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 I. UVJETI  RADA 

 
 
          1.OBILJEŽJA  ŠKOLSKOG  PODRUČJA 
 
Osnovna škola «August Harambašić» Donji Miholjac obuhvaća «novu» i «staru» školu, 
ukupne površine 3 384m2. 
U «novoj» je školi (3 202m2) 25 učionica, knjižnica i školska kuhinja s                     
blagovaonicom, a u «staroj» (282m2) se nalazi 8 kabineta u kojima se odvija nastava osnovne 
glazbene škole koja djeluje u okviru osnovne škole. 
          Škola posjeduje i nastavno-sportsku dvoranu površine 2 500m2 . 
          Sve navedene objekte okružuje planski uređeni okoliš površine 20 577m2. 
 
          U sastavu škole djeluje i područna škola u Rakitovici, s površinom od 165m2 unutarnjeg 
i 3 375m2 vanjskog prostora. Nastava se odvija u 2 učionice. 
 
 
 
       2. MATERIJALNI   UVJETI 
 
 
 
       3. UČITELJSKI  KADAR  I  OSTALI  RADNICI 
 
       Nastavni plan i program ove je školske godine realiziralo 13 učitelja razredne i 32 učitelja 
predmetne nastave te defektologinja koja je radila s učenicima s teškoćama u razvoju. Sva je 
nastava bila stručno zastupljena. 
 
       Stručne suradnice knjižničarka, pedagoginja i psihologinja realizirale su poslove 
predviđene godišnjim planom i programom. 
 
        Od radnika koji nisu vezani za odgojno-obrazovni rad, škola zapošljava tajnicu, 
računopolagateljicu  te pomoćno-tehničko osoblje: kuharicu, pomoćnu kuharicu,  2 domara i 
9 spremačica. 
 
         Radno vrijeme radnika temelji se na petodnevnom radnom tjednu, na bazi 40 sati rada. 
Godišnji odmor svi zaposleni koriste tijekom ljeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    II. ORGANIZACIJA   RADA 
 
 

1. PODACI  O  UČENICIMA,  RAZREDNIM  ODJELIMA  I  
      ORGANIZACIJI  NASTAVE 

 

 RAZREDNA 
NASTAVA 

PREDMETNA 
NASTAVA 

 
            UKUPNO 

OBILJEŽJE UČENIKA ODJELA UČENIKA ODJELA UČENIKA ODJELA 

MATIČNA 
ŠKOLA 

209 10 202 11 411 21 

PODRUČNA 
ŠKOLA 

29   3 - - 29  3 

 
UKUPNO 

238 13 202 11 440 24 

 
 

U sastavu škole djeluje područna škola u Rakitovici koju polaze učenici razredne nastave u 
dva  čista i jednom kombiniranom razrednom odjelu. 
 
          Struktura razrednih odjela u matičnoj školi uglavnom je ujednačena, a zastupljenost 
učenika prema spolu u pojedinim razrednim odjelima srazmjerna je njihovom ukupnom 
broju. U pojedinim razrednim odjelima su i učenici s posebnim potrebama (teškoće u 
razvoju) koji se školuju prema modelima potpune i djelomične odgojno-obrazovne 
integracije. 
 
          Nastava za učenike matične škole odvija se samo u prijepodnevnoj smjeni, od 8,00 do 
13,25 sati, dok učenici područne škole izmjenjuju smjene, a nastava im započinje u 8,00, 
odnosno 12,30 sati. 
 
         Učenici predmetne nastave iz Rakitovice dovoze se školskim autobusom na nastavu u 
matičnu školu. 
 
