji se 

održao u školskoj knjižnici 18.11.2016. 

 

Tijekom listopada i studenog u našoj je školi Bjelovarska Udruga za edukaciju i 

motivaciju BUDEM provela  osam radionica u sklopu projekta „Bravo za zdravo“. 

Radionicama su obuhvaćeni učenici šestih razreda, a cilj je ovog projekta  promicanje 

zdravog načina života te prevencija ovisnosti. Ove hvale vrijedne  radionice vodile su  

Tanja Grđan  i Marina Jurušić , a pozitivne reakcije učenika poticaj su nam za daljnju 

suradnju sa ovom bjelovarskom udrugom. 

 

Učenici 6.a i 6.b razreda posjetili su u subotu 3. prosinca 2016. godine, zajedno sa svojim 

učiteljicama Vesnom Andrić i Đurđom Haić, predsjednicu Republike Hrvatske Kolindu 

Grabar Kitarović i njen ured. 

 

Svi učenici razredne nastave u našoj školi bili su vrijedni i očistili su svoje čizmice pa ih 

je 6. prosinca 2016. godine posjetio Sveti Nikola zajedno s Krampusom. Bilo je veselo i 

zabavno biti u našoj školi taj dan. 
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Prigodom božićnih blagdana – 20. prosinca 2016. godine – naša škola organizirala je na 

humanitarnu akciju za pomoć u hrani siromašnim obiteljima učenika naše škole.  Sva 

prikupljena hrana podijeljena je onima kojima je pomoć bila najpotrebnija – 9 obitelji 

učenika naše škole. Ove godine akcija je bila izuzetno uspješna. 

 

21. prosinca 2016. godine u Domu za starije osobe „Vita Nova“ održana je svečana 

božićna priredba u sklopu projekta ''Treća za treću dob''. 

24. siječnja 2017. godine u  knjižnici naše škole održan je književni susret s poznatom 

književnicom Sanjom Pilić. Književni susret organizirala je Izdavačka kuća Alfa.  

Dan sigurnijeg interneta obilježava se svake godine drugog dana drugog tjedna drugog 

mjeseca, a organizira ga udruženje Insafe/INHOPE uz potporu Europske komisije. Već 

treću godinu zaredom u Hrvatskoj ga organiziraju Centar za nestalu i zlostavljanu 

djecu i Microsoft-Hrvatska uz potporu partnera. I naša Treća jedna je od 197 škola 

koliko ih se ove godine uključilo u obilježavanje toga dana, 7.2.2017. Radionice i 

predavanja održale su nastavnice informatike Blaženka Mirosavljević, psihologinja 

Mirjana Skukan te knjižničarka Margareta Popčević u 4., 5., 6. i 7. razredima pod 

nastavom informatike ili sata razrednika. 

Učenici razredne nastave matične škole prošetali su zajedno sa svojim učiteljicama 

središtem grada dopodne 27. veljače 2017. godine i to - u maskama. Vesela povorka 

oduševila je građane i pružila još jedan doprinos gradu Bjelovaru, prijatelju djece. 

28. veljače 2017. na poluzavršnom natjecanju u stolnom tenisu dječaci su osvojili treće, a 

djevojčice prvo mjesto i plasman na državno natjecanje. 

 

Dana 7.3.2017. godine učenici naše škole sudjelovali su u Hercegovcu na Županijskom 

natjecanju iz povijesti i postigli izvanredan uspjeh. Uz podršku i pomoć nastavnice 

povijesti, Vesne Lovrić, IVAN HEĆIMOVIĆ (7.a) osvojio je PRVO MJESTO, FILIP 

ŠTIMAC (7.b) TREĆE MJESTO, a IVAN NIKOLA JURIĆ (7.a) ČETVRTO MJESTO. 

 

Županijsko natjecanje iz kemije održano je u Garešnici 9.3.2017. (četvrtak) s početkom 

u 9 sati. Sudjelovalo je 14 učenika 7. razreda i 7 učenika 8. razreda iz raznih škola naše 

županije. Učenici naše škole Vedran Vuglić, 7.c, Anja Ficnar, 8.a i Ivan Cvrk, 8.a 

postigli su odlične rezultate, dijele druga mjesta u kategoriji sedmih i osmih razreda. 

Vedran Vuglić dijeli drugo mjesto s učenicom II.OŠ, Ivonom Senković , a u kategoriji 8. 

razreda drugo mjesto dijele naši učenici Anja i Ivan. 

 

Dana 13.3.2017. učenici naše škole sudjelovali su u Grubišnom Polju na županijskom 

natjecanju iz biologije. Natjecanje je održano u Osnovnoj školi Ivana Nepomuka 

Jemeršića. Sudjelovali su učenici 8. razreda: Ivan Cvrk, Anja Ficnar, Klara Klasan i 

Matea Dominković. Učiteljica Martina Matoničkin ističe, već drugu godinu zaredom, 

izvrsni rezultat učenice 8. b razreda Klare Klasan, koja je osvojila 2. mjesto, dok je 

prošle godine kao učenica 7. razreda bila na 1. mjestu. Ivan Cvrk (8. a) zauzeo je 5. 

mjesto, dok su učenice Anja Ficnar (8. a) i Matea Dominković (8. d) dijelile 8. mjesto. 

 

Na 11. literarno-likovnom natječaju ”Poj riči materinske” učenica 2. c razreda Marta 

Galunić, čija je mentorica učiteljica Suzana Turković, osvojila je nagradu za likovni rad 

– Ex libris. Učenica je u pratnji majke i učiteljice putovala u Primošten na završnu 

svečanost, 16. ožujka 2017. godine, gdje joj je na svečanom programu uručena nagrada. 
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Prigodom uskršnjih blagdana –11. travnja 2017. godine – naša škola organizirala je 

humanitarnu akciju za pomoć u hrani siromašnim obiteljima učenika naše škole. Sva 

prikupljena hrana podijeljena je onima kojima je pomoć bila najpotrebnija – 10 obitelji 

učenika naše škole. 

 

U srijedu 26.04.2017. učenici sedmih razreda naše škole sudjelovali su na terenskoj 

nastavi Putevima bjelovarskih branitelja. Nastavu je organizirala UHDDR naše 

županije, čiji su članovi bili i voditelji. 

Državno prvenstvo školskih sportskih klubova održano je u Poreču od 26. 4. do 28. 4. 

2017.  godine. Naše djevojke osvojile su 2. mjesto u stolnom tenisu -  srebrnu medalju. 

