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Svoju  djelatnost  II. gimnazija  Osijek  (u  daljnjem  tekstu: Škola),  obavlja u  Osijeku   u 

 Ulici Kamila Firingera 5.  

 telefon: 031 - 207-157 

 fax:031- 207 207-156 

 e-mail: ured@gimnazija-druga-os.skole.hr 
  
1. PODATCI O UVJETIMA  RADA 
 

1. Materijalni uvjeti  
 

a) Prostor: 
 

      - zgrada naše škole sagrađena je 1783. godine. Površina zgrade iznosi 1956 m2, ne  računajući  

         tavanski prostor 

      - učionički prostor čini 1.059 m2 (18 učionica), a 730 m2 ostali prostor (zbornica,        

         knjižnica s čitaonicom, uredi, hodnici i ostale prostorije)          

      -u zgradi nema dvorane za tjelesni odgoj te se nastava Tjelesne i zdravstvene kulture izvodila u  

        učioničkom prostoru u školi 

     -  zgradu smo uređivali u skladu s financijskim mogućnostima  

      - Inače, zgrada je nefunkcionalna jer nema prostora za kulturna zbivanja niti za  okupljanje i druženje. 
      

b) Investicije:  
 

- nabavljena je informatička oprema (  17 računala i 2 LCD projektora) 

- postavljen je novi videonadzor ( 13 kamera) 

- dijelom su opremljene učionice za nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture 

-  opremljene su učionice:  

       -8A  (namještaj je osigurala Županija) 

           -15A (namještaj je osigurala Županija)  

       -Njemačko veleposlanstvo u Zagrebu doniralo je školi 2 projekcijska platna i  projektor 

- obnovljeni su postojeći sanitarni čvorovi za učenike i zaposlenike  

- obojana je cijela unutrašnjost škole. 
  

 c)   Higijensko-tehnički uvjeti:  
 

 - osvjetljenje učionica je zadovoljavajuće 

            - sve se učionice mogu prozračiti, a grijanje je kvalitetno 

 - vanjska buka smeta izvođenju nastave, a uzroci su u lošoj organizaciji parkirališnih      

               mjesta u Tvrđi 

 - školski se namještaj obnavlja, ali i stalno dotrajava. 

 

d)  Oprema učionica: 
 

 - sve su učionice relativno dobro opremljen.  

 - nažalost, dvoranu za nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture nemamo. 
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KADROVSKI UVJETI 
u školskoj godini 2016./2017.  

 
 
 

Tablica br. 1. prikazuje strukturu po radnim mjestima i stručnoj spremi. 
 
 
 
 

RADNO MJESTO Dr. Mr. VSS VŠS SSS KV NKV UKUPNO 

         
RAVNATELJ      1              1 

 
STRUČNI SURADNICI 

     4            4 

 
NASTAVNICI 

1   40          41 

 
TAJNIŠTVO- 
RAČUNOVODSTVO 

     2   1          3 

 
POMOĆNO – TEHNIČKO 
OSOBLJE 

     2  1         3 

 
UKUPNO 

 
1 

 
0 

 
 47 

  
 3 

 
 1 

       
     52 

 
  
 
 

Iz tablice je vidljivo kako je škola u školskoj godini 2016./2017. udovoljila kadrovskim uvjetima. 

 

 

Tri su nastavnice u školskoj godini 2016./2017. bile voditeljice Županijskog stručnog vijeća i to: 

 Vlasta Zdravčević Vrkić, prof. mentor vodila je Županijsko stručno vijeće za Talijanski jezik 

 Zrinka Vukojević Tomašić, prof. mentor vodila je Županijsko stručno vijeće za Filozofiju, 

Logiku i Etiku 

 Dr. sc. Zvjezdana Penava Brekalo, prof. savjetnik vodila je Županijsko stručno vijeće za 

Engleski jezik. 

 

Stručna suradnica psiholog Ivana Azenić, prof. mentor koristi prava iz rodiljnog/roditeljskog 

dopusta od studenog 2016. godine, a zamjena za istu je Maja Pospišil, mag. psihologije. 

 

 

 

 



 
 

 

 

UČENICI 

u školskoj godini 2016./2017. 

 

 

a) Osvrt na upise u prvu godinu školovanja 

Nakon što je uveden sustav elektronskih upisa u srednje škole iz godine u godinu bilježimo 

veliki interes za upis u našu školu. Taj je sustav zasigurno mnogim učenicima olakšao upis u željeni 

program. Ove nam je, kao i prethodne godine odobren upis samo 130 učenika u 5 razrednih odjela 

jer se teži broju od 26 učenika po razrednom odjelu. Kako je primjetan trend smanjenja broja djece 

na našem području, to je i više nego optimiziran broj učenika po razrednom odjelu. Naime, u mnogim 

se slučajevima tolerira i mani broj učenika u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini, a 

potrebno je naglasiti da ni u takvoj situaciji nismo imali problema s interesom za našu školu. 

Primjetno je samo da smo prosječno upisivali učenike s nešto manjim brojem bodova što je 

posljedica činjenice da se nismo odlučili za postavljanje bodovnog praga.  

Svjedoci smo povećanog interesa za gimnazije što je posljedica uvođenja državne mature pa 

se to tako odražava i na našu školu. U međuvremenu jedna učenica nije položila popravni ispit pa 

nam se broj sa 130 upisanih povećao na 131. 

  Fakultativnu nastavu iz  njemačkoga jezika (priprema za DSD),  pohađat će 41 novih  učenik u 

jednom razrednom odjelu i jednoj odgojno-obrazovnoj skupini. 

Upisali smo  pet skupine učenika zainteresiranih za dvogodišnje učenje programa kemije - 

ukupno 56 učenika, te tri skupine učenika zainteresiranih za dvogodišnje učenje programa fizike – 

ukupno 38 učenika.  

Velika većina opredijelila se za izborni predmet Vjeronauk, a 24 učenika će pohađati Etiku. 

 

 

b)  Prolaznost  i uspjeh učenika 

 

Od ukupno 501 učenika školsku je godinu završilo 500 učenika,  što znači da je jedna učenica 

pala pa je tako prolaznost na cijeloj školi 99,8 %. 31 učenik je bilo upućeno na dopunski rad iz jednog 

predmeta i 10 učenika koji su upućeni na dopunski rad iz dva predmeta što je manje nego proteklih 

godina. Popravni ispit na jesenskom roku polagalo je 6 učenika i svi ,osim jedne učenice, su uspješno 

položili. 

