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OSNOVNI  PODACI   

 

 

Osnovna  škola : GORNJE  JESENJE  

 

Adresa: Gornje Jesenje  78 

 

Broj i naziv pošte: 49 233 Gornje  Jesenje  

 

Broj  telefona/faxa: 049/375-012, 375-219 

 

Broj faxa: 049/375-012 

 

Web: http://www.os-gornje-jesenje.skole.hr  

 

E-mail: ured@os-gornje-jesenje.skole.hr 

      os-gornje-jesenje@kr.t-com.hr 

 

Općina: JESENJE  

 

Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.os-gornje-jesenje.skole.hr/
mailto:ured@os-gornje-jesenje.skole.hr
mailto:os-gornje-jesenje@kr.t-com.hr


 

 3 

 

 

 

 

 
OSNOVNI PODACI                  2 

I. UVJETI RADA    

    (ŠKOLSKO PODRUČJE, MATERIJALNI UVJETI I PODACI O DJELATNICIMA ŠKOLE)

                   4 

II. ORGANIZACIJA RADA  

    (PODACI O UČENICIMA, RAZREDNIM ODJELIMA I RAZREDNICIMA NA KRAJU ŠK. 

     GOD., ORGANIZACIJA SMJENA, GODIŠNJI KALENDAR RADA ZA 2018./2019.)         8 

III. REALIZACIJA PLANA KULTURNE DJELATNOSTI – ŠK.GOD. 2018./2019.        10 

IV. REALIZACIJA PLANA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE I EKOLOŠKE ZAŠTITE UČENIKA  

      U ŠK.GOD. 2018./2019.               12  

V. INTERNO I STRUČNO USAVRŠAVANJE TIJEKOM ŠK.GOD. 2018./2019.        13 

VI. RAD STRUČNIH ORGANA 

     (RAD UČITELJSKOG VIJEĆA, RAZREDNIH VIJEĆA, RAZREDNIKA, STRUČNIH  

      SURADNIKA, TEHNIČKE SLUŽBE, RAVNATELJA, ŠKOLSKOG ODBORA)            14 

VII. REALIZACIJA NAST.PLANA I PROGRAMA  

      (REALIZACIJA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA REDOVNE I IZBORNE NASTAVE,  

       DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE, UČENIKA PO PRILAGOĐENOM PROGRAMU,  

       IZVANUČIONIČKE NASTAVE, RAD I POSTIGNUĆA U IZVANNASTAVNIM I 

       IZVANŠKOLSKIM AKTIVNOSTIMA)           18 

VIII. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI ŠKOLSKOG KURIKULUMA I RAZVOJNOG PLANA     20 

IX. PRIJEDLOG MJERA ZA STVARANJE I UNAPREĐIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG 

RADA U OSNOVNOJ ŠKOLI GORNJE JESENJE          22 

X. PRILOZI (TABLICE I STATISTIČKI PODACI)          24 

 

 

 

 



 

 4 

I.  UVJETI   RADA: 

 
 

l. OBILJEŽJA ŠKOLSKOG PODRUČJA 

 

Veličina  školskog  područja  nije  se  promijenila  u odnosu  na  prijašnje  godine. 

Prijevoz učenika i dalje se odvija se na 4 relacije: Gornje Jesenje – Brdo Jesenjsko, Gornje 

Jesenje – Donje Jesenje, Gornje Jesenje - Cerje Jesenjsko i Gornje Jesnje – Lužani. Prostorni  

uvjeti su zadovoljeni i u skladu su sa pedagoškim standardom, ali iste ne prate i materijalni 

troškovi održavanja tog prostora.   

 

 

2.  MATERIJALNI UVJETI 

 

 

Za materijalne troškove od Krapinsko-zagorske županije za 2018. g. iz 

decentraliziranih sredstva prihodovano je i utrošeno 459.134,46  kn,  od čega se  za 

materijalne  troškove utrošilo 236.384,46 kn, a za prijevoz učenika u školu 227.750,00. 

Natječaj za prijevoz učenika u školu  provodi  i sklapa ugovore Krapinsko-zagorska županija. 

Prijevoz učenika i dalje se provodi na 4 relacije, s time da prijevoz  20 učenika po državnom 

pedagoškom standardu sufinancira općina Jesenje sa 92,00 kn po učeniku mjesečno. 

Međutim, troškovi  energenata i održavanja i dalje su veliki jer je sam objekat škole  sa 

novom dvoranom za TZK  površinom velik. Dio troškova za energente zbog nedostatka 

sredstva „prenosi“ se svake godine u narednu godinu. Zbog financijske situacije u zemlji, na 

svim područjima preporuča se štednja, međutim objekat se mora grijati, jer je nemoguće 

boraviti u njemu bez grijanja.  

 

Krajem travnja i početkom svibnja 2019. godine MZO je osiguralo 11.600,00 kuna za 

nabavu pametnih ploča  te kupnju lektira za školsku knjižnicu.  

 

I ove školske godine sa 30.06.2019. iz općinskih sredstava prihodovali smo  iznos od 

55.986,88 kuna za sufinanciranje prijevoza, za opremu i projekt Baltazar, Općina Jesenje  

pomaže i u financiranju  kulturnih, sportskih i  izvannastavnih  aktivnosti škole, kao i u 

sufinanciranju školske kuhinje.  

 

Općina Jesenje također je za sve učenike kupila školske udžbenike za nastavu u šk. g. 

2014./2015. dok je u protekloj šk. g. 2018./2019. dokupila udžbenike i radne bilježnice koji   

su bili radni materijal. 
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Sva sredstva trošena su namjenski, u skladu s fiskalnom odgovornošću, prema 

ugovorima i narudžbama sa dobavljačima, a u cilju ostvarenja redovnog funkcioniranja rada 

škole. Velik dio posla na održavanju zgrade vrši domar škole (ličenje zidova, otklanjanje 

manjih kvarova na sanitarijama i  sl., održavanje okoliša – šišanje živice, košnja trave) kao i  

ostalo tehničko osoblje koje radi na čišćenju cjelokupnog prostora i okoliša.  
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3. UČITELJI I OSTALI DJELATNICI ŠKOLE 

 

PODACI O UČITELJIMA - ŠK.GOD.2018./2019. 