Isto tako učenici naše škole nastupili su na županijskom natjecanju iz košarke dana 2. 

svibnja 2017. godine i osvojili drugo mjesto. 

 

Dan škole III. osnovne škole Bjelovar održan je 12. svibnja 2017. godine. Svečana 

priredba „Naša je mama postala zmaj“ za učenike i roditelje održana je u Domu kulture 

Bjelovar. Ondje su nagrađeni svi učenici i učitelji koji su ostvarili nagrade i priznanja za 

školu. Osim toga, na istom mjestu zlatnu medalju, nagradu „Mirko Sabolović“ za 

učenika generacije, primila je Klara Klasan iz 8.b razreda.  

 

Dan planeta Zemlje - akcija se održala 11. svibnja i 19. svibnja 2017. godine. Sudjelovala 

su djeca i roditelji iz matične škole, ali i iz područnih škola Gudovac, Galovac, 

Obrovnica  i Veliko Korenovo.  

 

Nastavna godina završila je 14. lipnja 2017. godine.  

Posljednja sjednica Učiteljskog vijeća, održana je ovaj put u prirodi "Na Malom 

brijegu“ u Ribnjačkoj. 
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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. 
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5. RAD STRUČNIH ORGANA, STRUČNIH SURADNIKA I ORGANA 

UPRAVLJANJA 

5.1. Rad Učiteljskog vijeća 

  Godišnjim planom i programom rada škole realizirano  je 17  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.  

 

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. 

 

 

      5.4. Rad Školskog odbora i Vijeća roditelja 

Rad Školskog odbora 

U školskoj godini 2016./2017. održano je 17 sjednica Školskog odbora. 

Na svojim sjednicama članovi Školskog odbora usvojili su  Izvješće o realizaciji Godišnjeg 

plana i programa, Školskog  kurikuluma za  šk. god. 2015./2016., razmatrali i usvojili 

Razvojni plan za šk.god. 2016./2017., Kulturnu djelatnost u šk.god.2016./2017., Školski 

kurikulum i Godišnji plan i program rada škole za šk.god. 2016./2017., Plan rada Vijeća 

roditelja za šk.god.2016./2017. Ravnateljica G.Preskočil upoznala je članove Školskog odbora 

o internoj  raspodjeli  učitelja na upražnjena radna mjesta: učiteljica Slavenka Majerić došla je 

iz PŠ Veliko Korenovo na radno mjesto  učiteljice RN   Nives Miljuš koja je prešla na radno 

mjesto učiteljice HJ  Soke Stankić koja je otišla u mirovinu. Učiteljica Mirjana Sinković je iz 

PŠ Gudovac  prešla na radno mjesto učiteljice Katice Brežac koja je otišla u mirovinu, a na 

njeno mjesto u PŠ Gudovac  došla je Sanja Brajdić iz PŠ Galovac. Ivana Šemovćan,  

učiteljica EJ, prešla je na radno mjesto učiteljice Sanje Brajdić u PŠ Galovac, a učiteljica 

Katarina Rajič je iz PŠ Obrovnica prešla u PŠ Veliko Korenovo. Vjeroučiteljica Ana Horat je 

na rodiljnom dopustu, pa je na njezino mjesto poslana Katarina Matković, a vjeroučiteljica 

Latica Lučev Vlahović ide na bolovanje, pa je na njeno mjesto poslana vjeroučiteljica Monika 

Đuranić. Školski odbor je razmatrao i donosio odluke o sljedećim temama: davanje prethodne 

suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na puno radno vrijeme do raspisivanja natječaja, a 

najduže do 60 dana za spremačicu škole (zamjena za Alenku Golubović-bolovanje)- odabrana 

je Dragica Miljak, za ekonoma-stolara-vozača (zamjena za Tomislava Tomaška)-odabran 

Drago Buhin, za učitelja razredne nastave PŠ V. Korenovo (zamjena za bolovanje za 
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K.Rajič)-odabrana Ana Orešković, za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno 

vrijeme (29 sati) za učitelja engleskog jezika – odabrana je Ema Vujnović, za zasnivanje 

radnog odnosa  na puno radno vrijeme za učitelja kemije - odabrana je Vanja Ilić, zatim za 

učitelja matematike na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za ravnateljicu do isteka 

mandata) - odlukom ravnateljice do 15 dana zaposlen je Marko Pavičić, za učitelja 

matematike  na neodređeno, nepuno radno vrijeme (27 sati) – odabrana je Ana Kapelac. 

Ravnateljica je Školski odbor obavijestila da je Ivana Pavlečić zaposlena  bez raspisivanja 

natječaja  u PŠ Obrovnica prema Odluci o prednosti pri zapošljavanju, za zapošljavanje 

pomoćnika u nastavi – odabrani su:  Renata Samardžija, Antonela Vukušić, Ivana Maras, 

Ivana  Pandurić, Tomislav Petek, Ana Maria Gavrić, Dijana Novosel i Dubravka Radić, 

zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto učitelja engleskog jezika, na neodređeno, nepuno 

radno vrijeme-odabrana je Helena Husak, zapošljavanje na radno mjesto učitelja matematike, 

na određeno puno radno vrijeme (raspisan natječaj)-odabran je Marko Pavičić, zapošljavanje 

na radno mjesto kuharice stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa- 

odabrana  je  Helena Tot, zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme za  rad  

na radnom mjestu učitelja razredne nastave – Nastava u kući- odabrana je Željka Špoljarić, 

zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za učitelja kemije  

(raspisan je natječaj)-odabrana je Vanja Čučković Makar, zasnivanje radnog odnosa na 

određeno puno radno vrijeme za radno mjesto domara (zamjena za bolovanje  T. Tomaška-

raspisan natječaj)- odabran je Dražen Pintarić, zasnivanje radnog odnosa na određeno puno 

radno vrijeme na radnom mjestu spremačice (zamjena za bolovanje  za A. Golubović-raspisan 

natječaj)-odabrana je Dragica Miljak, zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno 

vrijeme za učiteljicu razredne nastave  u PŠ V. Korenovo (zamjena za bolovanje za K.Rajič-

raspisan natječaj)- odabrana je Ana Orešković, za zasnivanje radnog odnosa na određeno, 

puno radno vrijeme za rad na radnom mjestu računovodstveni referent-stručno 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (raspisan natječaj)-odabrana je Ana 

Pavić, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno, nepuno radno vrijeme za rad na radnom 

mjestu učitelja matematike (raspisan natječaj)- odabrana je Anja Stanković, za stručno 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme na radnom  mjestu 

učitelja  tjelesne i zdravstvene kulture- odabran je Matej Ćurić, za zasnivanje radnog odnosa 

na određeno, puno radno vrijeme za rad na mjestu tajnice škole ( do raspisivanja natječaja do 

60 dana) –zamjena za Adrijanu Šimek Centa- odabrana je Marijana Mlakić, za zapošljavanje 

Sanele Božiković na određeno puno radno vrijeme do 60 dana na radno mjesto čistačice. 