Ove smo godine imali 105 odličnih ili 20,95 %, 298 vrlo dobrih ili 59,48 % i 97 dobrih učenika 

ili 19,36 %, te jednog koji nije razred završio razred. Prvi se put dogodilo nakon jako puno vremena da 

je broj odličnih učenika veći od broja dobrih učenika. Ranijih godina je broj učenika koji su s dobrim 

uspjehom završili razred bio značajno veći od onih s odličnim uspjehom, dok je broj učenika koji 

razred završavaju s vrlo dobrim uspjehom gotovo konstantan ovisno o ukupnom broju učenika.  

Praktično je jednaka  srednja ocjena na razini škole u odnosu na prošle godine i sada iznosi 3,95. Tako 

visoka srednja ocjena učeničkih postignuća na razini škole nije bila česta i jedan od razloga takvoga 

stanja mogli bi biti e-upisi koji su sigurno povećali konkurenciju pri upisu u traženije škole. Zanimljiv 

je podatak da gotovo istu srednju ocjenu imaju učenici svih razreda, što praktično nikada nije bio 

slučaj. Takva ujednačenost u postignućima učenika govori između ostaloga i o ujednačenosti kriterija 

vrednovanja učenika. 



 
 

 

  

 

  

 c)  Učenički izostanci i odgojne mjere 

 

 

  Možemo biti posve zadovoljni ovogodišnjim izostajanjem učenika s nastave. Naime, 

zabilježen je pad broja sati izostanka kako broja sati neopravdanih sati izostanka, tako i ukupnog 

broja sati izostanka po učeniku. Ove je godine ostvareno 36483 opravdanih i 1347 neopravdanih sati, 

što ukupno iznosi 38055 ili 80,62 sati izostanaka po učeniku. To je značajno manje nego prošle 

godine, točnije 5 sati manje izostanaka po učeniku u odnosu na prošlu školsku godinu, što je 

pokazatelj da ukupan broj izostanaka po učeniku varira iz godine u godinu. Zanimljiv je i podatak da je 

preko 4000 sati ukupno manje nego godinu prije s tim da se ukupan broj učenika nije značajno 

smanjio. Iz analize ranijih godina uočljivo je da broj sati neopravdanog izostajanja učenika nije u 

izravnoj povezanosti s brojem sati ukupnog izostajanja učenika, te se čak može zaključiti da se 

neopravdavanje izostanaka ne može koristiti kao uspješna metoda sprječavanja izostajanja učenika 

na razini škole.     

  Izrečeno je 28 opomena, 10 ukora i 1 opomena pred isključenje. Tako mali broj odgojnih 

mjera sukladan je broju neopravdanih sati izostanka, ali i neprihvatljivom ponašanju učenika o čemu 

će biti riječi u idućem poglavlju.  Nasuprot tomu izrekli smo 67 pohvala Razrednog vijeća i 37 pohvala 

Nastavničkog vijeća. S izuzetkom opomena kojih je značajnije manje, ostale pedagoške mjere su na 

razini prošlogodišnjih. 

 

 

d) Osipanje učenika 

 

 

 Tijekom školske godine školu je napustilo 19 učenika ili 3,6 %, od toga njih 9 u prvim 

razredima i 5 u drugom, te 4 u trećim i 1 u četvrtim razredima. To je nešto veći broj nego ranijih 

godina, a i dalje smo u okvirima standarda budući da smo prosječno imali 26 učenika po razrednom 

odjelu što je ujedno i optimalna veličina razrednog odjela. Ukupno gledano takvo malo osipanje može 

se razumjeti tek pokušajem učenika da se pronađu u kakvoj drugoj sredini, uglavnom bez prosudbe o 

krivnji škole za takve odlaske. Postojalo je i određenih zamolba za prijam u našu školu koje smo 

odbijali upravo zbog prevelikog broja učenika u razrednim odjelima. 

Ni na koji način nismo škola koju učenici napuštaju, naprotiv, to čine vrlo rijetko, ali zbog 

optimalnog broja učenika u razrednim odjelima nismo pretjerano skloni niti primanju novih učenika 

tijekom nastavne godine. Na temelju razgovora s učenicima i roditeljima i drugih iskustava možemo 

zaključiti da smo škola u kojoj se učenici dobro osjećaju neovisno o postignućima koja ostvaruju. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

e) Neprihvatljivo ponašanje učenika 

 

Prošle godine nije bilo težih oblika neprihvatljivog ponašanja učenika u školskim prostorima. 

Postojali su određeni prigovori oko nesavjesnog odnosa prema radnom prostoru i uopće prostoru u 

kojem se boravi u školi. Druge, međutim, pojave i događaji uništavanja školske imovine nisu uočeni. 

U školi se dosta pozornosti poklanja preventivnim programima i uopće prevenciji, a svaki oblik 

neprihvatljivog ponašanja učenika rješava se čim se uoči. Problem kojega ne uspijevamo riješiti jest 

pušenje i to je pojava koja nije specifična za našu ustanovu, nego je karakteristična za širi kontekst. 

Pojave nasilja u školi nisu uočene, barem ne one koje su izazvale reakciju ili koje su rezultirale 

promjene u ponašanju učenika koje bi bile uočljive i primjetne. Prevencija nasilja također je dio 

cjelovitog preventivnog programa koji se provodi u školi s osloncem na vlastite snage, ali i u suradnji s 

drugim ustanovama. 

  Još jednom pozitivni primjeri, poput ekskurzija učenika četvrtih razreda pokazuju kako tek uz 

mali nadzor i dobru organizaciju i zahtjevnija putovanja mogu proteći bez većih problema. Već dugi 

niz godina kada je riječ o ponašanju učenika zapravo nema većih problema tijekom provedbe 

ekskurzija koje su u pravilu u inozemstvu, ali niti tijekom izleta i stručnih ekskurzija u Hrvatskoj. 