 

Ime i prezime 
Struka Šk.sprema Predmet 

koji predaje 

Ostala 

zaduženja 

1. Anita Sviličić Nast. RN. VŠS RN  

2. Biserka Pernjek Nast. RN. VŠS RN  

3. Ivana Gumbas Dipl.učitelj s poj.prog. iz 

nast. predm. hrv.jezika 

VSS RN  

4. Davorka Krklec Dipl.učitelj s poj.prog. iz 

nast. predm. hrv.jezika 

VSS RN  

5. Radovan Cesarec Prof. fizičke kulture VSS TZK Sportska  

skupina 

Razr.7.r 

6. Maja Koren Kozina Mag.prim.obraz. VSS Engleski 

jezik 

 

  

7. Ana Kranjčec Dipl.učitelj s poj.prog. iz 

nast. predm. hrv.jezika 

VSS Hrvatski 

jezik 

 

8. Vesna Požgaj 

Mihajlović 

Dipl. ing.drvne ind. VSS Tehnička 

kultura 

Prometna 

skupina 

9. Anita Habjanec Prof.gl. kul. VSS Glazbena 

kultura 

Zbor škole 

Tamburaška 

skupina 

10. Danijel Mežnarić  Mag.teologije VSS RK 

Vjeronauk  

 

Vjeronaučna 

skupina 

11. Lidija Vinski-Fruk Dipl.učitelj s poj.prog. iz 

nast. predm. matematike 

VSS Matematika Razr.5.r 

Matematička 

skupina 

12. Tomislav Bartulović Dipl.ing. biologije i 

ekologije mora 

VŠS Priroda/biolo

gija 

Mladi 

čuvari 

prirode 

CK 

 13. Marina Puljko Kulfa 

(Zamjena: Maja Potočki) 

Prof.kemije VSS Kemija   

14. Mario Hranj Prof. hrv.jez. i povijesti VSS Hrv.jezik  Razr.8.r 

15. Nives Orešić Prof. 

geografije 

VSS Geografija 

 

 

16. Martina Zaplatić 

(Zamjena:Ivan Tuđa) 

 

Mag. art VSS Lik.kul. Likovna 

skupina 

17. Erika Tušek 

Vrhovec 

Dipl.ing fizike VSS Fizika, 

informatika 

Razr.6.r 

18. Alexandra Krklec Prof.german 

i pov.umj. 

VSS Njemački 

jezik 
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PODACI O RAVNATELJU I STRUČNIM SURADNICIMA - ŠK.GOD.2018./2019. 

 

 Ime i prezime Struka Šk.sprema Posao koji obavlja 

1. Ljerka Malogorski-
Dragoslavić 

Prof.povijesti i 
sociologije 

VSS Ravnatelj i poslovi 
pedagoga škole 

2. Dunja Stanković Mag.bibilotekarstva VSS Knjižničar 

3. Ivana Lesjak Možek 
 

Prof.pedagogije i sociologije 
 
 

VSS Pedagoginja 

 

 

PODACI O ADMINISTRATIVNOM I TEH. OSOBLJU - ŠK.GOD.2018./2019. 

 

 Ime i 
prezime 

Struka Šk.sprema Posao koji obavlja 

1. Romeo Vincelj Mag.iur  VSS Tajnik 

2. Milica Varjačić  
 
Ana Kovačec  

Mag.oec 
 
Mag.oec 

VSS 
 

VSS 

Voditeljica računovodstva (do 
9.06.2019.) 
Voditeljica računovodstva (10.06.2019) 

3. Branka Bosak KV kuharica SSS Kuharica 

4. Marijan Šoštarić Strojar.tehničar SSS Domar – ložač 

5. Nadica Habjanec NKV NSS Spremačica 

6. Božica Janžek NKV NSS Spremačica 

7.  Andreja Hleb NKV NSS Spremačica 

 

 

Napomena: 

Svi zaposlenici u nastavi na neodređeno vrijeme imaju propisanu stručnu spremu, kao 

i administrativno i teh. osoblje.  

Na rodiljnom dopustu se od početka godine nalaze se učiteljica kemije Marina Puljko 

Kulfa koju mijenja Maja Potočki mad.edu.chem te Martina Zaplatić, koju mijenja Ivan Tuđa, 

prof.lik.kulture. Ana Kranjčec, učiteljica hrv.jezika i šk.knjižničarka radi na pola radnog 

vremena u nastavi (hrvatski jezik), dok za drugu polovicu radnog vremena (za koju koristi 

rodiljni dopust) na radnom mjestu knjižničarke stručno je mijenjala Dora Čižmek, 

str.prvostupnica informatologije te krajem godine Dunja Stanković, mag.biblio. Krajem 

školske godine voditeljica računovodstva Milica Varjačić otišla je na puno radno vrijeme u 

OŠ Đurmanec, te po raspisanom natječaju u mirovinu, zaposlena Ana Kovačec, mag.oec.  

neodređeno 20 sati tjedno na mjestu voditeljice računovodstva.  
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II.  ORGANIZACIJA RADA: 

 

1. PODACI O UČENICIMA, RAZREDNIM ODJELIMA  I RAZREDNICIMA 

- ŠK.GOD. 2018./2019. 

 

 
Razred 

Broj učenika  
Ime i prezime 
razrednika 

Svega  
učenika 

Razrednih  
odjela 

Djevojčica  S teškoćama 

I. 12 1 8  Ivana Gumbas  

II. 10 1 6  Davorka Krklec 

III. 15 1 4 1 Anita Sviličić 

IV. 11 1 6 - Biserka Pernjek 

I.-IV. 48 4 24 1  

V. 10 1 5 - Lidija Vinski-Fruk 

VI. 11 1 6 2 Erika Tušek Vrhovec 

VII. 11 1 8 1 Radovan Cesarec 

VIII. 16 1 9 1 Mario Hranj 
V.-VIII 48 4 28 5  

I.-VIII. 96 4 52 5  
 

 

 

2. ORGANIZACIJA SMJENA 

  

  U školi nastava počinje u 7,45 sati i završava u 13:50 sati. Kroz to vrijeme održi se 7 

sati nastave u 2 velika odmora koji traju 15 minuta, te tri mala odmora u trajanju od po 5 

minuta. 

 Svih 96 učenika polazilo je nastavu u jednoj smjeni, jutarnjoj, i svi imaju dovoljno 

prostora za rad. 

  Učitelji imaju prema rasporedu dnevna dežurstva i to 20 minuta prije nastave na ulazu 

u školu, na velikim odmorima i u blagovaonici, te na malim odmorima u objektu škole. 

 

 Jednom tjedno učitelji imaju određeno vrijeme za individualne razgovore s roditeljima 

o čemu su roditelji obaviješteni početkom školske godine. Roditelji sve više koriste te termine 

za posjet školi i razgovor s razrednicima o učenju njihove djece. Uvođenje takvog oblika 

suradnje pokazalo se vrlo važnim za rješavanje problema oko učenja, vladanja, izostanaka i sl. 

jer su roditelji kontinuirano obavještavani o svim problemima vezanim uz učenje i školu. 
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3. GODIŠNJI KALENDAR RADA - ŠK.GOD. 2018./2019. 