 
       2. GODIŠNJI  KALENDAR   RADA   ŠKOLE 
 
Nastava je u školskoj godini 2018./ 2019. počela 3. rujna 2018., a završila 14. lipnja 2019. 
godine. 
Tijekom 2018./ 2019. školske godine ostvareno je 175 nastavnih, a 180 radnih dana.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III. KULTURNA  I  JAVNA  DJELATNOST   ŠKOLE 
 
         Tijekom ove školske godine održan je niz javnih i kulturnih manifestacija, čiji su nositelji 
bili učitelji-voditelji pojedinih izvannastavnih aktivnosti i u njih uključeni učenici. 
          Organizirane su dvije literarno-dramsko-novinarske večeri.            
          Škola je bila domaćin Županijskom natjecanju u malom nogometu, šahu i stolnom 
tenisu. 
          Svečano je obilježen Dan škole i Osnovne glazbene škole. 
           Osim navedenog, škola je tijekom školske godine obilježavala datume vezane uz važna 
događanja u prošlosti te međunarodne dane, prema planu i programu kulturne i javne 
djelatnosti. 
 
 
 
       IV. ZDRAVSTVENO – SOCIJALNA  I  EKOLOŠKA  ZAŠTITA  UČENIKA 

 
               Tijekom školske godine sustavno se provodila zdravstveno-higijenska zaštita učenika 
održavanjem dobrih higijenskih uvjeta u školi, u suradnji s Domom zdravlja Donji Miholjac. 
Osim toga, liječnici Zavoda za javno zdravstvo obavili su sve sistematske preglede i cijepljenja 
učenika predviđena Godišnjim planom i programom rada. 
                Radi ostvarivanja socijalne zaštite socijalno ugroženih učenika škola je surađivala s 
HCK-om i Centrom za socijalnu skrb. 
                Prehrana je organizirana za sve učenike koji to žele.  
                Ove je školske godine bilo 32 učenika - putnika iz Rakitovice koje je na nastavu 
dovozio školski autobus. 
 
 
 
 
       V. INTERNO  STRUČNO  USAVRŠAVANJE 
 

1. RAD  STRUČNIH  TIJELA  U  ŠKOLI 
 

 Tijekom školske godine 2018./2019. u školi su se prema potrebi održavali školski 
aktivi. 

 
 
    2. UKLJUČENOST  RADNIKA  U USAVRŠAVANJE IZVAN  ŠKOLE 

 
            Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj sudjelovali su u radu stručnih skupova u 
organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za odgoj i obrazovanje. 
 
 
 



VI. RAD  STRUČNIH  TIJELA,  STRUČNIH  SURADNIKA  I  TIJELA  UPRAVLJANJA 
 

1. RAD  UČITELJSKOG  VIJEĆA 
 
               Tijekom prošle školske godine održano je 11  sjednica Učiteljskog vijeća na kojima su 
analizirani uspjeh i vladanje učenika, održana su tri predavanja u okviru permanentnog 
usavršavanja te pružane informacije neophodne za rad u nastavi.  
 
 

2. RAD  RAZREDNIH  VIJEĆA 
 
Sjednice razrednih vijeća održane su na kraju prvog i drugog polugodišta te kvartalno za sve 
razredne odjele i tijekom školske godine za one razredne odjele gdje se to učinilo potrebnim 
zbog većeg broja izostanaka i/ili negativnih ocjena kod pojedinih učenika. 
 
 

3. RAD  RAZREDNIKA 
 
Razrednici su tijekom školske godine redovito izvršavali svoje obveze proizišle iz Godišnjeg 
plana i programa razrednika. 
 
 

4. RAD  STRUČNIH  SURADNIKA 
 
Stručne suradnice knjižničarka i psihologinja sudjelovale su u radu Učiteljskog  i razrednih 
vijeća te surađivale s učenicima, njihovim roditeljima i učiteljima u cilju stvaranja što 
kvalitetnijeg ozračja u školi te obavljale Godišnjim planom i programom predviđene poslove. 
 
