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ODJEL ODGOJA I OBRAZOVANJA U PODRUŽNICI SINJ 

Odjel odgoja i obrazovanja u Podružnici Sinj  pod upravom je Ministarstva rada, mirovinskog 

sustava, obitelji i socijalne politike, financiran sredstvima iz Državnog proračuna. Stručni rad 

osnovne  škole temelji se na primjerenim programima odgoja i obrazovanja (nastavni plan za 

osnove škole u Republici Hrvatskoj s posebnostima za učenike s većim teškoćama u razvoju) koji 

omogućavaju odgojno obrazovno napredovanje učenika poštujući specifičnosti učenikove 

utvrđene poteškoće, specifičnosti njegova funkcioniranja i njegove odgojno obrazovne potrebe. 

Programi su propisani Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju 

učenika s teškoćama u razvoju. Programi koje provodi naša Ustanova su:   

1. posebni program uz individualizirane postupke   

2. posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz 

individualizirane postupke   

  

Primjereni programi se ostvaruju u  odgojno obrazovnoj skupini . Ove školske godine rad se odvija 

u   4 odjela : 1.OOS, 2 OOS, 3.OOS i 4.OOS. S djecom koja se nalaze na početku školovanja 

provodi se postupak procjene promatranja od strane stručnog tima s ciljem što cjelovitijeg 

upoznavanja djetetovih osobina, interesa, obrazovnih mogućnosti i radnih vještina. Temeljem 

multidisciplinarnog promatranja djeteta (upotrebom mjernih instrumenata i drugih metoda) 

izrađuje se individualni program rada te se predlažu najprimjereniji programski sadržaji, metode i 

sredstva rada, odnosno podučavanja, a ujedno se utvrđuje potreba za pružanjem odgojno 

obrazovne potpore.   

Bez obzira na to u kojem se organizacijskom obliku učenici školuju i osposobljavaju metodika 

rada je jedinstvena i utemeljena na dosljednoj primjeni načela individualizacije, aktivne zornosti, 

povezanosti nastave sa životom, socijalizaciji i radnoj aktivnosti te na primjeni suvremenih 

nastavnih sredstava i rehabilitacijskih metoda.  

Do sada smo imali skupine po kronološkoj dobi, a od ove godine morali smo formirati dvije skupine 

učenika sa autizmom jer u posljednjih godina autizam je najučestalija dijagnoza. 

 

  
 

 

 



1. CILJEVI ODJELA ODGOJA I OBRAZOVANJA U PODRUŽNICI SINJ 

• Maksimalno razvijati individualne i osobne kompetencije svakog korisnika u skladu s 

njegovim mogućnostima, interesima potrebama.   

• Omogućiti zadovoljstvo i sigurnost korisnika i njihovih roditelja / skrbnika.   

• Pridonositi ugledu ustanove u javnom životu i šire.   

• Pozitivno ozračje bez tolerancije negativnih oblika ponašanja i navika konzumiranja 

ovisničkih oblika ponašanja – pušenje.   

• Partnerstvo, suradnja, razmjena iskustava i timski rad.  

• Potpuna informatizacija škole uvođenjem računala  

• Organiziranje seminara i radionica ( samoorganiziranje po aktivima )  

• Stručni aktivi kao zajednice učitelja koji uče - donošenje godišnjih programa i 

vrednovanje postignuća na kraju školske godine.   

 

2.. MISIJA I VIZIJA ODJELA ODGOJA I OBRAZOVANJA U PODRUŽNICI SINJ  

Misija škole:. Mi smo ustanova u kojem će se sva djeca osjećati prihvaćeno, voljeno, poštovano 

i sigurno, bez obzira na težinu njegova oštećenja .  Pružamo podršku svakom našem korisniku, i 

njegovoj obitelji, u skladu prema njihovim potrebama. 

Vizija škole: Kroz suvremena opremljenost , ulaganje i stručna usavršavanja i unaprjeđivanja kao 

i partnerstvo s roditeljima doći do boljih rezultata rada i uspjeha u životu naših korisnika.  