 

 

 

Napomena: 

Nastava u šk. godini 2018./2019. trajala je 38 nastavnih tjedana i odrađeno je 179 

nastavnih dana (od 1. do 8. razreda) u razdoblju od 03.09.2018.-14.06.2019. U periodu 

od 17.06.2019. do 21.06.2019. održan je dopunski rad za učenike koji su završili školsku 

godinu s nedovoljnim uspjehom. 

 
 

 

 

 

 

 

Obrazovno 

razdoblje 
Mjesec 

Broj dana 

 

Nastavni Radni Neradni 
Praznici i blagdani 

 
Uk 

I. 

03.09.2018. 

 

do 

 

21.12.2018. 

9. 20 20 10 - - 30 

10. 22 22 8 1 8.10. Dan neovisnosti 31 

11. 20 20 8 1 1.11.Svi sveti 30 

12. 15 19 10 2 25.12. Božić 

26.12. Sv.Stjepan 
31 

II. 

 

14.01.2019. 

 

do 

 

14.06.2019. 

1. 14 22 8 1 1.01. Nova godina 

6.01. Sv.tri kralja 
31 

2. 20 20 8 - - 28 

3. 21 21 10 - - 

 
31 

4. 16 20 9 1 21.04.  Uskrs  

22.04 Uskrsni 

ponedjeljak  

30 

5. 22 22 8 1 1.05. Praznik rada 

 
31 

6. 10 18 10 1 22.06. Tijelovo 

22.06. Dan 

antifaš.borbe 

25.06. Dan državnosti 

30 

7. - 23 8 - - 31 

8. - 20 9 2 5.08.Dan 

dom.zahvalnosti 

15.8. Vel.Gospa 

 

31 

UKUPNO 9.-8. 179 249 105 11  365 
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III. REALIZACIJA PLANA KULTURNE DJELATNOSTI - ŠK.GOD. 

2018./2019. 
 

Mjesec Sadržaji Broj 

uč. 

God. 

sati 

Nositelj  

Aktivnosti 

Napomena 

IX. Predavanje za učenike:  

'Značenje higijene za 

zdravlje djece' 

Zdrava prehrana (1.-4.r) 

96 3 Uč.RN i ravn. 

SRO 

Školski liječnik 

*'Tjedan borbe protiv 

tuberkuloze' 

* Prema planu 

čišćenja za svaki 

razredni odjel 

 

 

 

 

 

 

Uređ.škol.okoliša i zajed. 

prostora u objektu 

96 40 Uč.1.raz.odj. 

I.-VIII.r. 

.INA-ekološka skupina 

Pozdrav jeseni/ izlet u 

prirodu 

48 10 Uč.RN i učiteljice 

Ponašanje uč. u svim 

prilikama 

96 10 Uč.RN, ravnateljica 

Razrednici, DVD Gornje 

Jesenje 

Olimpijski dan 96 6 Učitelj TZK 

Svi učitelji i učenici 

X. „Dani kruha i zahvalnosti 

za plodove zemlje“ 

96 50 Uč.RN, ravnateljica 

razrednici, vjeroučitelj, 

župnik 

Učitelji, 

članovi Crv.križa, 

ravnateljica 

Realizirano sredinom 

listopada,  2018. 

prosinac, 2018. 

svibanj, 2019. 

 

 

 

svibanj, 2019, 

lipanj, 2019. 

Solidarnost na djelu  

Tjedan solidarnosti (I.i 

II.polug.šk.g.od. 2018./19.) 

 

 

96 20 

Održavanje zelenih 

površina 

Akcija Zelena čistka 

96 60 

Dan spomena na mrtve 96 8 

XI. Profesionalna orijentacija 9 16 Učitelji, 

Učenici, razrednici, 

pedagoginja 

i ravnateljica 

Obrtnička komora KZŽ 

HZZ PU Krapina 

travanj-svibanj,2019. 

 

 

 

 

 

lipanj-srpanj,2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacija zanimanja 

Mogućnosti školovanja na 

području KZŽ 

 

96 16 

 

Upisi u srednju školu 

2018./19. 

9 16 

XII.  

'Uz dan Sv.Nikole' 

 

96 8 Dramska, vjeronaučna, 

recitatorska, lit.skupina, 

zbor i tamburaši  

 

 Priredba uoči Božića i Nove 

godine 

96 10 Dramska, recitatorska, 

razrednici, lit. skupina i 

zbor, tamburaši 

prosinac, 2018. 



Mjesec 

 

Sadržaji 

 

Broj uč. God. 

Sati 

Nositelj akt. Napomena 

I. Druženje s knjigom: 

'Knjiga moj prijatelj' 

96 20 Knjižničar, učitelji 

LK i hrv.jezika 

siječanj-svibanj,2019. 

II. Analiza rezultata 

rada u 1.obraz.razd. 

96 10 Razrednici, 

ravnateljica 

Sjednice UV i RV 

Estetsko uređ. 

životnog i 

rad.prostora 

96 35 Učitelj LK, svi 

učitelji i učenici 

Cijele šk.god. 

Ples maski – 

lik.radovi 

96 16 Svi učitelji, učitelj 

LK, i učenici 

Integrirani dan 

Fašnik 

Pozdrav proljeću, 

uređenje panoa, 

razgovor 

96 10 Učitelji, razrednici, 

učitelj LK, i učenici 

Prema kurikulumu 

Pripremamo se za 

Uskrs (izrada Uskr. 

Simbola) 

96 16 Svi učitelji, učitelj 

LK, i učenici, 

razrednici 

Integrirani dan 

 

IV. Obilježavanje 

Međunar. dana 

knjige i hrvatske 

knjige 

96 4 Učitelji hrv.jezika,  

knjižničar 

lit.skupina, učenici, 

roditelji 

Integrirani dan 

Natječemo se prema 

kalendaru natjecanja 

MZOS-a 

30 36 Učitelji predmetne 

nastave 

Školska i županijska 

natjecanja (Županijsko 

natj. iz njemačkog jezika i 

informatike) 

V.  

Uz Dan majki 

96 16 Likovna skupina 

Lit.dramska 

svi učitelji, 

učenici 1.-8.r 

Integrirani dan 

VI. Završna 

škol.svečanost;  

96 16 Ravnateljica 

Razrednici, 

sve skupine 

 INA-i 

vjeroučitelj 

Lipanj,2019. 