   

 

f)   Suradnja profesora i učenika 

 

 Profesori i učenici u nekim slučajevima surađuju izuzetno dobro, dok ponekad takva suradnja 

nailazi na prepreke. Međutim, najveći dio profesora izuzetno dobro surađuje s učenicima što se vidi 

po učincima u redovitoj nastavi, a osobito u izvannastavnim aktivnostima, gdje dominiraju pripreme i 

odlasci na školska natjecanja, kao i sudjelovanje u različitim projektima, stručnim ekskurzijama i sl.  

Većina profesora iskazuje poseban napor u pripremi učenika za državnu maturu u svim 

predmetima u kojima se pojavljuje potreba za tim. To rade čak i ako im takav rad nije naveden u 

tjednim zaduženjima. U cjelini gledano, prevladava dobro pedagoško ozračje u školi,poticajna klima i 

kontekst koji omogućuje učeniku da napreduje ukoliko to želi. O tome u kojoj se mjeri može govoriti 

o dobroj suradnji na relaciji učenik - profesor govori i činjenica da su profesori i učenici sve češće u 

zajedničkim projektima, izletima i ekskurzijama, a u novije vrijeme sve je češća pojava, osobito kod 

mladih profesora, lakša dostupnost i izvan njihova radnog vremena. Poseban primjer odlične 

suradnje učenika i profesora bio vidljiv u provedbi projekta „Znanjem do razvoja“ u okviru Erasmus+  

projekta. 

 Veći će se iskorak, međutim morati učiniti na afirmaciji i većoj aktualizaciji suradničkog učenja 

i partnerskog odnosa između nastavnika i učenika. I jedni i drugi s vremenom shvaćaju da su na 

zajedničkom putu do ostvarenja cilja, a to su što bolje i kvalitetnije izlazne kompetencije, a da pritom 

nisu na suprotnim stranama. Sve je to nužan preduvjet kvalitetnom pristupu državnoj maturi. Čini se 

da unaprjeđenju takvog suradničkog odnosa ne stoji na putu nespremnost nastavnika za takav 

pristup, već više manjak motiviranosti učenika što je sigurno najvažniji čimbenik u kvaliteti postignuća 

učenika u području učenja. 

Pojavljuje se nužna potreba ranijeg osvješćivanja učenika za kreiranje vlastita razvoja, 

podizanje motivacijske razine i pronalaženje putova za individualne perspektive. Nameće se nova 

zadaća upravo u tome smjeru koji bi pomogao učenicima da kvalitetnije odaberu buduće zanimanje, 

ali i pripreme se kako bi ga mogli ostvariti. 

 

 



 
 

 

 

OSTVARENO  PLANIRANJE  I  PROGRAMIRANJE  RADA  U  ŠKOLI 

u školskoj godini 2016./2017. 

 

 

1. Programiranje i planiranje rada 

 

 

1. a  Godišnji plan i program rada škole 

 

 Većina planiranog tijekom protekle školske godine je ostvarena. Temeljne aktivnosti 

planirane u ovom dokumentu, s manjim odstupanjima u kalendaru rada, ostvarene su. Planirani sati 

redovite,izborne i fakultativne nastave odgovaraju planiranom broju, ali u najvećoj mjeri i 

programima koji su planirani na početku nastavne godine. Sve započete programe nastaviti ćemo i u 

budućnosti, uz neke nove o čijim će pojedinostima biti riječi u Kurikulumu rada škole. Planirane 

aktivnosti u provedbi državne mature, ali i probne mature u trećim razredima, obavljene su prema 

planu i bez većih poteškoća. I dalje smatramo potrebnim provođenje probne mature kao vanjskog 

vrednovanja internog tipa po uzoru na državnu maturu,te mislimo nastaviti s tim. Planovi i programi 

ravnatelja, Školskog odbora, stručnih suradnika, voditeljice, Nastavničkog vijeća, školskih stručnih 

vijeća i razrednika također su ostvareni u cijelosti. Najveći dio sati dodatne, dopunske i fakultativne 

nastave, kao i izvannastavnih aktivnosti, odrađen je također u skladu s planiranim. Kalendar poslova 

usklađujemo s događanjima i propisima koji su zajednički na razini sustava. Ostale aktivnosti važne za 

ostvarivanje ciljeva su primjerene mogućnostima i interesima učenika, nastavnika i drugih sudionika u 

nastavnom procesu. 

 

1. b Školski kurikul 

 

 I dalje sudjelujemo u aktivnostima međunarodne suradnje koja uključuje realizaciju nastave 

za Njemačku jezičnu diplomu (DSD), različite aktivnosti u sklopu Unesco-a, te suradnju s Globus 

grupom - udrugom za interkulturalno učenje i razmjenu učenika - BHV-internacional, Integralom, 

Rotary clubom i sl.   

Već smo tri godine aktivni u projektu Erasmus + ,a ostvaren je u suradnji sa školama 

partnerima iz Slovenije i Austrije; Gimnazijom Ptuj i Alpen-Adria Gymnasium Völkermarkt. Cilj 

projekta je implementirati kompetencije poduzetništva i inicijativnosti u programe navedenih 

gimnazija. Naša je škola sudjelovala u međunarodnom ISE projektu čiji je cilj pružiti podršku u 

korištenju e-learning alata  te unaprijediti i poticati njihovo korištenje u kurikulima i nastavnoj praksi. 

Uspješno se  provodi i nastava za Njemačku jezičnu diplomu koju je prošle nastavne godine 

pohađalo 118 naših učenika u 6 odgojno-obrazovnih skupina, a ispit iz DSD-a  je uspješno položilo 13 

učenika četvrtih razreda.  

 Ostvareno je ukupno 385 sati dodatne i 175 sati dopunske nastave u petnaest skupina po 

različitim predmetima. Dodatnu smo nastavu imali iz Hrvatskoga, Engleskog i Njemačkog jezika, 

Geografije, Psihologije, Fizike, Informatike i Kemije, a dopunsku iz Matematike, Hrvatskog jezika i  

Latinskog jezika.  



 
 

 

 

Jednako se tako puno radilo s učenicima u slobodnim aktivnostima i to kod pripreme za 

Lidrano i u drugim izvannastavnim aktivnostima, poput Debatnog kluba, Školskog športskog kluba 

Victoria i sl. 