 

3. PODACI O UČENICIMA  DIJELA ODJELA ODGOJA I OBRAZOVANJA PODRUŽNICE 
SINJ  

 

 

RB 

NAZIV 

ODJELJENJA 

BROJ 

UČENIKA 

 

M/Ž 

1. 1.OOS 5     4/1 

2. 2.OOS 3 2/1 

3. 3.OOS 5 3/2 

4. 4.RO 4 4/0 

  Ukupno   17  13/4 

  

4. BROJ STRUČNOG OSOBLJA  

U ovom odjelu zaposlena su  4 učitelja i nastavnik TZK. 



5. PODACI O STRUČNIM RADNICIMA ZAPOSLENIM U ŠKOLI U  

ŠKOLSKOJ GODINI U PODRUŽNICI SINJ 2022./2023.  

 

 

RB 

 

IME I PREZIME 

 

RADNO 

MJESTO 

 

STRUKA 

 

STUPANJ 

STR.SPREME 

 
RAD. 

VRIJEME 

1.  PAULINA 

DRAGUŠICA 

UČITELJ  dipl.učitelj VSS 8-13 

2.  MIA TOPIĆ UČITELJ  Mr. Educ. rehabilitator VSS 8-13 

3.  LIDIJA  
DOMAZET  

UČITELJ  Dipl.učitelj  razredne  
nastave  

VSS 8-13 

4.  TEA MUŠE UČITELJ  Dipl.učitelj  razredne  
nastave  

VSS 8-13 

5.  IVAN LISICA  UČITELJ Nastavnik tjelesno 
zdravstvene kulture 

VSS 8-13 

 

 

6. PODACI O POMOĆNICIMA U NASTAVI  

Ove godine učitelji su predložili promjenu dosadašnje prakse I predložili su potrebu za grupne 
pomoćnike. Nastavljena je suradnja s  Udrugom  UTIS koja nam je osigurala 3 grupna 
pomoćnika, dok smo četvrtog osigurali preko Udruge tjelesnih invalida grada Kaštela. 

SKUPINA IME I PREZIME POMOĆNIKA 

1. ODGOJNO OBRAZOVNA SKUPINA HELENA LOVRIĆ 

2. ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA ANDREJA GALIĆ 

3. ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA MARTINA ŽANKO 

    4.   ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA MONIKA SMOLJO 

 

 

  

7.UVJETI RADA   

Zbog renoviranja, adaptacije i izgradnje morali smo iseliti iz našeg objekta. Privremni boravak I 

rad sa našim korisnicima organizirali smo u Osnovnoj školi ˝Ivan Lovrić˝u Sinju. Navedena škola 

svoje programe odrađuje tokom jutra tako da su nama ustupili prosinactor poslijepodne tj od 14 



do 18,20.  Sredstva za spomenutu gradnju pribavljena su iz EU fondova u projektu pod nazivom 

¨Korak bliže zajednici¨. 

 

Uvjeti su primjereni iako nisu kao što smo ih imali u našoj školi. Učionice su velike, nedostaju 

nam naši panoi za radove, kao I drugi zajednički prostori u kojima su se svi korisnici družili. 

Osim toga otežan je rad u poslijepodnevnoj smjeni jer su mnogi naučili na popodnevni odmor.  

Međutim, moram naglasiti da su ovo bili najhumaniji uvjeti koje smo mogli dobiti I koji su nam se 

nudili. 

 

 

8. ORGANIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 

Nastava počinje u 14 sati I završava u 18,30. 

Marenda se poslužuje u radnim prostorima svake skupine. Vrijeme odmora mogu provoditi na 

dvorištu u vremenu od 15,30 do 16 sati. 

.Nastava se održava  u tri učionice u prizemlju (1. 3. i 4. OOS)i jednoj učionici na katu ( 2.OOS). 

 

9. ŠKOLSKI PROSTOR U PODRUŽNICI SINJ 

Kao što sam već navela, od početka školske godine nalazimo se u privremenom prostoru 

susjedne redovne škole. Odgojno obrazovni rad naših skupina odvija se u učionicama 

spomenute škole. Učionice su za naše potrebe velike , ali to ne ometa rad. Vrijeme malih 

odmora i marende odvija se u učionicama. Veliki odmori provode se u dvorištu pod stalnim 

nazorom učitelja jer dvorište škole nije ograđeno. Zbog privremenog smještaja učiteljice nisu u 

mogućnosti imati na raspolaganju svu opremu koju posjeduju kao i pomagala u radu. Međutim, 

sve što im treba za osnovni rad imaju na raspolaganju. Učenici nisu više u mogućnosti da svoje 

stvari ostavljaju u školi ,nego ih nose kući.  