  

Ostvarena je vrlo uspješna suradnja sa širom lokalnom zajednicom i roditeljima. Na 

svečanosti povodom Božića i Nove Godine okupilo se mnogo roditelja. Učenici naše škole 

pripremili su i izveli bogat kulturno-umjetnički program u sklopu obilježavanja Dana općine 

Jesenje i Župe Jesenje kojem su uživali mještani i njihovi gosti uz javnu pohvalu i nagradu 

najboljim učenicima. 
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IV.  REALIZACIJA PLANA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE I 

EKOLOŠKE ZAŠTITE UČENIKA U ŠK.GOD. 2018./2019.  
 

Mjesec Sadržaji  Br.uč. Nosioci akt. Napomena 

Trajne akcije Osiguranje hig.uvj. za rad djelat.u 

školi. 

Briga o osvjetljenju u školi. 

Razvijanje kulturno – higijen. 

navika kod učenika. 

Raditi na pravilnom odnosu: 

- učenik-učitelj 

- učenik-učenik 

- učenik-druge osobe 

Razgovori i predavanja. 

Poslovi uz soc.zašt.učen., centra 

za soc.skrb. 

Nabava bespl.udžbenika, 

bespl.prehrana učenika 

Teme: 

- pružanje 1.pomoći (V.-

VIII.r.) 

- higijena prehrane (I.-

IV.r.) 

Psihofiz.raz.uč. (V.-VIII.r.) 

Ovisnosti, alkohol, droga, pušenje 

(VII., VIII.r.) 

Menstruacija i zašt.trudn. (VI.-

VIII.r) 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

56 

 

49 

27 

27 

Ravnateljica, 

teh.os. 

 

Ravnateljica, 

teh.os. 

Učitelji, rodit., 

ravnateljica, 

učenici i  razrednici 

 

 

 

ravnateljica, 

učenici i  razrednici 

 

 

Liječnik, 

med.sestre 

Učitelj biologije i 

liječnik 

 

 

 

 

Higijensko – 

sanitarna 

kontrola škole i 

nadzor nad 

šk.kuhinjom 

vršio se cijele 

godine 

 

 

 

 

Učenici 

sudjelovali na 

općinskom 

natjecanju 

Crvenog križa 

 

 

IX.mj. Pravilno pranje zubi 

Savjetovališni rad  Službe za 

provedbu preventivnih mjera 

zdravstvene zaštite za djecu i 

mladež 

 

96 Stomatolog  

listopad 2018. 

Tijekom godine 

X.mj. Cijepljenje(ospice, 

rubeola,zaušnjaci,difterija,tetanus,

dj.paraliza, hepatitis B) 

15 Liječnik, 

med.sestre 

Rujan-lipanj 

2019. 

X.mj. Pravilno održavanje usne šupljine 96 Stomatolog listopad 2018. 

XI.mj. Cijepljenje(tetanus) i sist.pr. 14 Liječnik, 

med.sestre 

Listopad-

travanj 2018. 

XII.mj. Prevencija ovisnosti, spolno 

prenosive bolesti, prehrambene 

smjernice, pubertet 

27 Liječnik Tijekom godine 

III.mj Sist.pregledi(I.,III.,V.r) 38 Liječnik, 

med.sestre 

tijekom godine 
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U realizaciji zdravstveno-socijalne zaštite učenika aktivno je sudjelovao liječnik 

školske medicine dr.H.Ramadani sa svojim timom. On je izvršio i kompletan sistematski 

pregled učenika koji su učestvovali u sportskim natjecanjima. kao i onih koji su bili za upis u 

prvi razred. Suradnja s liječnikom, kao i sa Stomatološkom ambulantom dr.Ćorić je tijekom 

godine bila vrlo dobra i sve se odvijalo prema planu.  

 

V.  INTERNO  I  STRUČNO    USAVRŠAVANJE TIJEKOM ŠK.GOD. 

2018./2019. 

 
Svi  učitelji  su   na  početku  školske  godine  izradili  individualne  programe  

stručnog  usavršavanja.  Kako  nema  paralelnih  razrednih  odjela  učitelji su se  više 

uključvali  u  rad  županijskih  aktiva i županijskih stručnih vijeća. Planove individualnog 

usavršavanja usvojilo je UV u rujnu 2018., a realizaciju istih potvrdilo je na sjednici u lipnju  

2019. god. Osobito je organizirano i aktivno tijekom cijele školske godine radio Aktiv RN od 

1.-4.razreda aktiv učitelja hrvatskog jezika te prirodoslovno-matematičko-tehničkog područja. 

Zaposlenici  su  bili uključeni u oblike rada gdje je nositelj Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i športa. Kroz detaljna izvješća sa takvih seminara i aktiva na sjednicama 

Učiteljskog vijeća svi učitelji bili su obavješteni tijekom cijele godine o aktualnim  

zbivanjima  vezanim  uz  struku. Teme koje smo prolazili na Učiteljskim vijećima nalaze se u 

tabeli na str 14. i 15.) 

 

Na  stručnim  seminarima  po  pozivu  i  potrebi  sudjelovale  su  ravnateljica,  tajnik i 

voditeljica računovodstva.  
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VI.  RAD STRUČNIH ORGANA, STRUČNIH SURADNIKA I ORGANA 

UPRAVLJANJA TIJEKOM ŠK.GOD. 2018./2019. 
 

1. RAD UČITELJSKOG VIJEĆA 

 

Plan rada učiteljskog vijeća ostvaren je prema godišnjem planu rada uz neke nadopune 

i napomenu da su se individualna predavanja učitelja odvijala tijekom cijele šk.godine. 

 

Vrijeme Sadržaj rada Izvršitelji aktivnosti 

19.09 2018. 
 

Organizacija nastave 
Usvajanje godišnjeg plana i programa 
rada škole za šk.god.2018./19. 
Planovi individualnog stručnog 
usavršavanja odgojno-obrazovnih 
djelatnika škole za šk.god.2018./19. 
Vremenik za šk.god.2018./19. 
Planiranje do kraja 1.obrazovnog 
razdoblja 

Ravnateljica  
Učitelji  
Stručni suradnici 
 

30.10.2018 Kratko izvješće sa str.skupa o zaštiti 
osobnih podataka 
Kratko izvješće sa izvanučioničke 
nastave u Vukovaru 

D.Mežnarić 
Učitelji  
 

12.12.2018. Izbor ravnatelja/ice  

28.12.2019. Izvješća učitelja o realizaciji nastavnog 
plana i programa 1.obr.razdoblje 
šk.god. 2018./19. 
Analiza učenja i pomoć učenicima sa 
slabijim rezultatima 
Izvješća sa stručnih usavršavanja 
Izvješće str.suradnice pedagoginje za 
1.obr.razdoblje 

Ravnateljica  
Pedagoginja  
Učitelji  
 
 

7.01.2019. Izvješće str.suradnice knjižničarke  
Planiranje do proljetnih praznika s 
naglaskom na terensku nastavu i 
korelacije među premetima 
Imenovanje povjerenstava za 
provođenje šk. Natjecanja učenika 
 

Ravnateljica  
Pedagoginja  
Šk.knjižničarka 
 

23.01.2019. Prezentacija aplikacije MOZABOOK – 
Alfa 
Pravilnik o PUN 
Nasilje među djecom i mladima 
Planiranje za 1. i 2.,mj.  