 

5. RAD  ŠKOLSKOG  ODBORA  I  VIJEĆA  RODITELJA 
 

               Rad Školskog odbora i Vijeća roditelja odvijao se na sjednicama prema ukazanim 
potrebama, u skladu sa zakonskim propisima. 
Tijekom školske godine održano je 11 sjednica Školskog odbora i 1 sjednica Vijeća roditelja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. RAD  TAJNIŠTVA  I  ADMINISTRATIVNO -TEHNIČKE  SLUŽBE 
 

                Tajnički poslovi obavljeni su u skladu s propisanim Godišnjim planom i programom 
rada. Svi normativni akti usklađeni su sa zakonom. 
                Računovodstveni poslovi (periodični i završni račun) također su realizirani u 

potpunosti. 
                Tajnica i računopolagateljica kontinuirano su nazočile stručnim skupovima u 

organizaciji nadležnih institucija. 
                Rad pomoćnog i tehničkog osoblja u potpunosti je pratio predviđene poslove. 
 
 

7. RAD  RAVNATELJA  ŠKOLE 
 

Svi poslovi ravnatelja kao pedagoškog i poslovodnog rukovoditelja škole vođeni su 
uredno i na vrijeme. 
              Kao pedagoški rukovoditelj, ravnatelj je nastojao cijele školske godine osigurati 
uvjete za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. 
 
 
 
 

        VII.  REALIZACIJA  NASTAVNOG PLANA  I PROGRAMA 
       ANALIZA  ODGOJNO-OBRAZOVNIH  POSTIGNUĆA 
 
 

1. PRISTUP  PLANIRANJU  I  PROGRAMIRANJU   NASTAVE I  SVIH       
                 OBLIKA NASTAVNOG  RADA 
 

Učitelji su načinili globalne godišnje planove i programe rada za svoje predmete. 
              Tijekom nastavne godine kontinuirano se radilo mjesečno i/ili tjedno planiranje. Sam 
izgled mjesečnog i/ili tjednog  plana i dnevnih priprema određivali su sami učitelji, 
uvažavajući sve bitne sastavnice. 

     Ostali oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada također su planirani prema 
važećem nastavnom planu i programu za osnovnu školu. 
 
 

         2. REALIZACIJA  NASTAVNOG  PLANA  I  PROGRAMA 
 

Nastavni plan i program realiziran je u potpunosti. Učitelji su izvodili nastavu koristeći se 
različitim oblicima i metodama rada, primjereno nastavnim sadržajima i uzrastu učenika.   
 
 

 
   3. RAD  I  POSTIGNUĆA  U  REDOVNOJ  I  IZBORNOJ  NASTAVI 

 
Svi učenici razredne nastave na kraju nastavne godine pozitivno su ocijenjeni. 



                   U predmetnoj je nastavi 6 učenika upućeno na dopunski rad koji su uspješno 
završili. Jedan je učenik upućen na polaganje razrednog ispita kojeg je položio. Učenica koja 
je upućena na polaganje predmetnih ispita nije ih položila te upućena na ponavljanje 
razreda. 
                 Učenici su ukupno izostali 25 546 sati, od čega 952 sata neopravdano. 
Ukorom su kažnjena 2, a opomenom 10 učenika. 
                Na kraju nastavne godine nagrađeno je 24, a pohvaljeno 226 učenika, za 
sudjelovanje na višim razinama natjecanja te za odličan uspjeh. 
                 Izborna nastava organizirana je iz sljedećih nastavnih predmeta: vjeronauka (1. do 
8. raz. –  417 učenika), informatike (7. i  8. raz. – 91 učenik) i njemačkog jezika (4. do  8.raz. – 
78 učenika). 
 
 
4. RAD  I  POSTIGNUĆA  U  DODATNOM  RADU        
IRADU  S  DAROVITIM  UČENICIMA 
 
Dodatni rad je organiziran iz sljedećih nastavnih predmeta: 
 

NASTAVNI  PREDMET          BROJ  SKUPINA BROJ  UČENIKA 

HRVATSKI JEZIK 1 6 

ENGLESKI JEZIK 2 15 

MATEMATIKA 15 76 

KEMIJA 1 11 

POVIJEST 2 14 

GEOGRAFIJA 1 10 

 
 