 I ove smo godine ostvarili veliki projekt probne državne mature vlastitim snagama na što smo 

jako ponosni jer smo istovremeno bili i sastavljači ispitnih materijala i organizatori i ocjenjivači. Sav će 

naš trud pomoći sljedećoj generaciji maturanata. Raduje nas devedesetpostotni odaziv učenika trećih 

razreda tim ispitima što pokazuje zanimanje učenika za provjeru vlastitih mogućnosti uoči onoga što 

ih čeka na državnoj maturi. Ovdje valja naglasiti i dobru suradnju u provedbi državne mature s 

Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja u čijoj provedbi nije bilo nikakvih 

poteškoća.  

Realizirani su svi planirani programi prevencije, kako samostalno, tako i u suradnji s drugim 

ustanovama poput PU Osječko-baranjske, Centra za borbu protiv ovisnosti i dr. Dosta se radilo na 

ostvarenju ciljeva profesionalnog usmjeravanja, kako vlastitima snagama u okviru stručno-razvojne 

službe, tako i u suradnji s CISOK-om. 

Uspješna je suradnja s ostalim ustanovama kao što su MZOS i jedinice lokalne uprave i 

samouprave. Posebno ističemo suradnju s Agencijom za odgoj i obrazovanje jer je škola i dalje mjesto 

gdje se polažu stručni ispiti iz Hrvatskoga jezika i Povijesti, a škola i dalje ima 3 voditelja županijskih 

aktiva. Svakako treba istaknuti i suradnju s Osječkim fakultetima u okviru se provodi studentska 

praksa iz niza predmeta poput Engleskog i Njemačkog jezika, Povijesti, Filozofije, Pedagogije, 

Matematike, Hrvatskoga jezika. 

U sklopu međupredmetne teme Građanski odgoj radilo se u okviru Debatnoga kluba na 

promoviranju debatiranja i razvoja vještina potrebnih za takav vid građanskoga sudjelovanja na 

temama poput demokracije ili ljudskih prava i važnosti političkih sustava za razvoj ljudskih prava.  

Svi planirani izleti i stručne ekskurzije provedeni su s ostvarenim ciljevima. Tako su naši 

učenici i prošle godine posjetili Interliber u Zagrebu, a odali su i počast žrtvama Domovinskoga rata u 

Vukovaru na dan pada toga grada. Provedene su stručne ekskurzije u Beč, kao i terenska nastava u 

Puli, akvarijska nastava iz biologije i kemije. Tomu treba pridodati i uspješno provedenu maturalnu 

ekskurziju u Španjolsku. 

U cjelini gledano, planska i programska dokumentacija dobra je podloga za provedbu svih 

aktivnosti u školi, iako je ponekad troma i ne prati objektivno stanje (uvjeti, mogućnosti i sl.).  Osim 

toga, često se na početku školske godine, kada se izrađuje plan i program rada škole, mnogo toga i ne 

može predvidjeti, osobito kada je riječ o aktivnostima koje ne ovise samo o školi i njezinoj organizaciji 

nego i o brojnim čimbenicima izvan nje. Stoga će se u školi uvijek događati i brojne aktivnosti koje ne 

mogu biti navedene i planu i programu, a time će se modificirati i zaduženja pojedinih profesora.  

 I dalje je najveća i nepremostiva prepreka ostvarenju nekih ozbiljnijih projekata i aktivnosti u 

školi nedostatak je prostornih uvjeta, kako za njihovu pripremu, tako i za njihovu realizaciju. Škola 

koja ima samo učionički prostor, a i njega je ponekad premalo, ne može biti škola s bogatim 

kulturnim i javnim životom. 

  

 

 



 
 

 

 

1.c Ostvarenje nastavnog plana 

 

 Kao  svake godine, tako je i prošle šk. god. 2016./17. bilo značajnih izostanaka tijekom 

nastave. Ti su izostanci bili uzrokovani opravdanim razlozima kao što su bolovanja, odlasci na stručne 

ispite, školska natjecanja i seminare. Unatoč izostancima, nije bilo problema u realizaciji nastavnih 

sati jer je kalendar za šk. god. 2016./17. godinu bio nešto rastezljiviji i nudio više prostora za 

odrađivanje sati. To se ne odnosi na realizaciju nastavnih sati u 4. razredima gdje se povremeno 

pojavljuju poteškoće u realizaciji plana zbog izostanka takvog prostora u kalendaru.  

 Tomu unatoč, prošle smo godine imali posve uspješnu realizaciju nastavnih sati. Godinu smo 

završili čak i s većim brojem realiziranih sati od onoga kako je planirano. Imali smo 87 ostvarenih sati 

viška. Da bismo tako zaključili nastavnu godinu dolazilo je do čestih izmjena rasporeda nastavnih sati 

što je znatno opterećivalo naše svakodnevne aktivnosti.  

U prošloj je školskoj godini održano ukupno 25 371 nastavnih sati, a planirano je bilo 25 284 

nastavnih sati.  

 

1. d  Planovi i programi rada stručnih tijela škole 

 

 Protekle godine, prema planu i programu, svaki mjesec su održane sjednice Nastavničkog, a 

na kraju polugodišta i nastavne godine i Razrednih vijeća. Posvećivala se pozornost različitim 

temama, od pravno-formalnih, preko organizacijskih do, jasno, širokog spektra pedagoških problema. 

Na Nastavničkim vijećima nazočni su svi članovi i većina aktivno sudjeluje u njihovu radu. 

 U školi djeluje šest stručnih aktiva: hrvatskoga jezika, stranih jezika, povijesti i zemljopisa, 

društvene skupine predmeta, biologije i kemije, matematike, fizike i informatike. Tu je razmatrana 

organizacijska i stručna problematika. U organizacijskom je dijelu najviše vremena posvećeno podjeli 

predmeta i razrednih odjela u suradnji s ravnateljem i stručno-razvojnom službom. Organizacijski se 

dio odnosio i na podjelu izvannastavnih aktivnosti (rad s darovitim učenicima, slobodne aktivnosti i 

sl.)  U stručnom su dijelu profesori raspravljali o temama i problemima svoje struke, ali smo mišljenja 

da bi takvih predavanja u aktivima moralo biti i više.  