Pedagoginja 
Učitelji 
Ravnateljica  

26.03.2019. Izvješća učitelja o provedenim 
korelacijama i terenskoj nastavi do 
kraja veljače 
Planiranje za 3. i 4.mjesec  

Ravnateljica 
Učitelji  
Stručni suradnici 
Pedagoginja 
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Protokol o postupanju škole u kriznim 
situacijama i učenici s poteškoćama 
Prezentacija šk.udžbenika Profil-Klett, 
ŠK 
 

17.04.2019. Izvješće o realizaciji terenske nastave 
do kraja travnja 
Mjesečna planiranja do kraja 5.mjeseca 
Učenici s teškoćama u učenju 
Povjerenstvo za upis u prvi razred OŠ 
za šk.god.2018./19. 
 

Učitelji 
Ravnateljica  
Pedagoginja 

22.05.2019. Planiranje do kraja šk.god.2017./18. 
Kratka izvješća učitelja sa izleta od 1.-
8.r i radionica 
Školski kalendar za šk.god.2018./19. 
Donošenje odluke o uvođenju kliznog 
rasporeda od 27.05.2019.-13.06.2019. 
 

Učitelji 
Ravnateljica  
Pedagoginja 

13.06.2019. Izvješća učitelja o realizaciji NPP do 
kraja godine,korelacija terenske i 
izvanučionične nastave 
Organizacija dopunskog rada na kraju 
šk.godine 2018./2019. 
Obavijest o planu god.odmora  

Učitelji 
Školski knjižničar 
Pedagoginja 

21.06 2019. Analiza uspjeha učenika na kraju 
nastavne godine 2018./19. nakon 
dopunskog rada  
 
Izvješće o radu str.suradnice 
pedagoginje i šk.knjižničarke 
Izvješće o školi u prirodi 

Učitelji 
Školski knjižničar 
Pedagoginja  
Učiteljica B.Pernjek 

05.07.2019. Izvještaj učiteljice 4.razreda o 
učenicima 4.razreda 
Usvajanje planova permanentnog 
usavršavanja učitelja 

Učitelji 
Ravnateljica  
Učiteljica B.Pernjek 
 

28.08.2019. Organizacija 1.nastavnog dana 
Donošenje kurikuluma prema aktivima 
Zaduženja učitelja u šk.godini 
2019./2020. 

Pedagoginja 
Ravnateljica  
Učitelji  

 

Kao što je iz tablice vidljivo, tijekom šk.god. 2018./2019. održano je ukupno 13 sjednica 

učiteljskog vijeća. 
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2. RAD  RAZREDNIH  VIJEĆA  
 

Razredna  vijeća  od   I-VIII.  imala  su  svoje  sjednice  redovito  jednom tijekom  

svakog  obrazovnog  razdoblja i na kraju školske godine sa  detaljnom  analizom  učenja  i   

vladanja  za  svakog  učenika  kao  i realizacije  nastavnog  plana  i  programa  za  svaki  

razred. 

Zapisnici  sa  sjednica  razrednih  vijeća vođeni  su  redovito  i  upisivani  su  u 

razrednu  knjigu  pojedinih  razreda.  Sjednice razrednih vijeća su održane nakon svakog 

obrazovnog razdoblja te nakon održanog dopunskog rada. 

 

3. RAD  RAZREDNIKA  
 

Razrednici  su  održavali  satove  razrednih odjela prema godišnjem  planu  i  

programu rada  i  iste  su  nadopunjavali   aktualnim  temama  kroz  cijelu  godinu uključujući 

i kurikulum Zdravstvenog odgoja. Zapisnici RV-a nalaze se u e-dnevniku od 1. do 8. razreda. 

 

 
4. RAD  STRUČNIH  SURADNIKA  
 

Od stručnih suradnika pola radnog vremena obavlja knjižničarka. Taj posao obavlja 

učiteljica Ana Kranjčec, dipl.bibliotekarka koju mijenjala Dora Čižmek, te trenutna zamjena 

Dunja Stanković. U školi je zaposlena i pedagoginja Ivana Možek na pola radnog vremena.  

 

 

5. RAD TAJNIŠTVA I ADMINISTRATIVNO - TEHNIČKE SLUŽBE 

 

Tijekom  prošle  školske   godine  došlo je do  promjena  zaposlenih  u  tajništvu  i  

administrativno- tehničkoj  službi. Škola  ima  jednu  kuharicu, tri  spremačice  i  domara. Svi  

su  tijekom godine obavljali   poslove  prema  godišnjem   planu  i  programu, odnosno 

zaduženjima u  istom. Krajem školske godine voditeljica računovodstva Milica Varjačić otišla 

je na puno radno vrijeme u OŠ Đurmanec, te po raspisanom natječaju, zaposlena Ana 

Kovačec, mag.oec. tjedno na mjestu voditeljice računovodstva na neodređeno, 20 sati tjedno.  
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6. RAD RAVNATELJA ŠKOLE  

  

Rad  ravnateljice  škole  odvijao  se  također   prema  planu  rada  ravnatelja   iz   

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

Planiranje  i  programiranje  rada  škole  izvršeno  je u odgovarajućem  roku.  

Organizacija  rada  škole  izvršena  je na  vrijeme  uz  maksimalnu   stručnu   zastupljenost  

učitelja. Na  početku  školske  godine  bilo  je  dosta  problema   za  usklađenjem  rasporeda   

jer  većina  učitelja   putuje  i radi  na  više  škola.  Dogovorena  suradnja  sa   roditeljima  

kroz  individualne   razgovore,  a  prema  rasporedu  koji   su  odredili  razrednici.  Tijekom  

godine  posebno  je  došao  do  izražaja   individualni  pedagoški  rad  sa  učenicima  koji  su  

imali problema u  ponašanju. Treba  naglasiti  da  je  takva  pomoć najviše pružena  učenicima  

3. i 8.  razreda. Ravnateljica je surađivala sa stručnom  suradnicom pedagoginjom u planiranju 

i programiranju, radu stručnih vijeća škole, profesionalnom informiranju i savjetovanju 

učenika s teškoćama u ponašanju i uspjehu. Surađivala je redovito sa liječničkim timom 

školske medicine u ostvarivanju plana prevencije zaštita zdravlja djece i provođenja 

Kurikuluma zdravstvenog odgoja. 