              Za učenike koji su polazili dodatnu nastavu, ali i za sve ostale zainteresirane, održana 
su školska natjecanja. Najbolji s tih natjecanja predstavljali su školu na višim razinama i 
postigli zapažene rezultate. 
Jedan literarni rad i jedan likovni rad predloženi su za Državnu smotru. Na Županijskom 
natjecanju iz informatike osvojena su dva prva mjesta, a na Županijskom natjecanju iz 
povijesti osvojeno je 2. mjesto.  Osim toga, učenici su sudjelovali na županijskim 
natjecanjima iz hrvatskog i engleskog  jezika, matematike, biologije, tehničke i vjeronauka, a 
sudjelovali su i na on-line kvizu Koliko poznaješ Hrvatski sabor? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     5. RAD  S UČENICIMA  KOJI  RADE  PO  PRILAGOĐENOM PROGRAMU I  U 
DOPUNSKOJ  NASTAVI 

 
              Prema članku 65. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ove se 
školske godine školovalo 16 učenika prema modelima potpune i djelomične odgojno-
obrazovne integracije. 
              Za učenike koji su imali teškoća u svladavanju pojedinih dijelova ili cjelokupnog 
nastavnog sadržaja organizirana je dopunska nastava iz hrvatskog i engleskog jezika i 
matematike. 
 
 

      6.  REALIZACIJA  PLANA  IZVANUČIONIČNE NASTAVE 
 
Plan rada izvanučionične nastave realiziran je iz svih nastavnih predmeta za koje je to bilo 
predviđeno nastavnim planom i programom (priroda i društvo, priroda, geografija, biologija, 
likovna i tjelesno-zdravstvena kultura). 
 
 

7. RAD  I  POSTIGNUĆA  U  IZVANNASTAVNIM  I  IZVANŠKOLSKIM AKTIVNOSTIMA 
 

               Učenici su prošle školske godine bili uključeni u sljedeće izvannastavne aktivnosti: 
dramsku, literarnu,  pjevački zbor, likovnu, kreativnu, čuvare kulturne baštine, mažoretkinje, 
cvjećarsku, ekološku,enigmatičare, male bibličare, vjeronaučnu olimpijadu, domaćinstvo, 
makovce, robotiku, informatičku, mlade kemičare i  sportsku (293 učenika). 
Stolnotenisačice, članice ŠŠD-a osvojile su 3. mjesto na Županijskom natjecanju dok je muška 
šahovska momčad sudjelovala na Županijskom natjecanju. 
              U izvanškolske aktivnosti ( KUD-ovi, organizacije tjelesne kulture, vatrogasci, 
glazbena škola, mladež HCK) bilo je uključeno 196 učenika. Najbolji uspjeh postigli su učenici 
uključeni u podmladak HCK koji su sudjelovali na Međužupanijskom natjecanju. 
 
 

VII. PRIJEDLOG  MJERA  ZA  STVARANJE  ADEKVATNIH  UVJETA  
 I  MJERA   ZA  UNAPREĐIVANJE ODGOJNO –OBRAZOVNOG  PROCESA 

 
                  U svrhu stvaranja adekvatnih uvjeta rada i mjera za unapređivanje 

 odgojno-obrazovnog procesa, predlažemo sljedeće: 
- pojačati djelovanje na prevenciji ovisnosti afirmacijom pozitivnih  

ponudom niza alternativnih sadržaja (nositelji su školski psiholog, 
učitelji TZK, voditelji sportskih klubova i udruga, roditelji-vanjski suradnici) 

- sustavno raditi na razvoju pozitivne komunikacije i nenasilnom  
rješavanju sukoba (nositelji su školski defektolog i psiholog) 

- kontinuirano raditi na pozitivnim školskom ozračju i rasterećenju  
učenika primjenom suvremenih nastavnih metoda i oblika rada,  
projektne nastave, škole u prirodi i, prema mogućnosti, produženog  
boravka učenika u školi (svi učitelji i stručni suradnici).  

 
 