 

1. e  Izvedbeni nastavni programi i programi rada stručnih suradnika 

 

 Kako je to već uobičajena praksa u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu, svaki je 

nastavnik dužan koncipirati i predati operativni plan i program izvođenja nastavnog procesa u školi. 

Taj se program temelji na nacionalnom programu koji, nažalost u našem slučaju datiraju još iz 

1995.godine i daju najčešće samo opis i pregled sadržaja koje treba ostvarivati u nastavi. 

 U težnji da moderniziraju i unaprijede nastavni proces nastavnici sve češće, unatoč činjenici 

da ne postoje cjeloviti predmetni kurikulumi, ipak definiraju ishode učenja kako bi svima bilo jasnije 

što je to što učenik mora znati i moći učiniti unutar svakog nastavnog predmeta. Kako zasad ne 

postoji zakonska obveza takvog programiranja, zadovoljavamo se i određivanjem ishoda učenja 

barem po nastavnim cjelinama, ali da tako postavljeni ishodi budu dovedeni u izravnu vezu s 

vrednovanjem učenika. Programiranje rada prema ishodima učenja tek je nešto što će se dalje 

razrađivati, eksperimentalno provoditi i pratiti,ali je jako važno da polako ulazi u nastavnu praksu što 

je slučaj i u našoj školi. Određenu ulogu u koncipiranju izvedbenih programa imaju i ispitni katalozi na 

državnoj maturi, osobito u predmetima koji su na državnoj maturi obvezni. Dogovor je da se od iduće 

godine operativni nastavni planovi i programi predaju u digitalnom formatu. 

 



 
 

 

 

1. f  Izvannastavne aktivnosti 

 

 I ove su godine naši učenici sudjelovali na natjecanjima u organizaciji Agencije za odgoj i 

obrazovanje. Osobite rezultate ostvarili su naši učenici na državnim natjecanjima. 

  Na Državnom natjecanju iz Engleskoga jezika učenica Ivana Bošnjaković 2.A razreda osvojila je 

treće mjesto, mentorica je bila Miriam Goll, prof. Na Državnom natjecanju iz Hrvatskoga jezika 

učenica 3.C razreda Laura Mazur osvojila je 12. mjesto, a mentorica toj učenici je bila Kristina 

Bajus,prof. dok je učenica Andrea Đanić iz 1.C razreda osvojila 17. mjesto, mentorica je bila Valerija 

Karačić,prof.   

Kada je riječ o županijskim natjecanjima osim već navedenih učenika koji su bili drugi, 

odnosno treći u navedenim predmetima, prvo mjesto još je osvojila Gabrijela Svalina u Njemačkom 

jeziku, te drugo mjesto Jennifer Kubiček, obje iz 3D razreda i za obje je mentorica bila Mirela 

Šarić,prof. Na Županijskom natjecanju iz Hrvatskoga jezika učenice 3.C razreda Andrea Mazur, Ema 

Premec i Ana Pašalić bile su 3., 4. i 8., svima njima mentorica je bila Kristina Bajus,prof. Na istom 

natjecanju Helena Segetlija, 3A razred,bila je treća, Matea Arambašić 2A, peto mjesto i Ana Bunjevac 

3B razred, šesto mjesto, mentorica svima je bila Mirjana Bogdanović, prof. Također na Županijskom 

natjecanju iz Hrvatskog jezika učenica Mihaela Adrić iz 2D razreda osvojila je 4.mjesto, a učenica 

Antonija Munjeković iz 1E osvojila je 5.mjesto, mentorica Valerija Karačić, prof. Na Županijskom 

natjecanju iz Kemije Petra Galeković iz 3D razreda bila je šesta, mentorica Romina Tomas Grđan, a 

zapažene rezultate imali su i Andrija Labaj 3A Karlo Tkalec iz 3D i Andrej Tisai iz 3C razreda. Na 

Županijskom natjecanju iz Informatike učenica Petra Plavšić iz 3A razreda bila je peta, a Karlo Tkalec 

iz 3D sedmi, mentorica Lidija Blagojević, prof.  

Na županijskoj smotri su u literarnom, dramsko-scenskom i novinarskom izrazu (LIDRANO), 

sudjelovali su i za državnu smotru  predloženi sljedeći radovi, učenici i mentori. 

Samostalni novinarski rad: David Gašo, 2.C, Crni med, mentorica: Valerija Karačić,prof. Radijska 

emisija: Stil (ni)je sve; učenici: Nika Glavač, 2.A, David Đorđijevski, 2.A; mentorica: Mirjana 

Bogdanović, prof.  Literarni rad: Stela Milas 4A, MI; mentorica Kristina Inhof,prof. 

Prošle su godine naši učenici sudjelovali i na natjecanju English All Around gdje je osvojeno 

prvo, drugo i treće mjesto, mentorica Aleksandra Pavličević. Učenici David Gašo i Dorotea Rosić 

predstavljali su školu na 22. Filmskoj reviji u Karlovcu u kategoriji Filmska priča. 

 

  

2. Pedagoška dokumentacija 

 

 Svi su dnevnici i imenici na kraju školske godine detaljno pregledani nakon čega su ispravljene 

manje pogreške. Sve ocjene u imenicima su zaključene. Isto su tako zaključeni i izostanci učenika. 

Također su pregledane i dotjerane matične knjige, a zapisnici stručnih organa škole također su 

uredni. 

 Odrađene su i sve naše obveze prema e-matici, upisani svi potrebni podatci, kako učenicima 

prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda, tako i onima koji su maturirali i dobili maturalne svjedodžbe. 

 

  

 

 

 



 
 

 
 

 

3. Uspješnost nastave 

 

 Cjelokupna nastava u našoj školi bila je uspješno organizirana. To ne znači da tijekom 

nastavne godine nije bilo problema, prije svega u odrađivanju izgubljenih sati iz opravdanih razloga. 

To, međutim, nije narušilo redovitu organizaciju i izvedbu nastavnoga plana i programa u značajnijem 

okviru.  