Humanitarni   rad  odvijao  se  kroz  akcije  Crvenog  križa  čiji  su  članovi  svi  

učenici  naše  škole.   

Prema  planu   i  programu  rada odvijao  se  i  rad u  stručnim  organima  škole kao  i  

suradnja  sa  Školskim  odborom  te Vijećem roditelja i Vijećem učenika. Sjednice Školskog 

odbora vođene su redovito za što postoje i zapisnici u tajništvu škole.  

U  školi  je  organizirano   više   kulturnih  događaja, počevši  od  obilježavanja  Dana  

kruha,  te  priredbi  za Božić i Novu godinu  te  školske  priredbe povodom kraja školske 

godine,  Dana Općine i Župe. Organizirali smo obilježavanje običaja fašnika, a naši učenici i 

učitelji su organizirali humanitarne akcije povodom Uskrsa i na kraju školske godine 

(Solidarnost na djelu). 

 

7. RAD ŠKOLSKOG ODBORA 

 

Školski odbor OŠ Gornje Jesenje tijekom godine održao je 14 sjednica (od čega 6 

održanih elektronskim putem) sa aktualnim dnevnim redom vezanim uz provedbe natječaja te 

ostalim temama bitnih za redovno funkcioniranje škole. Zapisnici sjednica su redovito vođeni 

i nalaze se u tajništvu škole. 
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VII.  REALIZACIJA  NAST.  PLANA  I  PROGRAMA -  ANALIZA      

ODGOJNO-OBRAZOVNIH   POSTIGNUĆA NA KRAJU ŠKOLSKE 

GODINE 2018./2019. 
 

 

1.  REALIZACIJA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 

 

Planiranje   i  programiranje  nastavnog  plana  i  programa  izvršeno  je  na  vrijeme  i  

prema   važećim  Pravilnicima. Unošenje  podataka  u   pedagošku  dokumentaciju, e-dnevnik 

i e-imenik kao i u matične knjige izvršeno je do 30. lipnja 2019.godine. E-dnevnik je 

zaključan s datumom  30.08.2019. 

 

  Realizaciju  nastavnog   plana  i  programa  izvršena  je  u  okviru   179  nastavnih  

radnih  dana.  Realizacija nastave je prikazana u tablicama i većinom je ostvaren višak sati. 

 

Ostvarenje   programskih  sadržaja  po  razredima   prate   propisani  dnevnici i   

imenici u digitalnom obliku (e-dnevnik) koji su  uredno  vođeni.  Nije  ostalo nastavnih  

sadržaja  koji  bi  se  trebali  prenijeti  kao neobrađeni  u  narednu  školsku godinu. 

 

2. RAD I POSTIGNUĆA U REDOVNOJ I IZBORNOJ NASTAVI 

 

Rad u  redovnoj i izbornoj  nastavi  odvijao  se   prema  godišnjem   planu   i  ostvaren 

je  u  potpunosti kroz 179 nastavnih radnih dana te 38 nastavnih tjedana. 

Realizacija nastavnog plana i programa redovne i izborne nastave prikazana je u 

tablici. (Tablica 1: Realizacija nast.plana i programa)  

Izostanci su također prikazani u tablici. (Tablica 2: Izostanci učenika)    

Na kraju nastavne godine, prema čl.75., ZOOOSŠ., radi nedovoljnog uspjeha, 3 

učenika upućeno je na dopunski rad iz nastavnih predmeta: matematika (1 učenik) i fizika (3 

učenika) – jedan učenika sa po dvije neg.ocjene iz matematike i fizike. Na  školi  nema  

ponavljača  što  posebno   treba   istaknuti.  Istih  nema  već  nekoliko godina. Troje učenika 

razrede završavaju po prilagođenom programu. Dvoje učenika ima rješenje za nastavak 

školovanja prema modelu individualizacije. Individualni  pristup,  prilagođeni  programi  po  

predmetima,  a  istovremeno  integriranost  u  razredni  odjel,  doprinose   tome  da  i   učenici 

s  teškoćama   uspješno   savladavaju   nastavno  gradivo  u  okviru svojih   intelektualnih    

mogućnosti.  
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Učenici koji su završili razred s odličnim uspjehom pohvaljeni su od Razrednog vijeća 

za odličan uspjeh i uzorno vladanje. Od 96 učenika koliko ih je polazilo nastavu u šk.godini 

2018./2019., 38 učenika ocijenjeno je s odličnim uspjehom od čega 27 učenika od 1.-4. 

razreda i 11 učenika od 5.-8. razreda. (Tablica 3: Opći uspjeh učenika)  

 

Prosjek ocjena je detaljno analiziran po predmetima i po razredima i uspjeh učenika se 

nalazi u tabelama Prosjek ocjena od 1.-8.razreda u prilogu. 

 

3. RAD I POSTIGNUĆA U DODATNOJ NASTAVI 

 

Dodatni  rad  organiziran  je  od  1 do 4. razreda  iz  matematike i hrvatskog jezika u  

skupinama  od  3-8  učenika. U predmetnoj nastavi od 5. do 8. razreda dodatna nastava 

organizirana je iz hrvatskog jezika, engleskog jezika, njemačkog jezika, matematike, kemije i 

povijesti.  Učenici  od  5. - 8. razreda  sudjelovali  su  na  natjecanjima  iz  kemije, njemačkog 

jezika, povijesti i informatike.  

Na Županijskim natjecanjima našu školu su predstavljali brojni učenici. Učenice 

8.razreda Nika Jedvaj i Ana Janžek osvojile su 5. i 6. mjesto na Županijskom natjecanju iz 

njemačkog jezika.  Oliver Katalenić osvojio je 4.mjesto, Roko Kranjčec 5.mjesto, a Jurica 

Fučkar 9.mjesto na Županijskom natjecanju iz informatike – INFOKUP, 2019. Učenica 

Lorena Kišić 7.r osvojila je 6.mjesto na Županijskom natjecanju iz povijesti i 8. mjesto na 

Županijskom natjecanju iz kemije. Ekipa podmlatka Crvenog križa osvojila je 6. mjesto na 

natjecanju Gradskog društva Crvenog križa Krapina. 