Također je Školski odbor donosio odluke za kratkotrajna bolovanja (do raspisivanaja 

natječaja do 60 dana) za zapošljavanje na određeno, puno radno vrijeme za učitelja  razredne 

nastave odabrana je Jelena Rebić, i za vjeroučitelja je odabran Matija Brlić. Školski odbor je 

odlučivao o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno, puno 

radno vrijeme za rad na mjestu tajnice škole( do raspisivanja natječaja-a najduže do 60 dana) 

–zamjena za Marijanu Brletić-odabrana je Marijana Mlakić, za zasnivanje radnog odnosa na 

određeno, puno radno vrijeme za rad na radnom mjestu spremačice škole – a najduže do 60 

dana (zamjena za A.Golubović). 

Školski odbor je prihvatio Plan rada Školskog odbora u šk.god. 2016./2017., donio je odluku 

o zamjeniku ravnateljice škole za šk.god.2016./2017. – i dalje ostaje pedagog Goran Čanić. 

Školski odbor je usvojio izmjene Godišnjeg plana i programa rada škole,  vezano za posjet  

6.a i 6.b razreda  Uredu Predsjednice i kulturno povijesnim spomenicima grada Zagreba, te 

izricanje suglasnosti za promjenu termina posjeta osmih razreda institucijama Grada Zagreba 

prema zamolbi učiteljice Slavice Dvoraček.  

Također je Školski odbor prihvatio Izvješće inventurnih povjerenstava, Financijsko izvješće 

za 2016. godinu kao i Financijski plan i Plan nabave za 2017. godinu. Školski odbor je 

usvojio Prijedlog o  izmjenama i dopunama  Statuta III. osnovne škole Bjelovar, opće akte III. 

osnovne škole Bjelovar.Školski odbor je 6. travnja 2017. održao konstituirajuću sjednicu 

novog saziva Školskog odbora, na kojoj je izvršena verifikacija mandata članova Školskog 
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odbora i izbor predsjednika i zamjenika Školskog odbora. Školski odbor je  odlučivao o 

davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno, puno radno vrijeme 

na mjestu učitelja razredne nastave , do raspisivanja natječaja – a najduže do 60 dana za 

učiteljicu Kristinu Kovačić-Babić (zamjena za Mirelu Mužinić), za zapošljavanje pomagača u 

nastavi, na određeno vrijeme Renate Samardžija, Dubravke Radić, Antonele Vukušić, Dijane 

Novosel, Ivane Maras, Adriane Matković, Marinu Perok i Anu Barišić Nodilo, za 

zapošljavanje spremačica Dragice Miljak (radi čekanja suglasnosti MZO-a) i Sanele 

Božićković (zamjena za Tihanu Slavinić- bolovanje)-do raspisivanja natječaja najduže do 60 

dana. Školski odbor je dao prethodnu suglasnost za izmjenu u Godišnjem planu i programu 

rada III. osnovne škole Bjelovar- promjena termina i destinacije izleta PŠ Obrovnica. Školski 

odbor je donio Odluku o promjeni Financijskog  izvještaja, radi povrata sredstava (530,44 kn) 

više uplaćenog iznosa Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te je usvojio polugodišnje 

Financijsko izvješće III. osnovne škole Bjelovar, donio je Odluku za Rebalans proračuna III. 

osnovne škole Bjelovar. 

 
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 Saša 

Presečki, a za njegovu zamjenicu Ines Ban. 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 2016./2017. školsku 

godinu, izvješće o projektima i investicijama u 2016. godini u III. osnovnoj školi Bjelovar. 

Roditelji su upoznati s Razvojnim planom i planom Kulturne djelatnosti škole za 2016./2017. 

šk. godinu. 

Na sjednici održanoj 20.3.2017. Vijeće roditelja izabralo je Sašu Presečkog za predstavnika u 

Školskom odboru. 

 
 

5.4. 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. 

 

 

5.5. 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, 
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administrator, blagajnik, ložač-domar, ekonom-stolar, kuharice i čistačice škole) obavljale su 

poslove određene Godišnjim planom i programom rada škole. 
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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  % 

Ukupan broj učenika u školi na kraju školske godine 738  

Ukupan broj učenika na kraju školske godine ( MUŠKIH) 383 51,9 

Ukupan broj učenika na kraju školske godine ( ŽENSKIH) 355 48,1 

Broj učenika u CENTRALNOJ ŠKOLI: 623 84,4 

Broj učenika u 1. razredima (CŠ) 79  

Broj učenika u 2. razredima (CŠ) 64  

Broj učenika u 3. razredima (CŠ) 63  

Broj učenika u 4. razredima (CŠ) 64  

Broj učenika u 5. razredima (CŠ) 96  

Broj učeniak u 6. razredima (CŠ) 92  

Broj učenika u 7. razredima (CŠ) 83  

Broj učenika u 8. razredima (CŠ) 82  

Broj učenika u PODRUČNIM ŠKOLAMA: 115 15,6 

Broj učenika u PŠ Gudovac ( 1.+2.+3.+4.) 22+17+12+14=65  

Broj učenika u PŠ Veliko Korenovo ( 1.+2.+3.+4.) 5+7+6+4=22  

Broj učenika u PŠ Galovac ( 1.+2.+3.+4.) 4+5+8+3=20  

Broj učenika u PŠ Obrovnica ( 1.+2.+3.+4.) 1+4+3=8  

Broj učenika u RAZREDNOJ NASTAVI 385 52,2 

Broj učenika u  PREDMETNOJ NASTAVI 353 47,8 

Broj pozitivno ocjenjenih učenika 735 - 

Broj negativno ocjenjenih učenika 3 - 

Broj neocjenjenih učenika -- - 

Broj učenika upućen na dopunski rad ( 1 – 2 neg.ocjene) 1 0,1 

Broj učenika upućenih na ponavljanje razreda 3 0,4 

Broj učenika s dovoljnim uspjehom 4 0,54 

Broj učenika s dobrim uspjehom 120 16,26 

Broj učenika s vrlo dobrim uspjehom 246 33,3 

Broj učenika s odličnim uspjehom: 364 49,3 

Broj pohvaljenih učenika ( 4,9  i 5,0) 189 25,6 

Broj uč. RN koji su razred završili po čl. 55 ( 1 neg. ocjena): 5 - 

Broj učenika kažnjenih opomenom razrednika 24 - 

Broj učenika kažnjenih ukorom 2 - 

Broj učenika kažnjenih strogim ukorom 4 - 

Broj učenika kažnjenih preseljenjem u drugu školu -  

Broj izostanaka (ukupno): 34674  
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Broj opravdanih izostanaka 34480 99,3 