S druge smo strane vrlo zadovoljni didaktičko-metodičkom razinom održavanja nastave koja 

slijedi suvremene pedagoške zasade u nastavnom procesu i uvažava posebnosti svakog učenika. U 

radu s mladim ljudima može se dogoditi i pokoji nesporazum kojeg opet što žustrije nastojimo 

premostiti u suradnji s roditeljima. Iz godine u godinu pokušavamo modernizirati nastavni proces, 

kako implementacijom novijih oblika i metoda rada, tako i uvođenjem novih tehnologija koje mogu 

pospješiti učinkovitost nastave. 

 Na kraju želimo istaknuti i to da smo već više godina zaredom domaćini županijskih 

natjecanja iz hrvatskog i stranih jezika kao i međužupanijskom natjecanju iz filozofije i logike. 
 

 

4. Nacionalni ispiti i državna matura 

 

 I ove smo godine održali  probnu  matura za treće razrede  kojoj je pristupilo 91,03 % naših 

učenika. Jako smo zadovoljni činjenicom da to uspijevamo i nadalje organizirati i provoditi mimo 

plana Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje kao, u ovoj fazi, interni projekt, jer smo uočili 

važnost i prednosti koje ona nudi u odnosu na druge škole koje se za to nisu odlučile.  

To se, prije svega, odnosu na upoznavanje učenika s tehničkim dijelom provedbe, a onda i 

spoznajnim, kada je riječ o mogućnostima učenika na pojedinim testovima. Rezultati pokazuju da 

generacije imaju slična postignuća iz godine u godinu.   

 Svi naši učenici pristupili su obveznom dijelu državne mature, u izbornom dijelu najviše je 

učenika polagalo: 

 

PIG – 16,  
Psihologija 39,     
Biologija 27,    
Fizika 21,   
Njemački jezik 8,  
Povijest 7,   
Kemija 22,    
Informatika 3,   
Filozofija 4,  
Talijanski jezik 2,  
Likovna umjetnost 4 ,   
Sociologija 2   
Geografija 1.   
 

U obveznom dijelu mature prolaznost je bila:    Hrvatski jezik  100%,  

       Engleski jezik  100% i  

       Matematika  100%  - obje razine  

 



 
 

 
 
 
5. Ravnatelj 
 
 
 Planirani sadržaji rada u 2016./17. školskoj godini u cijelosti su ostvareni. Godišnji 
plan i program rada škole i školski kurikulum, na kojima se temeljio cjelokupan rad škole, 
pravodobno su doneseni. Redovno su se održavale sjednice Nastavničkog i razrednih vijeća 
na kojima se raspravljalo o svim važnim pitanjima za školsku ustanovu te donosilo odluke u 
okviru ovlasti   utvrđenih Statutom. 

U okviru materijalnih mogućnosti omogućena su stručna usavršavanja svim 

zaposlenicima škole.  

Posvećena je posebna pozornost unutrašnjem uređenju škole kao i okolišu u okvirima 

novčanih sredstava s kojima je škola raspolagala. 

Projekti koji su započeti, bit će nastavljani i u 2017./2018. školskoj godini.  

U školi su na županijskoj razini uspješno organizirana natjecanja iz latinskoga jezika, 

hrvatskoga, engleskog, njemačkog i talijanskog jezika te na međužupanijskoj razini iz 

filozofije i logike. 

Svi učenici u prvi razred upisani su  u prvom upisnom roku.  

Sve planirane učeničke ekskurzije uspješno su realizirane. 

Uspješno je koordiniran rad svih službi u školi. 

Sve planirane sjednice kolegijalnih tijela održane su, a na njima se odlučivalo o svim 

važnim pitanjima za kvalitetan rad prema namjeni i svrsi  škole. 

Održano je 10. sjednica Školskog odbora. 

Na sjednicama Vijeća roditelja i Vijeća učenika raspravljalo se o svim važnim 

događajima u školi. Učenički su se problemi rješavali u suradnji s roditeljima, učenicima, 

razrednicima, predmetnim nastavnicima i stručnim suradnicima. 

U školi je velika pozornost posvećena napredovanju nastavnika u struci jer se tako 

utječe i na podizanje opće kvalitete rada u školi. 

Sa svim relevantnim institucijama ostvarena je planirana suradnja u mjeri potrebnoj 

za kvalitetno funkcioniranje nastavnog procesa i rada škole. 

Sva pedagoška i druga dokumentacija škole uredno je vođena, a njezino vođenje 

redovno nadzirano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6. STRUČNI SURADNICI 
u školskoj godini 2016./2017. 

 
 
 
6. a  Pedagog 
 
 Škola ima stručnog suradnika – pedagoga koji tijekom školske godine radi na stručno-

razvojnim poslovima, ali je najveći dio zaduženja usmjeren na koordinaciju i stručno 

pedagoški angažman u svim aktivnostima u školi. Ukupnost zaduženja može se podijeliti u tri 

cjeline: pedagoško-razvojna, organizacijska i administrativna. Ova posljednja je najmanje 

zastupljena, ali vrlo izražena na početku i kraju školske godine. 

 Organizacijski  dio poslova pedagoga odnosi se na  organizaciju  svih  aktivnosti u školi  

(nastavnih, izvannastavnih, kulturnih i sportskih i sl.) i to se radi u suradnji s voditeljicom i 

ravnateljem. 

U središtu su pozornosti bili pedagoški problemi; od praćenja i unaprjeđenja nastave i 

uvođenja nastavnika početnika u odgojno-obrazovni rad, preko brige za razvoj učenika, do 

suradnje s roditeljima i srodnim ustanovama oko konkretnih slučajeva i zadaća. Ovdje je 

izuzetno bitan stručni tretman učenika, odnosno, psihološko-pedagoška skrb koja se ne 

odnosi samo na probleme u školi (učenje, društvena sredina i sl.). Uspješno je proveden  i 

program profesionalne orijentacije. Pedagog je u protekloj školskoj godini sudjelovao i u 

organizaciji i provedbi probne mature, osobito u njezinom analitičkom i evaluacijskom dijelu.  

Stručni suradnik pedagog je bio i član upisnog povjerenstva kao koordinator svih aktivnosti 

tijekom i nakon provedenih upisa što uključuje i sudjelovanje u oblikovanju razrednih odjela i 

tjednih zaduženja. Tijekom godine bio je mentor studentima pedagogije na stručnoj praksi. 