 

 

4. RAD S UČENICIMA KOJI RADE PO PRILAGOĐENOM PROGRAMU I 

DOPUNSKOJ NASTAVI 

 

Program  rada  realiziran je prema planiranim područjima kroz  neposredni  rad s 

djecom s posebnim potrebama, kao  i  onim s učenicima  koji  su  imali  blaže teškoće  u  

svladavanju  nastavnog  gradiva. U  školi  je  nastavu   po  prilagođenom  programu pratilo  

petoro  učenika na osnovi Rješenja i svi su završili školsku  godinu 2018./2019. dok je 6 

učenika pratilo je nastavu prema individualiziranom planu i programu rada. 
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Dopunska nastava bila je organizirana iz hrvatskog jezika, matematike, povijesti, 

njemačkog jezika koju polaze učenici od  1.-8. razreda, kod kojih se javljaju teškoće u učenju 

tijekom školske godine. Rad  se odvijao u skupinama od  3-8  učenika,  prema   potrebama  u  

određenim  situacijama. Za  sve  učenike  koji  su  polazili  ovakve  oblike  nastave  postoje  

liste praćenja  učenika  na  koje se  tijekom  godine  bilježio  njihov  uspjeh. Učitelji su 

također napravili izvješća o realizaciji DOD i DOP nastave, a u dnevniku rada bilježili su  

realizaciju nastavnih sadržaja i nastavnih sati. 

 

 

5. REALIZACIJA PLANA IZVANUČIONIČKE NASTAVE 

 

Realizacija izvanučioničke nastave prikazana je u okviru izvješća o realizaciji 

školskog kurikuluma.  

 

 

6. RAD I POSTIGNUĆA U IZVANNASTAVNIM I IZVANŠKOLSKIM 

AKTIVNOSTIMA 

 

       Rad i postignuća u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima prikazana su u 

izvješćima učitelja koji su nositelji pojedinih aktivnosti.  
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VIII. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI ŠKOLSKOG KURIKULUMA OŠ 

GORNJE JESENJE 
 

Izborna nastava za učenike od 1.-8.razreda realizirana je prema planu kojeg su 

napravili učitelji koji su zaduženi izbornom nastavom. Učitelji su detaljno izvješćivali o 

realizaciji iste kroz mjesečna izvješća tijekom školske godine, a ta se  izvješća nalaze u 

prilozima zapisnika sa sjednica Učiteljskog vijeća.  

 

Od izvannastavnih aktivnosti od 1. do 4. razreda učenici su aktivno sudjelovali u 

likovnoj skupini (voditeljica učiteljica Ivana Gumbas) i dramsko-recitatorskoj (voditeljica 

učiteljica Davorka Krklec).  

INA u predmetnoj nastavi su: likovna skupina (voditelj Ivan Tuđa), tamburaška 

skupina i pjevački zbor u koje su bili uključeni i učenici iz razredne nastave (voditeljica Anita 

Habjanec), vjeronaučna skupina (voditelj Danijel Mežnarić),  literarna skupina (voditelj 

Mario Hranj), dramsko-recitatorska skupina (Ana Kranjčec), Crveni križ i Mladi čuvari 

prirode (voditelj T.Bartulović), sportska skupina u koju su bili uključeni učenici od 1. do 8. 

razreda (voditelj Radovan Cesarec).  

 

Izvanučionička nastava za učenike od 1. do 4. razreda ostvarila se u potpunosti prema 

godišnjem planu i programu i to pješačenjem na Cerje (07.09.2018.), Brdo Jesenjsko (listopad 

2018.), te redom u prvom, drugom i četvrtom mjesecu, 2018., u Gornjem Jesenju, prema 

tematskim aktivnostima Pozdrav jeseni, Olimpijski dan, Zimske radosti, Fašnik, Pozdrav 

proljeću, Veselimo se praznicima. 

 

Učenici od 1.-4. r. realizirali su cjelodnevni izlet u Kumrovec i Veliki Tabor, dana 

10.5.2018., dok su učenici 5.-8.r. istoga dana posjetili Bled i Bohinj. Nositelji aktivnosti  bili 

su razrednici, pojedini predmetni učitelji i ravnateljica škole. 

Učenici 1.-4. r. realizirali su više terenskih nastava na području općine Jesenje tijekom 

nastavne godine prema prigodnim temama od dana HOO, organizirana je fašnička povorka 

kroz Jesenje za sve učenike od 1.-8. r., te prigodni prodajni  sajmovi uoči Božića i Uskrsa, kao 

i na kraju šk.godine za Dan općine. Učenicima i djelatnicima škole pružena je mogućnost 

posjete Zagrebu u vrijeme Adventa. 
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Učenici od 1. do 8. razreda su prema godišnjem planu imali nekoliko kazališnih i kino 

predstava te posjet muzeju u Krapini (5.r). U suradnji sa Udrugom distrofičara grada Krapine 

učenici su sudjelovali u projektu Kampanje bijele vrpce i Božićna radionica kako bismo 

senzibilizirali lokalnu zajednicu o pravima i prihvaćanju osoba s invaliditetom. 

 

Detaljna izvješća sa izvanučioničke  i terenske nastave nalaze se u prilozima zapisnika 

sa sjednica UV. 

 

Integrirana nastava također je realizirana prema planu integriranih nastavnih sadržaja 

od rujna do lipnja, a posebno po predmetima treba istaknuti povodom Dana Europe (njemački 

jezik, engleski jezik, hrvatski jezik), Dan planeta Zemlje i Akciju Zelena čistka (priroda, 

biologija, kemija, geografija), Dan hrvatske knjige (hrvatski jezik u suradnji sa stručnim 

suradnikom knjižničarom škole), običaji i niz likovnih radova povodom Dana kruha, S. 

Nikole, Božića, Valentinova, Uskrsa, Majčinog dana, dana škole (završna školska priredba). 

Izvori financiranja bili su predviđeni planom iz proračuna Općine Jesenje, KZŽ, te 

roditelja učenika. 

Ostvarili smo i školski razvojni plan za 2018./2019. g. u onom dijelu koji se odnosi na 

stručno usavršavanje djelatnika škole kao i planiranu izvanučioničku nastavu. Učitelji su imali 

i dodatne edukacije implementaciju programa Škola za život. za rad u aplikaciji e-Dnevnika. 
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XI.  PRIJEDLOG MJERA ZA STVARANJE I UNAPREĐIVANJE 

ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ ŠKOLI GORNJE 

JESENJE 
 

 

 Škola ima dobre mogućnosti što se prostora tiče, tako da je rad organiziran samo u 

jednoj smjeni. Trebalo bi još više izvoditi izbornu i izvanučioničku nastavu jer za to ima 

mogućnosti npr. “Školski vrt – učionica na otvorenom” jer za to ima interesa kod učenika. 