 
  
10. ODGOJNO OBRAZOVNE SKUPINE   

Učenici OOS prate rada za djecu s većim teškoćama u razvoju, a nalaze se u homogenim ili u 

kombiniranim razrednim odjeljenjima, mlađim i starijim OOS (sukladno kronološkoj dobi).  2.OOS 

obuhvaća djecu sa autizmom niže KD, dok 4.OOS djecu sa dijagnozom autizma starije KD. 

Struktura 2. i 4. OOS je od ove godine promijenjena jer se broj djece sa tom dijagnozom naglo 

povećava. 

 



12. GODIŠNJI PLAN RADA ZA SKUPINE U PODRUŽNICI SINJ  

   

 

Redni 

broj 

NAZIV 

PODRUČJA 

 

I.OOS 

 

II.OOS 

 

III.OOS 

 

IV.RO 

 

UKUPNO 

1. TZK 175 70 70 105 420 

2. Radni odgoj 140 

 

210 210 0 560 

3. Upoznavanje 

škole i uže okoline/ 
Upoznavanje škole i 

radne 

okoline 

 

 

 

140 

 

 

 

140 

 

 

 

140 

 

 

 

70 

 

 

 

490 

4. Skrb o sebi 105 70 105 105 385 

 

5. 

 
Komunikacija 

 

140 

 

70 

 

140 

 

140 

 

490 

 

 

6. 

Razvoj kreativnosti 

(likovna i 

glazbena) 

 

 

70 

 

 

70 

 

 

35 

 

 

0 

 

 

175 

7. Socijalizacija 35 35 35 35 140 

8. Organizirano provođenje 
sobodnog vremena 

 

0 

 

0 

 

0 

 

105 

 

105 

9. Izobrazba  

0 

 

0 

 

0 

 

420 

 

420 

  

UKUPNO 

 

875 

 

840 

 

840 

 

875 

 

3430 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



13. PEDAGOŠKA  DOKUMENTACIJA  

 

ZADACI VREMENIK NOSITELJ 

AKTIVNOSTI 

izrada mišljenja stručnih radnika 

tijekom cijele godine, 

osobito nakon inicijalne 

procjene i na kraju 

školske godine 

 
 

Razrednici 
 
 
 
 

kompletiranje učeničkih dosjea, 

kontakti  (pismeni  i 

usmeni) s centrima za socijalnu 

skrb i osnovnim školama, 

sazivanje stručnih timova  

IX. mjesec Razrednici 

unošenje  podataka  u 
registar i matične knjige  
(novoupisani učenici)  

IX. mjesec 

X. mjesec 

Razrednici 

predaja  godišnjih  

programa rada, 

izrada individualiziranih 

programa  

IX. mjesec svi učitelji 

izrada  tabeliranih 

podataka,  statistička obrada  

IX. i X. mjesec voditelj Odjela 

unošenje  podataka  u 

dnevnike i imenike rada  

IX. i X. mjesec svi učitelji 

izrada plana dežurstava,   
izrada  školskog kurikuluma, 
izrada godišnjeg plana i 
programa Odjela  

VI. i IX. mjesec  
voditelj Odjela u suradnji s 

učiteljima 

vođenje dnevnih i tjednih 
priprema za izvođenje 
neposrednog rada s učenicima  

tijekom  školske 

godine 

svi  učitelji 

pisanje sinteza mišljenja za 
učenike koji završavaju 
školovanje  

V. mjesec stručni timovi 

unošenje podataka u e-
maticu i ažuriranje istih 
ispisivanje svjedodžbi, 
zaključivanje dnevnika i 
imenika, školskih 
registara, matičnih knjiga, 
pisanje završnih mišljenja 

VI mjesec zaduženi 

učitelj 



izrada  programa  
volontera i pomoćnika u nastavi  

tijekom cijele godine mentori, voditelj Odjela 

 

kompletiranje učeničkih dosjea,  

evaluacije na kraju školske 

godine  

VI. mjesec učitelji 

  

 

 
14. ODGOJNO OBRAZOVNA POTPORA   
 
Odgojno obrazovna potpora pruža se svim školskim korisnicima koji imaju rješenje nadležnog 

CZSS. U našoj ustanovi pružaju se sljedeći ehabilitacijski programi – senzorne integracije, 

socijalnog rada, logopedske terapije, odgoja i edukacijske rehabilitacije i psihološke podrške.  