Broj neopravdanih izostanaka 244 0,7 

Srednja ocjena RAZREDNE NASTAVE 4,47  

Srednja ocjena PREDMETNE NASTAVE 4,05  

SREDNJA OCJENA ŠKOLE 4,26  

 

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 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 te 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.). 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 konačni cilj bila izrada društvene igre s 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, 
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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 

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. 2016./2017. u III. osnovnoj školi Bjelovar djelovalo je 37 grupa izvannastavnih 

aktivnosti u koje je bilo uključeno 406 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 tjelesne 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 izvanškolskim 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 slučajeve nasilja u 

školi. U tom cilju pažnja će se posvetiti aktualnom 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. 2016./2017. 

        

          U šk.g. 2016./2017. 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, 

Slavenka Majerić, Maja Skeledžić i Tanja Marković.  

 Povjerenstvo je održalo dva sastanka: 1.9.2016. i 20.2.2017. Na prvom sastanku 

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

načinu anketiranja učitelja i učenika i aktivnostima do kraja školske godine. Osim ova 

dva službena sastanka za svaki dio razvojnog plana održani su manji sastanci s 

članovima Povjerenstva ovisno o zadacima 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. 2016./2017. zaključujem da je samo manji dio Razvojnog plana 

ostao neostvaren (anketiranje rada učitelja), stoga smo uspješno i kvalitetno odradili sve 

ostalo predloženo na početku šk. g. i ostvarili prema predviđenim nadnevcima, s 

Povjerenstvom koje je izvrsno obavilo svoj posao. 

 

     Voditeljica Povjerenstva: Nataša Brekalo 
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IZVJEŠĆE 
 

o radu Povjerenstva za kulturnu djelatnost 
III. osnovne škole Bjelovar 

u šk. g. 2016./2017. 
 
 U šk. g. 2016./2017. Povjerenstvo za kulturnu djelatnost III. osnovne 
škole Bjelovar djelovalo je u sastavu: Slavica Dvoraček, voditeljica Povjerenstva, 
te članovi Mira Ankica Klarić, Sanja Beneš, Margareta Popčević, Latica Lučev 
Vlahović, Antun Petrlić, Darko Lukić, Nives Miljuš i Irena Petrović. 
 Povjerenstvo je održalo dva sastanka: prvi 8. rujna 2016. te drugi u dva 
dijela, 7. i 14. veljače 2017. Na prvom sastanku donesen je Plan organiziranja 
kulturne djelatnosti škole za predstojeću školsku godinu kojim je, između 
ostalog, predviđena Svečana božićna priredba u Domu umirovljenika Vita Nova 
s kojima škola surađuje kroz Projekt Treća za treću dob. Budući da je ta 
priredba bila nešto manjeg opsega, nije bilo potrebno sazivati sastanak 
Povjerenstva za dogovor oko njene organizacije i provedbe, već su taj dio 
organizirali i odradili voditelji izvannastavnih aktivnosti koji su pripremili 
priredbu. Na drugom sastanku su osim članova Povjerenstva za kulturu bili 
nazočni i svi voditelji izvannastavnih aktivnosti kako bi svi zajedno odredili temu 
Svečane priredbe za Dan škole. Stoga je taj sastanak održan u dva dijela, a 
nakon službenog dogovora, održani su dodatni neslužbeni sastanci učitelja koji 
pripremaju priredbu u Domu kulture. Također su tijekom godine održavani i 
individualni dogovori oko provedbe različitih kulturnih djelatnosti prema 
Godišnjem planu. 
 Povjerenstvo je u kulturne aktivnosti nastojalo uključiti sve učitelje III. 
osnovne škole Bjelovar, a surađivalo je i s Društvom Naša djeca Bjelovar te s 
Dječjim gradskim vijećem. U realizaciju projektnih dana uključeni su 
umirovljenici Doma Vita nova, Udruga invalida Bjelovar, JumicarHR – program 
prometne kulture za najmlađe. 
 Osim mnogobrojnih kulturnih aktivnosti koje su organizirane u školi, 
učenici su gledali i kino-projekcije, nekoliko predstava Bjelovarskog kazališta te 
različitih gostujućih kazališta tijekom BOK festa, Assitej festivala, BUM festivala i 
Dana medijske kulture. 
 Na kraju šk. g. 2016./2017. zaključujem da je cjelokupni bogati Plan 
organiziranja kulturne djelatnosti III. osnovne škole Bjelovar u potpunosti 
ispunjen, a Povjerenstvo je izvrsno odradilo očekivane zadatke. 
 
 
       Voditeljica Povjerenstva: 
      Slavica Dvoraček, prof., učitelj mentor 
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IZVJEŠĆE   

o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada stručne suradnice knjižničarke  

za šk. god. 2016./2017. 

 

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 
 
 

Knjižnica – mjesto poticanja 
čitalačke i informacijske 
pismenosti 

6 
 

25.11.2016. (1.a, 2) 
29.11.2016. (1.c, 2) 
7.12.2016. (1.b, 2)  

2. a,b,c 
 
 

Dječji časopisi 6 
 
 

4.10.2016. (2.b, 2) 
10.5.2017. (2.a, 2) 
1.6.2017. (2. c, 2) 

3. a, b, c 
 
3. iz PŠ 
Gudovac 

Korištenje enciklopedije 
 
 
Korištenje enciklopedije 

5 
 
 
1 

23.11.2016. (3.c, 2) 
1.12.2016. (3.b, 2) 
5.12.2016. (3.a, 1) 
16.5.2017. (Gud., 1) 

3.a, b, c 
 
PŠ 
Gudovac 

Put od autora do čitatelja 3 
 
 
1 

5.5.2017. (3.a, 1) 
10.5.2017. (3.b, 1) 
16.5.2017. (3.c, 1) 
16.5.2017. (Gud., 1) 