 

 Kao jedna od mjera za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada u školi je i češća 

suradnja sa roditeljima i njihova “edukacija” za kontinuiranom suradnjom sa školom, posebno 

sa razrednicima. Iskustvo je pokazalo da su rezultati u učenju i vladanju najbolji kod onih 

učenika koji kontinuirano dolaze u školu kroz godinu, surađujući sa razrednicima, učiteljima i 

ravnateljem. Vrlo su rijetki problemi koji se ne mogu riješiti upravo na taj način. Roditelji 

žele upoznati svakog učitelja ponaosob koji predaje njihovom djetetu. Tu praksu ćemo i 

ubuduće voditi kao normalan način komunikacije, s ciljem postizanja što boljeg uspjeha u 

učenju i vladanju. Za još bolju suradnju trebali bi organizirati više edukacijskih predavanja 

namijenjenih roditeljima. Kako škola sada ima i pedagoga, to će se rješavati kroz radionice i 

stručna predavanja za roditelje. 

  

Predlažem da se službeno preispita satnica u rasporedu za učenike jer je u posljednjih 

deset godina došlo do velikih promjena, a ravnatelji nemaju ovlasti da problem mogu sami 

riješiti pa to uglavnom čine kako znaju, na svoju ruku. Tiho uvođenje sedmog i osmog sata 

nastave u škole ne doprinosi rasterećenju učenika, niti učitelja. Mislim da je i položaj učitelja 

RN u 4.razredu bitno drugačiji nego prije te da mi zapravo imamo predmetnu nastavu već od 

prvog razreda OŠ jer je uvođenje ranog učenja stranog jezika, vjeronauka i informatike (u 

nekim školama već od 1.razreda) to potvrđuje pa bi se u skladu s time trebali promijeniti i 

neki pravilnici kao npr. Pravilnik o zaduženjima učitelja i stručnih suradnika kao i 

klasifikacija zanimanja koja mogu izvoditi već i interdisciplinarnu nastavu. Školska športska 

dvorana koristi za potrebe nastave tjelesne i zdravstvene kulture u punom obimu, iako ona 

predstavlja problem zbog održavanja. Knjižnica u novom prostoru funkcionira u punom 

smislu. Nastojat ćemo dalje raditi na kontinuiranom individualnom usavršavanju učitelja kako 

bi i njihov rad bio kvalitetniji. 
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U Gornjem Jesenju, 30.kolovoza 2019. 

 

KLASA: 602-02/19-01/24 

URBROJ: 2140/05-380-7-05-19-1 

 

 

           

                           

 

 

 

 

 

 



X.TABLICE 
 

    Tablica 1: Realizacija nastavnog plana na kraju šk.godine 2018./2019. 

 
I.-IV. HJ LK GK NJ MAT 

PRI I 
DRUŠ               TZK   

VJ 
I   

ENG 
I     

 
PLANIRANO 700 140 140 280 560 315 

      
  385   280 

 
70 

 
2870 

 
OSTVARENO 720 145 142 286 566 322 

      
  394   286 

 
70 VIŠE/MANJE 2931 

 
VIŠE/MANJE 20 5 2 6 6 7 

      
  9   6 

 
0 61   

 
V.-VIII. HJ LK GK NJ MAT   PRI BIO KEM FIZ POV GEO TK TZK INF 

VJ 
I 

INF 
IZB 

ENG 
I     

 
PLANIRANO 630 140 140 420 560   122 140 140 140 280 263 140 280 140 280 140 280 

 
4235 

 
OSTVARENO 637 147 147 420 574   123 141 140 143 284 257 143 290 142 281 145 281 VIŠE/MANJE 4295 

 
VIŠE/MANJE 7 7 7 0 14   1 1 0 3 4 -6 3 10 2 1 5 1 60   

 
PLANIRANO 1330 280 280 700 1120 315 122 140 140 140 280 263 140 665 140 560 140 350 7105 PLANIRANO 

UKUPNO OSTVARENO 1357 292 289 706 1140 322 123 141 140 143 284 257 143 684 142 567 145 351 7226 OSTVARENO 

 
VIŠE/MANJE 27 12 9 6 20 7 1 1 0 3 4 -6 3 19 2 7 5 1 121 VIŠE/MANJE 

                      

   
RN         

          
PN       

   
IZBORNA 350 PLANIRANO 

          
IZBORNA 700 PLANIRANO 

   
      356 OSTVARENO 

          
    707 OSTVARENO 

   
      6 VIŠE/MANJE 

          
    7 VIŠE/MANJE 

   
          

          
        

   
REDOVNA 2520 PLANIRANO 

          
REDOVNA 3535 PLANIRANO 

   
      2575 OSTVARENO 

          
    3588 OSTVARENO 

   
      55 VIŠE/MANJE 

          
    53 VIŠE/MANJE 

                  

UKUPNO 
  

                  
IZBORNA 1050 PLANIRANO 

                    

1063 OSTVARENO 

                    

13 VIŠE/MANJE 

                      

                  
REDOVNA 6055 PLANIRANO 

                    

6163 OSTVARENO 

                    

108 VIŠE/MANJE 

 



 

Tablica 2: Izostanci učenika u šk.godini 2018./2019. 

 

  

IZOSTANCI 
  RAZRED opravdano neopravdano ukupno prosječno po uč. 

I. 345 0 345 28,8 0,0 

  
     

II. 76 0 76 7,6 0,0 

  
     

III. 250 0 250 16,7 0,0 

  
     

IV. 252 0 252 22,9 0,0 

  
    

  

V. 397 0 397 39,7 0,0 

  
    

  

VI. 397 0 397 36,1 0,0 

  
    

  

VII. 477 0 477 43,4 0,0 

  
    

  

VIII. 1367 6 1373 85,4 0,4 

UKUPNO: 3561 6 3567 35,6 0,1 
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Tablica 3: Opći uspjeh učenika na kraju šk.godine 2018./2019. (Nakon dopunskog rada) 

 

RAZRED ODLIČAN VRLODOBAR DOBAR DOVOLJAN NEDOVOLJAN PROSJEK 

I. 8 4 0 0 0 4,67 

      

  

II. 8 2 0 0 0 4,80 

      

  

III. 8 5 1 1 0 4,33 

      

  

IV. 3 7 1 0 0 4,18 

      

  

V. 3 6 1 0 0 4,20 

      

  

VI. 3 5 3 0 0 4,00 

      

  

VII. 3 4 4 0 0 3,91 

      

  

VIII. 2 5 7 2 0 3,44 

 
38 38 17 3 0 4,16 

 

39,58% 39,58% 17,71% 3,13% 0,00% 
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Tablica 4. Vladanje učenika na kraju šk.godine 2018./2019. 

 

Uzorno Dobro Loše 

12 0 0 

10 0 0 

10 4 1 

8 3 0 

10 0 0 

11 0 0 

11 0 0 

6 5 5 

78 12 6 

81,25% 12,50% 6,25% 
 

 

 

 

 

 