 

 

6. b Voditeljica 
 
 Voditeljica je u školi zastupljena s 40% radnog vremena. U okviru tog postotka obavlja 

znatan dio organizacijskih i administrativnih poslova, ali  kao članica stručne službe aktivno 

sudjeluje u globalnom razvoju škole. Prednjači njezina uloga u provedbi mature, popravnih, 

predmetnih, razrednih i razlikovnih ispita. 

 
 
6. c  Knjižničarke 
 
 Program rada školskog knjižničara, pa tako i izvješće o njihovu radu nalazi se uz 

program i izvješće o radu knjižnice. Planirani sadržaji ostvareni su gotovo u potpunosti.  

 

 

 



 
 

 

 

7. DNEVNE PRIPREME ZA NASTAVU 
u školskoj godini 2016./2017. 

 
 Stručna služba dosad nije nadzirala dnevne pripreme profesora za nastavu u svom 

formalnom okviru. Pretpostavka je da profesor ne može ući na sat  bez temeljite pripreme i 

da savjesno obavljanje tog dijela pridonosi ukupnom dojmu i kvaliteti rada. Stoga se 

profesori moraju pripremiti, što i čine, za svaki sat i svaki dan. Izbjegavanje formalnog 

obrasca proizvod je i različite prirode pripremanja profesora koji predaju različite predmete. 

 

 

 

8. PLANIRANJE VREMENA 
u školskoj godini 2016./2017. 

 
 
 Plan i program škole uključuje i godišnji kalendar koji određuje vremenski okvir svih 

značajnijih aktivnosti u školi. Sve su aktivnosti u školi provedene. Nastava je bila organizirana 

na osnovi petodnevnog radnog tjedna, a subotom su se samo jednom za četvrte razrede 

odrađivali sati nadoknade. Nastava je bila organizirana u dvije smjene. Većih organizacijskih 

problema nije bilo tijekom godine. Nedostaje više vremena za izvannastavne aktivnosti. 

 

 

9. PROSTORI I KABINETI 
u školskoj godini 2016./2017. 

 
 
 Iako zgrada II. gimnazije nije građena za potrebe škole pa je prostor neprilagođen 

potrebama jedne suvremene prosvjetne ustanove, uspjeli smo taj problem koliko-toliko 

dovesti u podnošljivo stanje. Problem održavanja nastave tjelesne i zdravstvene kulture 

riješili smo tako da smo više sprava za fitnes i tjelovježbu te stol za stolni tenis i nešto 

gimnastičkih sprava, stavili u dvije učionice. Tako smo pronašli, u nedostatku kvalitetnijih 

opcija, jednu prema kojoj se može s učenicima raditi  onda kada  vremenski uvjeti ne 

dopuštaju održavanje nastave na vanjskim igralištima. To je daleko od onoga što bismo mogli 

smatrati optimalnim uvjetima za održavanje tjelesne i zdravstvene kulture. 

 Poseban problem je premali broj učionica što uvelike komplicira izradu kvalitetnog 

rasporeda sati i njegovu pedagošku valjanost jer programskih je zahtjeva sve više.  

Škola smo koja se u postojećoj zgradi kvantitativno (broj odjela, učenika, programa) više ne 

može razvijati. 

 S druge strane, ostvarili smo  plan opremanja većine učionica fiksnim računalom i 

projektorom što će uvelike olakšati pripremu nastave i uvođenja novih nastavnih 

tehnologija. Također potičemo korištenje specijalizirane informatičke učionice sa sustavom 

tankih klijenata.  



 
 

 

 

 

  

10. STRUČNO USAVRŠAVANJE 
u školskoj godini 2016./2017. 

 
 
 Postoji pojedinačno i skupno stručno usavršavanje. Profesori ove škole dosta 

pozornosti posvećuju stručnom usavršavanju i to najviše odlazeći na seminare i skupove u 

organizaciji Ministarstva prosvjete i športa, te usavršavajući se individualno. Profesori su 

podosta vremena provodili i na stručnim i drugim skupovima izvan Republike Hrvatske, 

ponajviše profesori stranih jezika u sklopu međunarodne kulturne suradnje. Obvezno je 

sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje na 

županijskoj i međužupanijskoj razini, dok se na skupove na državnoj razini odlazi samo u 

slučaju kada to dopuste financijske mogućnosti. 

 

 
 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU PSIHOLOGA                                                                                                                                          
u školskoj godini 2016./2017. 

 

 

Školski psiholog: Maja Pospišil, prof. 

 

Stručna suradnica psihologinja u II. je gimnaziji zaposlena na pola radnog vremena, dok drugu 

polovicu radnog vremena ostvaruje u nastavi. Kao član stručne službe tijekom godine 2016./2017. 

radila je dakle 820 radnih sati, bez neradnih dana i godišnjih odmora. U stručnom timu sudjeluje uz 

pedagoga i knjižničare. 

S ostalim članovima stručne službe psihologinja je sudjelovala u planiranju i programiranju 

rada škole. Ovo se posebno odnosi na izradu vlastitog programa, te različitih programa prevencije. 

Osim ovoga, sudjelovala je i kao član Povjerenstva za upis učenika u prvi razred. Redovito je vodila 

evidenciju o vlastitome radu, te brinula o opskrbljivanju ureda potrebnim materijalima za rad. Radila 

je na različitim administrativnim poslovima prema zahtjevu Ministarstva i ravnatelja, od kojih je 

najznačajniji koordinacija projektnog tima škole za međunarodnu suradnju u okviru Erasmus + 

programa. Sudjelovala je u analizi uspjeha učenika i izradi izvješća.  