Trenutno je 2 učenika uključeno u logopedsku terapiju  i 5 učenika u psihološku terapiju. 

 

 

15. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH I JAVNIH DJELATNOSTI SVIH ODJELA U 
PODRUŽNICI SINJ  

 

 

MJESEC 

 

 

SADRŽAJ 

 

BROJ 

UČENIKA 

 

NOSITELJI PROGRAMA 

X.  Dani kruha.Dani zahvalnosti za plodove 
zemlje-kratka priredba,zajedničko 
blagovanje  

Obilježavanje Svjetskog dana hrane 
16.10 
Obilježavanje Međunarodnog dana 
starijih osoba 1.10 
Dan učitelja 5.10, 
 Dan neovisnosti 8.10. 
14.i 15.10 Volonterska akcija ˝72 sata 
bez kompromisa˝ 

I,III. I IV OOS  

)16 učenika) 

 Učitelji navedenih skupina 

 

XI. Obilježavanje dana hrvatskih knjižnica 
11.11 

Obljetnica pada Vukovara 18.11 

Svjetski dan prava djece 20.11 

16 učenika Učitelji navedenih skupina 

 

XII.  Sv. Nikola-primanje poklona,kratka 

priredba  

Svi  Svi učitelji  



Međunarodni dan osoba s invaliditetom 

3.12 

XII.  Božić-priredba i podjela poklona  Svi  Svi učitelji  

I. Sv.don Bosco-odlazak na misu u 

Svetište Gospe Sinjske,proslava dana 

centra 31.1 

21.1. međunarodni dan zagrljaja 

Svi  Svi učitelji  

XII. Obilježavanje Valentinova 

Obilježavanje maškara i karnevala 

Svi Svi učitelji 

III.  Dan žena 8.3 

Svjetski dan Down sindroma 21.3 

20.3. svjetski dam kazališta za djecu i 

mlade 

22.3. svjetski dan voda 

I,III.,IVOOS  Učitlji navedenih skupina 

IV. Obilježavanje korizme i dana Uskrsa 

Svjetski dan svjesnosti o autizmu 2.4 

Obilježavanje dana planeta Zemlje 22.4 

Svjetski dan plesa 29.4 

Svi Svi učitelji  

V. 12.5. Majčin dan 

Međunarodni danobitelji 15.5 (Dan 

otvorenih vrata Centra) 

Svjetski dan sporta 29.5 

Svi Svi učitelji  

VI. 5.6.  Svjetski dan zaštite okoliša Svi  Svi učitelji  

  

 

16. PLAN BRIGE DIJELA ODGOJA I OBRAZOVANJA U PODRUŽNICI SINJ ZA 
ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU UČENIKA/KORISNIKA  

Trenutno nismo u mogućnosti provođenja zdravstvenog odgoja zbog odsustva naše medicinske 
sestre (porodiljni dopust) i nemogućnosti pronalaženja njene zamjene. 

Ipak navodimo plan zdravstvene skrbi jer se nadamo da ćemo upotpuniti to radno mjesto. 

Tablica 9.  

SADRŽAJ BROJ 

UČENIKA 

GOD. 

SATI 

NOSITELJI AKTIVNOSTI 

1. Zdravstvena skrb Konstantan 
zdr. nadzor   

Svi učenici i 
odrasli korisnici  

52 razrednici, medicinska sestra  



2. Provođenje zdravstvenog 
odgoja i obrazovanja Predavanje 
zdravstvenog djelatnika na temu: -
svjetski dan zdravlja   

-ovisnosti (pušenje, alkohol, droga)  
-kako iskazati boli-pogodi me gdje 
boli-igre  
-tjedan djeteta   

  10 vanjski suradnici, psiholozi, 

med.sestra, razrednici i 

voditelji radionica  

3. Savjetodavni rad -grupni i ind. 
s roditeljima/skrbnicima djece koji 
zbog raznih uzroka imaju problema 
socijalizacije i adaptacije  