4. a, b, c 
 
4. iz PŠ 
Gudovac 

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

1 
2 
 
1 

10.5.2017. (4.b, 1) 
18.5.2017. (4.a i 4.c, 1+1) 
10.5.2017. (Gud., 1) 

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

8 15.9.2016. (5.d, 2) 
19.9.2016. (5.c i 5.b, 2+2) 
23.9.2016. (5.a, 2) 

6.a, b, c, d Stručni časopisi – izvori novih 
informacija 

8 26.9.2016. (6.c, 2) 
27.9.2016. (6.a, 2) 
29.9.2016. (6.d, 2) 
3.10.2016. (6.b, 2) 

7.a b, c, d Referentna zbirka 4 19.5.2017. (7.a, 1) 
23.5.2017. (7.c, 1) 
24.5.2017. (7.d i 7.b, 1+1) 

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

7 18.10.2016. (8.c, 2) 
19.10.2016. (8.d, 2) 
21.10.2016. (8.b, 2) 
31.5.2017. (8.a, 1) 

 

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: 
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LEKTIRA U KNJIŽNICI 

RAZRED NASTAVNA JEDINICA BROJ SATI DATUM 

1. a, b, c Plesna haljina žutog maslačka 6 2.5.2017. (1.a, 2) 
8.5.2017. (1.b, 2) 
7.6.2017. (1.c, 2) 

2. a, b, c 
i 2. iz PŠ 
Gudovac 

Božićna bajka 8 12.12.2016. 
(Gud., 2) 

13.12.2016. (2.c i 2.a, 2+2) 
15.12.2016.(2.b, 2) 

2.a  Poštarska bajka (motivacija) 1 16.5.2017. (2.a, 1) 

2.a Poštarska bajka (interpretacija) 1 1.6.2017. (2.a, 1) 

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

8 14.12.2016. (6.a, 2) 
23.1.2017. (6.b, 2) 
30.3.2017. (6.d, 2) 
15.5.2017. (6.c, 2)  

4. iz PŠ 
Gudovac 

Šuma Striborova (crtani film i 
interpretacija) 

1 10.5.2017. (Gud., 1) 

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

radionice iz bontona za učenike razredne nastave pod nazivom Budi fin, to je in. 

Radionice su provedene pod satovima razrednog odjela u suradnji s učiteljicama. 

Raspored je u sljedećoj tablici: 

RADIONICE IZ BONTONA BUDI FIN, TO JE IN 

RAZRED NASTAVNA JEDINICA BROJ SATI DATUM 

3. a i b 
3.c 

Ponašanje za stolom/Kako biti 
dobar gost i domaćin 

1+1 
1 

30.1.2017. 
2.5.2017. 

1.a, b, c Bonton – što je to 1 
1 
1 

16.5.2017.(1.a) 
16.5.2017.(1.b) 
31.5.2017.(1.c) 

 

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 10.11.2016. (5.a) 
3.4.2017. (5.b) 
3.5.2017. (5.c) 
5.5.2017. (5.d) 

6.a, b, c, d Utjecaj medija i vršnjaka (I) 4 9.5.2017. (6.b) 
23.5.2017.(6.a) 
29.5.2017. (6.d) 
2.6.2017. (6.c) 

Tijekom šk. godine knjižničarka i psihologinja Mirjana Skukan realizirale su projekt 

pod nazivom Net za pet, vezan uz radionice sigurnosti na internetu. Korišteni su 

materijali dostupni na stranici www.petzanet.hr,  a sudjelovali su učenici 5. i 6. razreda. 

Raspored je u sljedećoj tablici: 

SATI IZ SIGURNOSTI NA INTERNETU „Net za pet“ 

5. a, b, c, d Riječi mogu povrijediti 4 2.12.2016. (5.a i 5.d) 
6.12.2016. (5.b) 

http://www.petzanet.hr/
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14.12.2016. (5.c) 

6.a, b Upravljam svojim 
vremenom  

2 2.12.2016. (6.b) 
6.12.2016. (6.a) 

6.a, b Krađa identiteta 2 7.2.2017. 
 

1.1.  PROJEKTI 

Knjižničarka je sudjelovala u nekoliko projekata poticanja čitanja i izgradnje čitalačke 

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

ravnateljicom i učiteljima. 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. 

1. Školsko natjecanje u čitanju naglas za stariju kategoriju održalo se 

21.10.2016. Školsko natjecanje za mlađu kategoriju bilo je 24.10.2016. 

Četvero najboljih plasirali su se na gradsko natjecanje. 

2. Gradsko natjecanje održalo se 26.10.2016. na Dječjem odjelu Narodne 

knjižnice Bjelovar. Inga Varga (7.b) i Karmen Čošić (3.a) osvojile su 3. 

mjesto i plasirale se na županijsko natjecanje. 

3. Županijsko natjecanje održalo se 4.11.2016. u Bjelovarskom kazalištu. 

Karmen Ćošić osvojila je nagradu publike. Tijekom natjecanja 

organiziran je susret s književnikom Mirom Gavranom. Nitko od naših 

učenika se nije plasirao na državno natjecanje. 

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

razreda. Noćni čitateljski susret održan je 4.11.2016. Sudjelovalo je 11 učenika 8. 

razreda. U timu za organizaciju projekta bile su: knjižničarka, Mirjana Skukan, 

psihologinja i Maja Skeledžić, učiteljica njemačkog jezika. Aktivnosti: igra 

upoznavanja, čitanje ulomaka iz omiljenih knjiga, društvena igra Upoznaj Hrvatsku, 

povezivanje preko skypea s OŠ A. Starčevića Lepoglava, gledanje filma Propovjednikova 

kći. Početak: 17.30, završetak: 22 h.  

3. Bookmark Exchange Project – međunarodni projekt u organizaciji IASL 

(International Association of School Librarianship). Projekt razmjene straničnika među 

školama partnerima. Knjižničarka je u dogovoru s učiteljicom Mirom Ankicom Klarić 

prijavila 3.a razred u projekt. Dodijeljena nam je škola Escola EB 2,3 Professor Delfim 

Santos iz Lisabona, Portugal. U knjižnici je 3.10.2016. održan uvodni sat za učenike 3.a 

razreda. Prezentirani su ciljevi i zadaci projekta te obilježja Portugala i Lisabona. 

Učenici su na satovima likovne kulture izrađivali straničnike koje smo zajedno s 

promotivnim materijalima poslali našoj partnerskoj školi. Završni sat projekta održao 

se 5.12.2016. u šk. knjižnici kada su učenicima podijeljeni straničnici dobiveni iz naše 

partnerske škole. 

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: Mrvice iz dnevnog boravka Sanje Pilić. Kviz se održao se 

4.4.2017. u IV. OŠ Bjelovar. Sudjelovalo je 11 škola. Našu su školu predstavljale 

učenice: Marijana Miljak, 5.d, Marija Miškulin, 5.d i Barbara Vuk, 5.d. Biliesu 10. od 

11. mjesta. Organiziran je i književni susret sa Sanjom Pilić. 

5. Noć knjige – projekt kojim se promiče ljubav prema knjizi i čitanju. Organizira se u 

narodnim i školskim knjižnicama i ostalim institucijama vezanim uz knjigu.  

Održao se u knjižnici 24.4.2017. Došlo je 6 učenika iz OŠ Veliko Trojstvo u pratnji 

knjižničarke Vivijane Krmpotić. Aktivnosti: predstavljanje škole (učenice polaznice 

pričaonice), igra upoznavanja, radionica poetski kolaž, radionica izrade cvijeća od krep 
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papira (voditeljica Katarina Zbožinek, učiteljica matematike u mirovini). Učenicima su 

poklonjeni straničnici od vunenih pompona. 

 

1.2. ŠKOLSKE AKTIVNOSTI 

1. Tijekom šk. godine knjižničarka je vodila izvannastavnu aktivnost pričaonicu 

namijenjenu učenicima 4. razreda. Sati su se održavali jednom tjedno. Osim čitanja i 

pripovijedanja bajki i priča, učenici su sudjelovali na kreativnim radionicama, 

radionicama bontona, igrali su društvene igre i sl. Dana 2.12.2016. učenice polaznice 

Pričaonice posjetile su Dječji vrtić Bjelovar te su dvjema grupama predškolaca čitale 

bajke (Snjeguljica i Ružica, Voda života). 

2. Učenike naše škole knjižničarka je upoznala s Nacionalnim kvizom za poticanje 

čitanja i potaknula ih da se uključe. Pobjednica kviza na školskoj razini je Sandra 

Bosanac iz 4. a razreda kojoj je uručena prigodna nagrada. 

3. Književni susret sa Sanjom Pilić održao se u šk. knjižnici 24.1.2017. Bilo je 50 učenika 

7. i 8. razreda te 3 učenice 5. razreda. Susret su organizirale knjižničarka, nastavnica 

Nives Miljuš i novinarska grupa te ravnateljica u suradnji s nakladničkom kućom Alfa. 

4. Tijekom školske godine naša je škola sudjelovala u nacionalnoj kampanji I ja mogu 

čitati. Aktivnosti u školi su provodile knjižničarka i psihologinja Mirjana Skukan. 

Uređivale su izložbe s temom disleksije i teškoća u čitanju, a organizirano je i 

predavanje za učitelje s istom temom. 

4. Dan škole – obilježio se 12.5.2017. Knjižnicu je posjetila gluho-slijepa umjetnica Sanja 

Fališevac iz Zagreba i održala 2 predavanja u obliku druženja za učenike 5 razreda. Na 

prvom satu bili su učenici 5.a i 5.b, a na drugom 5.c i 5.d razreda. Prikazan je kratki 

dokumentarni film o njenom životu, zatim je slijedio razgovor i objašnjenje kako se 

služi pomagalima za slijepe – brailino, mobitel, bijeli štap. Neki učenici su se rukovali i 

svladali komunikaciju – pisanje na dlan. Susrete je organizirala knjižničarka. 

 

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. 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 (28.9.2016.) – povodom obilježavanja Dana grada u šk. 

knjižnici održan je kviz Koliko poznajem svoj grad? Sudjelovalo je 11 učenika 8-ih 

razreda, a pitanja su rješavali timski. Pobijedila je ekipa iz 8.a: Anja Ficnar, Ivan Cvrk 

i Nina Poljan koji su prigodno nagrađeni. U realizaciji je pomogla nastavnica Đurđa 

Haić. 

 2. Dana sjećanja na Vukovar (18.11.2016.) – knjižničarka je osmislila kratki 

kulturni program u kojem su 10-ak učenika 8.-ih razreda čitali pjesme o Vukovaru i 

Domovinskom ratu. Ujedno, to je i nastavak Projekta Tulum s(l)ova koji uključuje 
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čitanje u javnosti. Publiku su činili učenici 8.-ih razreda i učitelji. U realizaciji je 

pomogla učiteljica Slavica Dvoraček koja je pripremila 2 glazbene točke s učenicima  

6.-ih razreda.   

 3. Dan sjećanja na holokaust (27.1.2017.) – knjižničarka je bila dio tima koji je 

organizirao i proveo integrirani dan za učenike 8.-ih razreda. Učenici su gledali igrani 

film Život je lijep s temom holokausta. Zatim su nastavnici analizirali film i objašnjavali 

pojmove vezane uz holokaust. Knjižničarka je provela analizu u 8.d i 8.b razredu. 

4. Knjižničarka je surađivala je Dječjim odjelom Narodne knjižnice Petar 

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

susrete. Dana 19.10.2016. održao se književni susret s Jasminkom Tihi- Stepanić i 

predstavljanje knjige Moja neprijateljica Ana, sudjelovali svi učenici 7.b razreda. U 

izvedbi Laboratorija zabave ispripovijedana je priča Šuma Striborova, sudjelovali su 

učenici 4.a razreda i učiteljica Dubravka Orešković, a program se održao 21.10.2016.  

Dana 9.11.2016. održao se  književni susret sa Snježanom Babić Višnjić i predstavljanje 

romana Krugovi na vodi, sudjelovalo 10 učenika (iz 6.a i 6.d razreda). Dana 4.5.2017. 

održao se književni susret s Milenom Vuković Runjić i predstavljanje knjige Matilda i 

Vladimir, sudjelovali svi učenici 3.-ih razreda s učiteljicama. 

Knjižničarka je dva puta vodila učenike 7. i 8.-ih razreda na program Spikaonice na 

Dječjem odjelu. 

5. Kazivanje poezije u Domu Vita nova (10.4.2017.) 

Desetak učenika škole posjetilo je Dom za starije osobe Vita Nova gdje su kazivali 

poeziju okupljenim korisnicima doma. To je aktivnost u sklopu projekta Treća za treću 

dob. Sudjelovali su učenici 5. i 8. razreda. Knjižničarka je pripremila 4 učenice 8. 

razreda. 