-po mogućnosti kontinuirana podrška 

roditeljima/skrbnicima i njihovoj 

djeci/štićenicima  

prema potrebi  300 str. radnici iz odjela za 
pružanje  
izvaninstitucijskih usluga  

4. Prehrana učenika -za sve 

učenike organizirana je užina 

(marenda)  

svi učenici  tijekom 

godine 

osoblje kuhinje,  
medicinska sestra,  
ekonom  

5. Socijalna zaštita  Pripremanje i 

analiza podataka o socijalnim 

prilikama obitelji. Upućivanje roditelja 

na njihova zakonska  prava.  

svi polaznici  tijekom 

godine 

socijalni radnik, razrednik, 

voditelji , medicinska sestra 

6. Savjetovanje i suradnja s 

roditeljima  

.  

  tijekom 

godine 

razrednici, psiholozi, s 

medicinska sestra s 

oc.radnici, stručni tim  

7. Informacije za roditelje    U određeno 

vrijeme kako 

odredi 

razrednk 

razrednici  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUŽENJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH  

RADNIKA ŠKOLE  

 

 

R

B 

 

IME I PREZIME 

 

SKUPIN

A 

 

UKUPNO 

NEPOS. 

RADA 

 

RAD 

RAZRE

DNIKA 

 

POSEBNI 

POSLOVI 

 

REDOVITA 

NASTAVA 

 

OSTALI  

POSLOVI 

UKUPNO 

Tj.  God.  

1.  PAULINA 
DRAGUŠICA 
(zamjena za 
porodiljni) 

1. 
OOS  

23 1  24 16 40 1400 
 

2.  MIA TOPIĆ 2. 
OOS  

23 1  24 16 40 1400 

3.  LIDIJA  

DOMAZET  

3. 
OOS  

23 1  24 16 40 1400 

4.  TEA MUŠE 
(zamjena za 

bolovanje) 

4. RO  22 1 1 24 16 40 1400 

  

Učiteljica Paulina Dragušica pored svojih redovni zadataka izabrana je za koordinatora svoga 
odjela. Učiteljica Mia Topić izabrana je za voditelja komisije unutarnjeg nazora našeg Centra. 

 

  

 

 

18. PLANOVI STRUČNOG USAVRŠAVANJA   

Redovita stručna usavršavanja odvijaju se kroz stručne aktive, predavanja, radionice.  

Stručna tijela Podružnice Sinj dužna su pratiti i razvijati suvremene pristupe koji se odnose na rad 
s učenicima, kao i evaluirati postignuća i učinke.   

Redovito praćenje stručne literature predstavlja radnu obvezu, koja ulazi u 40-satno radno vrijeme 
i može se smatrati permanentnim individualnim stručnim usavršavanjem.   
Djelatnici se upućuju na stručna usavršavanja prema interesima i potrebama Ustanove.   

Svi stručni radnici čine stručno Vijeće Centra.   Prema užoj stručnoj djelatnosti formiraju se Stručni 
aktivi (SA).  Članovi Stručnog aktiva su ujedno i članovi učiteljskog vijeća. Voditelj stručnog aktiva 
učitelja za ovu školsku godinu je Mia Topić. 

 

 

 
 



20. RAZREDNI ODJELI PODRUŽNICE SINJ USLUGE IZ SUSTAVA  
IZ SOCIJALNE SKRBI  
 

.   

PROGRAMI BR. 

UČ. 

SMJEŠTAJ U 

DOMU 

BR. 

ŽENA 

POLAZNIC

I U PSP-U 

POLUDN. 

BORAVAK 

PSIHOSOC. 

PODRŠKA 

RAZREDNIK 

I.OOS  5 0 1 0 0 2 Paulina 

Dragušica  

II.OOS  3 0 1 0 0 1 Mia Topić 

III.OOS 5 0 2 0 0 0 Lidija  

Domazet  

IV. RO  4 0 2 0 0 0 Ivka Tomašević  

  

22. KALENDAR NASTAVNE ŠKOLSKE GODINE 2020./2021.  

Razdoblja tijekom školske godine  

Pravilnikom se propisuje početak i završetak nastavne godine, trajanje obrazovnih razdoblja i 

trajanje učeničkih odmora u osnovnim školama za školsku godinu 2022./2023. 

 Nastava počinje 5. rujna 2022. godine, a završava 21. lipnja 2023. godine. 

 Nastava se ustrojava u dva polugodišta. 

 I. polugodište traje od 5. rujna 2022. godine do 23. prosinca 2022. godine. (16 radnih 

tjedana) 

 II. polugodište traje od 9. siječnja 2023. godine do 21. lipnja 2023. godine. (21 tjedan) 

 Jesenski odmor za učenike traje od 31. listopada do 1. studenog 2022. godine 

 Zimski odmor (prvi dio) za učenike traje od 27. prosinca 2022. do 5. siječnja 2023. 

godine. 

 Zimski odmor (drugi dio) za učenike traje od 20. do 24. veljače 2023. godine 

 Proljetni odmor za učenike traje od 6. do 14. travnja 2023. godine 

Ljetni odmor za učenike počinje 23. lipnja 2023. godine. 

 

DRŽAVNI PRAZNICI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 2022./2023. 

1. studenog (utorak) – Svi sveti 

18. studenog (petak) – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na 

žrtvu Vukovara i Škabrnje 

25. prosinca (nedjelja) – Božić 



26. prosinca (ponedjeljak) – Sveti Stjepan 

1. siječnja (nedjelja) – Nova godina 

6. siječnja (petak) –  Sveta tri kralja 

9. travnja (nedjelja) – Uskrs 

10. travnja (ponedjeljak) – Uskrsni ponedjeljak 

1. svibnja (ponedjeljak) – Praznik rada 

30. svibnja (utorak) – Dan državnosti 

8. lipnja (četvrtak) – Tijelovo 

 

 

 

23.. PLAN RADA RAZREDNIKA I UČITELJA  

 

PODRUČJE 
DJELATNOSTI 

POSLOVI I ZADACI NOSILAC ZADATAKA VRIJEME 
IZVEDBE 

 
 
 
 
 
 
Poslovi kontinuiranog 
vođenja dokumentacije  
 

Izrada godiš. i mjesečnog 
plana i programa, te 
evidentiranje istog   

Razredni učitelj rujan 

Planiranje satnice, 
evidentiranje i kontrola 
izvršenog rada (plan)   

Razredni učitelj Tijekom cijele 
godine 

Unošenje podataka o 
izostalim satovima tijekom 
šk. god.   

Razredni učitelj Tijekom cijele 
godine 

Satistiĉka obrada podataka 
na kraju nast. godine i 
ispisivanje svjedožbi- e 
matica   

Razredni učitelj lipanj 

Evidentiranje suradnje s 
roditeljima i starateljima kroz 
šk. godinu.   

Razredni učitelj Tijekom cijele 
godine 

Upisivanje izvješća sa 
razrednih vijeća.   

Razredni učitelj Prosinac I 
lipanj 

Održavanje stručnih timova s 
donošenjem individualnih 
programa rada   

Razredni učitelj, 
voditelj Podružnice 

rujan 

 
 

Zapažanja o napretku     
učenika   

Svi stručni radnici koji 
sudjeluju u radu 
učenika 

Tijekom cijele 
godine 



Poslovi kontinuiranog 
praćenja postignuća i 
ponašanja učenika 

Evidentiranje uspjeha 
učenika u pojedinim 
nastavnim predmetima i 
pisanje mišljenja 

Razredni učitelj Tijekom cijele 
godine 

Izvanškolske  

aktivnosti 

Organiziranje učeničkih 
izleta ,posjet kinu i 
kazalištuSuradnja u 
organiziranju učeničkih 
priredbi Suradnja sa 
stručnim radnicima pri 
formiranju interesnih grupa i 
izbornih aktivnosti 

Razredni učitelj Tijekom cijele 
godine 

Suradnja sa 
Stručnim suradnicima 
i službama 
 
 

 Suradnja sa soc.radnikom, 
predlaganje posjeta roditelja  
-konzultacije u svezi s 
obrađenom soc.anamnezom  
-razmatranje soc.problema u 
razredu 

Razredni učitelj Tijekom cijele 
godine prema 
potrebi 

 Suradnja s ravnateljem, 
voditeljem i stručnim 
suradnicima  

-stručni timovi po potrebi  

-suradnja oko programiranja 
pojedinih nast.predmeta i 
područja  

-konzultiranje  pispunjavanju 
učeničkih mapa  

 