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

povodom obilježavanja značajnih datuma i obljetnica (Međunarodni dan pismenosti, 

Dan grada Bjelovara, Dan sjećanja na Vukovar, početak jeseni…)  

 

3. STRUČNO-KNJIŽNIČNA DJELATNOST 

Knjižničarka je nekoliko puta organizirala sastanke s učiteljicama razredne nastave i 

hrvatskog jezika kako bi sastavili plan nabave novih knjiga. U suradnji s ravnateljicom 

nabavljene su nove knjige koje su stručno obrađene i uvedene u knjižnicu. Na kraju 

kalendarske godine napravljena je inventura te je sastavljeno izvješće. Tijekom godine 

oštećene knjige su ponovno umatane, lijepljene i popravljane. U suradnji s 

ravnateljicom nabavljani su časopisi za knjižnicu. Dana 17.11.2016. knjižnicu je posjetio 

Ilija Pejić, voditelj Županijske matične službe i proveo stručni nadzor u knjižnici. 

Pregledao je sve potrebne dokumente, godišnje i mjesečne planove rada, izvješća, obavio 

razgovor s knjižničarkom i ravnateljicom te sastavio Izvješće o obavljenom stručnom 

nadzoru. U prosincu 2016. knjižničarka je izradila Bilten stručnih knjiga pristiglih u 

školsku knjižnicu od 1.1.2010. do 30.11.2016. Od 16.6. do 14.7.2017. u knjižnici je 

provedena revizija i otpis građe uz pomoć članova Povjerenstva za otpis i reviziju.  

 

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE  

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

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

knjižničara. Knjižničarka je sudjelovala na edukacijama Carneta u sklopu Projekta e-

Škole. 

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 Bjelovarsko-bilogorske 

županije Hrvatske udruge školskih knjižničara te je izrađivala Plan i program rada i 
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izvještavala članove o novostima na stručnim skupovima. Knjižničarka je član Glavnog 

odbora Društva Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja te je sudjelovala na radnim 

sastancima. 

 

U Bjelovaru 23.8.2017.                                                           Margareta Popčević, prof. 
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Izvješće  stručnog suradnika psihologa za šk. god. 2016./2017. 

 

Godišnji plan i program rada stručnog suradnika psihologa u šk.god.2016./2017.  realiziran je 

gotovo u cijelosti i to prema sljedećim područjima rada: 

 

 RAD S UČENICIMA 

 

 Individualni rad s učenicima 

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

s učenicima (prema potrebi). Osobito se to odnosi na učenike s 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 svibnja 2017. godine provedena je identifikacija darovitih učenika 2. razreda kojom 

je obuhvaćeno 66 učenika te izabrano 6 darovitih i iznadprosječnih učenika koji su uključeni 

u rad grupe “Mravci-znalci”. 

Od 27.ožujka do 11. travnja 2017.godine provedena je psihologijska obrada radi utvrđivanja 

psihofizičke spremnosti za upis u 1.razred. Ukupno je obrađeno 93 djeteta od kojih je 83 

spremno za školu, a za 10 djece je odgođen upis u 1. razred za slijedeću školsku godinu.  

 

Rad u skupini učenika 

Od listopada 2016.g. do lipnja 2017.g.  u školi je djelovala skupina „Mravci-znalci“ koja 

ukupno obuhvaća  13 učenika podijeljenih u dvije skupine ( 3. razred- 6 učenika i 4. razred-  

7 učenika.) Svaka skupina sastajala se jednom tjedno ( po potrebi i češće), a s učenicima se 

ovisno o njihovim interesima i sklonostima radilo na razvoju  logičkog, matematičkog, 

strateškog, apstraktnog mišljenja, domišljatosti, originalnosti,  misaone fleksibilnosti , 

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

U ovom području osobito treba istaknuti odličnu suradnju s Orijentacijskim klubom Bjelovar  

s kojim sam  u nekoliko navrata organizirala orijentacijsku utrku u kojoj su sudjelovali 

daroviti učenici. Nadam se da će se ova uspješna suradnja nastaviti i iduće školske godine.  

 

Tijekom školske godine sudjelovala sam i na satovima razrednih odjela : 

  1.a, b, c u PŠ Gudovac: Kako se ponašamo prema životinjama (listopad/studeni) 

            2.a, b, c u CŠ: Identifikacija darovitih učenika (veljača) 

            3.a, b, c u PŠ Galovac : Kiko i ruka (veljača) 

            3.a, b, c u CŠ: Učiti je lako, naučimo kako (prosinac) 

            5.a, b, c, d u CŠ: Ja sam petaš (listopad) 

                               Putujmo Hrvatskom (studeni, veljača) 

            7. a, b, c, d u CŠ: Ah, ti dečki, ah te cure (siječanj /veljača) 

       Osmislila sam  i sudjelovala u provedbi  projekta  „Budi fin, to je in“. Po jedna radionica  

na temu bontona i lijepog ponašanja  provedena je s  učenicima 1.- 4. razreda centralne škole 

te 1. razreda područnih škola (ukupno 16 radionica). Projekt sam provodila u suradnji sa 

školskom knjižničarkom. 

Također sam osmislila  i sudjelovala u provedbi  Projekta  „Net za 5“  čiji je cilj bio podizanje 

svijesti i edukacija učenika o sigurnijem korištenju informacijsko-komunikacijskih 

tehnologija. Projektom su obuhvaćeni učenici 4.- 6. razreda, a u svakom razrednom odjelu 

održane su 4 radionice (ukupno 44 radionice).  

U suradnji s Narodnom knjižnicom Petar Preradović sudjelovala sam u provedbi radionice 

Jesmo li tolerantni prema drugima, u sklopu projekta „Spikaonica“. Na navedeni radionicu 

vodila sam 15-tak učenika 7. i 8. razreda. 
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Povodom  obilježavanja Dana sigurnijeg interneta (7.2.2017.) provela sam radionicu pod 

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

 

Povodom Međunarodnog dana tolerancije organizirala sam Znanstveni klub „Volim Treću“ 

na kojem je sudjelovao gosp. Dražen Kokotić, predsjednik Udruge slijepih Bjelovar, a bila je 

namijenjena učenicima 4. razreda. 

Ukupno sam tijekom školske godine održala 53 radionice s gore navedenim temama. 

 

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 suradnji sa Udrugom Zvrk organizirana je edukacija „Unapređivanje identifikacije i rada s 

darovitim učenicima“ u sklopu  projekta „DAR MAR- jer mi za darovite učenike marimo“. 

 

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. a, b, c: Roditeljski 1. dan nastave 

                                         Kviz velikih i malih: Učimo kroz igru (svibanj) 

                          2. a, b, c, PŠ Galovac: Kako rješavati sukobe s djecom (prosinac) 

                          5. a, b, c, d: Stilovi odgoja (veljača ) 

                                                   

 

Tijekom školske godine održala sam ukupno 12 roditeljskih sastanaka s gore navedenim 

temama. 

Prema potrebi ostvarena je i suradnja s roditeljima darovitih učenika (individualno 

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

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

kao i s roditeljima učenika koji polaze malu kreativnu socijalizacijsku skupinu. 

 

SURADNJA  

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

školskom liječnicom, drugim školama i institucijama.   

Redovito sam  kontaktirala  i s 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 šestih razreda „Bravo 

za zdravo“ i učenike sedmih razreda „Od uha do uha“ u suradnji sa Udrugom Budem.  

 

 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 s 

učenicima te za rad sa skupinama darovitih učenika i učenicima s poremećajima u ponašanju.    
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Kao koordinator za pomoćnike u nastavi  izradila sam i plan rada za ukupno 8 pomoćnika u 

nastavi koliko smo ih imali tijekom školske godine. 

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE 

U školskoj godini 2016./2017. 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: 

• „ Disleksija“ u sklopu nacionalne kampanje „I ja mogu čitati " (15.3.2017.) 

• CARNET – „ R21 e-Učitelj – suvremena nastava uz pomoć tehnologije“ u sklopu Projekta "e-

Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola" (pilot projekt)  (18.10.2016.) 

• CARNET – „ R22 Office 365“ u sklopu Projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja 

digitalno zrelih škola" (pilot projekt) (16.12,2016.) 

• CARNET – „ R 27 Korištenje e – Dnevnika " u sklopu Projekta „e-Škole: Uspostava sustava 

razvoja digitalno zrelih škola" (pilot projekt) (27.05.2017.) 

• Državni skup psihologa „Izazovi u radu s djecom i mladima“ (12.- 14. 9.2016.) 

• 24.godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem (9.-12.11.2016.) 

• Znanstveno istraživanje učinaka provedbe Projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja 

digitalno zrelih škola" (pilot projekt)– pripremna radionica (1.2.2017.) 

• Poremećaji iz spektra autizma: psihodijagnostika, psihološka podrška i tretmani (10.2.2017.) 

• Međužupanijsko stručno vijeće stručnih suradnika psihologa u osnovnim i srednjim školama i 

nastavnika psihologije Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko -bilogorske županije 

(20.4.2017.) 

 

UNAPREĐIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 

Zbog nedostatka financijskih sredstava u šk.god.2016./2017. g. od stručne literature i 

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

korišteni prilikom identificiranja darovitih učenika te knjige Mirjane Krizmanić: U ljubavi i 

bez nje i A. Fullera: Zahtjevno dijete 

 

SUDJELOVANJE U RADU ŠKOLSKIH POVJERENSTAVA 

Redovito sam sudjelovala u radu  Povjerenstva „Volim Treću“. 

Vodila sam  Malo školsko povjerenstvo za školski preventivni program. 

Kao  predsjednik  Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta sazivala sam i 

koordinirala radom ovog Povjerenstva. Održane su ukupno 4 sjednice Povjerenstva na kojima 

je  na Županijsko povjerenstvo upućeno 25 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 osmero učenika naše škole.  

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

povijesti te Povjerenstva za popis knjiga u školskoj knjižnici. 

 

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 
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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: 

• obavljala sam poslove koordinatora Znanstvenog istraživanja učinaka provedbe 

Projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola" (pilot projekt)  te 

u sklopu projekta koordinirala ispunjavanje on-line ispitivanje za 25 učenika 6. i 7. 

razreda te svih učitelja i djelatnika škole 

• sudjelovala sam u projektu Tulum s(l)ova – Projekt poticanja čitanja iz užitka, 

namijenjen učenicima 7. i 8. razreda (4.11.2016.)  

• bila sam član žirija u školskom natjecanju u čitanju naglas (21. i 24. 10.2016.) 

• školski sam koordinator nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja „ I ja 

mogu čitati“ 

• koordinirala obilježavanje Dana sigurnijeg interneta u III.OŠ Bjelovar (7.2.2017.)  

• sudjelovala sam u obilježavanju Tjedna psihologije  

• član sam Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, učenika 

pri Uredu državne uprave u županiji pri čemu sam sudjelovala u postupku određivanja 

psihofizičkog stanja više od stotinjak djece 

• u rujnu 2016. g. u suradnji s 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 5.9.2017. 
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IZVJEŠĆE O GODIŠNJEM PLANU  I PROGRAMU RADA ŠKOLSKOG 

PEDAGOGA ZA ŠK.GODINU 2016./2017. 

 

SADRŽAJ RADA 

POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE ŠKOLSKOG PROGRAMA 

• izrada Godišnjeg plana i programa rada škole 

• izrada 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 Izvješća 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, izvješće 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 aktivnosti 

• 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, izvješće 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 

• suradnja u pripravi satova razrednika – Plan i program rada razrednika 
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Tema Metoda Razred Vrijeme 

Sociometrija učenika radionica 5. 10. mjesec 

O tebi predavanje 5. 3. mjesec 

Emocije u vršnjačkim 

odnosima 

radionica 6.  2. mjesec 

Komunikacija o 

spolnosti 

radionica 7.  3. mjesec 

Kuda nakon osnove 

škole 

predavanje 8.  1. mjesec ( 2.sata) 

Alkohol ( “ZDRAV ZA 5”) predavanje 8.  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. 11. mjesec 

Rani doživljaj uspjeha predavanje 2.  2. mjesec 

Moje dijete ima problem radionica 3.  3. mjesec 

Disciplina u odgoju predavanje 6.  4. mjesec 

Kuda nakon osnovne škole? predavanje 8.  6. mjesec 
 

OSTALI POSLOVI 

- suradnja s Gradskim uredom za društvene djelatnosti grada Bjelovara, Centrom za 

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

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

       s Dječjim vrtićem Bjelovar, s MUP-om Bjelovar, te ostalim osnovnim i srednjim 

      školama u Bjelovaru 

- sudjelovanje u organizaciji i provođenju županijskog projekta stručnih suradnika 

- poslovi školskog administratora,vođenje web-portala škole 

 

U Bjelovaru 7.9.2017. 

 

 

Goran Čanić, prof., pedagog škole 