 Tijekom cijele 
godine prema 
potrebi 

 Suradnja s logopedom -
praćenje i evidentiranje 
učenika uključenih u logo 
terapijske vježbe  

Razredni učitelj Tijekom cijele 
godine prema 
potrebi 

 Suradnja s psihologom i 
liječnikom .predlaganje 
učenika za testiranje i 
preglede -obavještavanje 
roditelja o izvršenim 
rezultatima -dobivenim 
nalazima i mišljenjima 
popuniti učeničke mape  

Razredni učitelj Tijekom cijele 
godine prema 
potrebi 

Suradnja sa širom 

sredinom  

  

 

 Suradnja sa susjednim 

školama, župnom crkvom i 

lokanom zajednicom  

Svi stručni 
radnici,voditelj 
Podružnice 

Tijekom cijele 
godine  



Suradnja sa 

 obiteljima i 
skrbnicima 

-obavještavanje roditelja o 
izvršenim rezultatima  

-dobivenim nalazima i 
mišljenjima popuniti učeničke 
mape  

učitelji Tijekom cijele 
godine prema 
potrebi 

 Suradnja sa 
soc.radnikom,predlaganje 
posjeta roditelja  

-konzultacije u svezi s 
obrađenom soc.anamnezom  

-razmatranje soc.problema u 
razred Suradnja s 
ravnateljem, voditeljem i 
stručnim suradnicima  

-stručni timovi po potrebi  

-suradnja oko programiranja 
pojedinih nast.predmeta i 
područja  

-konzultiranje  pri 
ispunjavanju učeničkih mapa  

Suradnja s logopedom  

-praćenje i evidentiranje 
učenika uključenih u logo 
terapijske vjeţbe  

Suradnja s psihologom i 
liječnikom  

-predlaganje učenika za 
testiranje i preglede  

-obavještavanje roditelja o 
izvršenim rezultatima  

-dobivenim nalazima i 
mišljenjima popuniti učeničke 
mape  

Suradnja sa roditeljima  
-organiziranje  rod.sastanaka 
i individualni kontakti -
predavanje za roditelje  

Svi stručni radnici Tijekom cijele 
godine prema 
potrebi 

 

 

1. Rad u razrednom vijeću  Razredni učitelj Prosinac, lipanj 

2. Rad u učiteljskom vijeću   Svi učitelji 2-3 puta tokom 
godine 

3. Rad u stručnim aktivima i 
timovima 

Svi učitelji Prema potrebi 



Rad u upravim i 
stručnim tijelima 
škole 

4.Rad u stručnom vijeću 
Podružnice 

Svi stručni radnici Ssrijeda tokom 
cijele godine 

   

 

 

 24. PLAN RADA RAZREDNIH VIJEĆA  

  

Tablica 15.  

 

MJESEC 

 

SADRŽAJ RADA 

DATUM 
OSTVARIV

ANJA 

 

IZVRŠITELJI 

IX Sjednica  Razrednog 
vijeća  (formiranje skupina, 
podjela radnih prostora, 
osmišljavanje  
rehabilitacijskih sadržaja i INA  

Početak 

nastavne 

godine  

Predmetni učitelji, razrednici, stručni 

suradnici, voditelj odjela  

XII Sjednica Razrednog vijeća po 
završetku prvog obrazovnog 
razdoblja (analiza uspješnosti 
odgojno-obrazovnog rada,  
prijedlozi i najbolja iskustva)  

Tijekom 

mjeseca  

Predmetni učitelji, voditelj odjela, str. 

suradnici  

 
 

VI 

Sjednica Razrednog vijeća na 
kraju nastavne godine (analiza 
uspješnosti odgojno-
obrazovnog  rada, 
predlaganje učenika za 
određenu vrstu nagrade, 
organizacija daljnjeg rada)  

Početkom 

mjeseca  

Predmetni učitelji, stručni suradnici, 

voditelj odjela  

  
  
 

25. PLAN I PROGRAM INVESTICIJA, INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA   

Budući da smo trenutno izvan naše ustanove što će trajati sigurno cijelu školsku godinu, nismo u 
mogućnosti da investiramo ni ulažemo u održavanje ustanove. Imamo obavezu da refundiramao 
troškove režija tokom poslijepodneva. Moguće  kvarove nastojati ćemo riješiti o vlastitom trošku. 
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