Temeljni rad psihologinje bio je savjetodavni i edukativni rad s učenicima. Tijekom protekle 

školske godine ostvaren je individulani savjetodavni rad s 40 učenika. 20 od tih učenika dolazilo je 

kontinuirano kroz određeni period tijekom školske godine, a upućeni su od strane roditelja, 

razrednika, pozvani na temelju trijažne ankete ili su došli samostalno zbog određenog problema. U 

okviru trijažnog postupka s učenicima 1. razreda obrađeni su podaci za 118 učenika, te će rezultati 

biti korišteni za izvještavanje roditelja u 1. razredu. Razlozi zbog koji su učenici upućeni ili sami dolaze 

kod psihologa najčešće su emocionalne poteškoće, problemi u učenju, obiteljski problemi i razvoj 

socijalnih vještina. Psihologinja je radila i s grupama učenika kroz različite programe radionica i 

projekte. U svim 1. razredima održane su radionice „Upoznavanja sa psihologinjom“. U okviru 

programa profesionalne orijentacije, psihologinja je provela radionice Donošenje odluke o karijeri i 

Planiranje budućnosti u 3. razredima. Zainteresirani učenici dolazili su na daljnje individualno 

savjetovanje vezano za odabir fakulteta. Treća je godina provođenja Erasmus+ projekta „Znanjem do 

razvoja“, u suradnji s Gimnazijom Ptuj, u okviru kojeg je psihologinja koordinirala projektnim timom 

naše škole. Aktivnosti projekta provedene u ovoj godini su tri Transnacionalna sastanka, napravljen je 

registar potreba lokalnog gospodarstva (O11) te je u tijeku stvaranje zajedničkog modela na temelju 

iskustava uključenih škola (O10). U posljednjoj fazi projekta, fazi diseminacije, prezentacija modela 

razvoja poduzetnosti kroz promotivne radionice u drugim školama (E1) još je u tijeku. 

Suradnja s roditeljima uglavnom se ostvarivala kroz individualne kontakte i predavanja na 

roditeljskim sastancima. S profesorima se suradnja uglavnom odvija kroz informiranje i savjetovanje 

o učenicima, ali i sudjelovanje na Nastavničkim vijećima i aktivima. Psihologinja surađuje i s drugim 

ustanovama, poput Centra za prevenciju ovisnosti, Centra za socijalnu skrb, CISOK centrom, AZOO te 

različitim nevladinim organizacijama. Izlagala je rezultate istraživanja Erasmus+ projekta „Znanjem do 

razvoja“ na Međužupanijskom stručnom skupu nastavnika i stručnih suradnika psihologa iz tri 

županije.  



 
 

 

 

 
DRŽAVNA MATURA 

 
 

IZVJEŠĆE O RADU ISPITNOG KOORDINATORA - organizacija i provedba ispita  državne 
mature u školskoj godini 2016./2017. 

 
Ispitna koordinatorica: Marijana Kušen, prof. 

 

U ovome izvješću opisani su poslovi koje je obavio koordinator za organizaciju i provedbu ispita 

državne mature tijekom školske godine: 

 

• osiguravanje i provjeravanje popisa i prijava učenika za ispite; 

• zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala; 

• osiguravanje prostorija za provođenje ispita; 

• nadzor provođenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita; 

• povrat ispitnih materijala Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje; 

• informiranje učenika o sustavu vanjskog vrednovanja i zadacima i ciljevima vrednovanja; 

• savjetovanje učenika o odabiru izbornih predmeta državne mature; 

• informiranje učenika o postupku provođenja ispita, te koordiniranje prijavljivanja za ispite na  

    razini škole; 

• pravovremeno dostavljanje rezultata ispita učenicima; 

• vođenje brige u školi o provedbi prilagodbe ispita za učenike s teškoćama; 

• informiranje nastavnika o sustavu, zadacima i ciljevima vanjskoga vrednovanja, te  

  savjetovanje i pružanje podrške; 

• osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i publikacija za nastavnike; 

• surađivanje s roditeljima u savjetovanju učenika glede odabira izbornih predmeta; 

• unošenje i upotpunjavanje prvobitnih podataka o školi i nastavnim predmetima u bazu  

  podataka; 

• unošenje i upotpunjavanje matičnih podataka učenika u bazu podataka; 

• unošenje prijava za ispite u suradnji s učenicima; 

• sudjelovanje na seminarima za ispitne koordinatore. 

 

U ovoj školskoj godini državnoj maturi u ljetnom roku pristupilo je 127 učenika. Obvezni dio 

državne mature s uspjehom su položili svi učenici.  

 

Jesenskom roku državne mature pristupio je 1 učenik – ponavljač. 

  



 
 

 

 

 

 IZVJEŠĆE O RADU ŠKOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA -  organizacija i provedba ispita 
državne mature u školskoj godini 2016./2017. 

 
 
Ispitna  koordinatorica: Marijana Kušen, prof. 
 
 

Školsko ispitno povjerenstvo čine: ravnatelj koji je po položaju predsjednik povjerenstva i šest 

članova iz reda nastavničkoga vijeća od kojih je jedan ispitni koordinator. Ravnatelj imenuje 

povjerenstvo u rujnu za tekuću školsku godinu, a za svaki ispitni rok za provedbu ispita ravnatelj 

imenuje dežurne nastavnike. Plan i program rada školskoga ispitnoga povjerenstva i dežurnih 

nastavnika tijekom provedbe ispita dio je godišnjega plana i programa rada škole. 

 
Obavljeni poslovi školskoga ispitnoga povjerenstva: 
 

• utvrđivanje preliminarnoga popisa učenika za polaganje ispita na temelju zaprimljenih prijava i     

    dostavljanje Centru 

• utvrđivanje konačnoga popisa učenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita i dostavljanje  

   Centru 

• odlučivanje o opravdanosti nepristupanja učenika polaganju ispita 

• zaprimanje prigovora učenika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovora učenika na  

    ocjene te dostavljanje pismenoga mišljenja Centru  

• utvrđivanje ostalih poslova nastavnika u provedbi ispita 

• obavljanje drugih poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita 

• dežurstva tijekom provođenja državne mature. 

 

 

Školsko ispitno povjerenstvo II. gimnazije Osijek: 
 

1. Vladimir Minarik, ravnatelj       -  predsjednik povjerenstva 

2. Marijana Kušen, prof.                 -  ispitni koordinator 

3. Tatjana Blagojević, prof.mentor   -  član   

4. Mirna Kurtović, prof.savjetnik        -   član 

5. Nives Merčep, prof.                   -   član  

6. Snježna Pavošević, prof.                     -            član  

7. Mirela Šarić, prof.mentor   -   član 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

IZVJEŠĆE O RADU ŠKOLSKOG ODBORA II. GIMNAZIJE OSIJEK 
u  školskoj  godini 2016./2017. 

Članovi  Školskog   odbora 
 

   

PREDSJEDNICA  ŠKOLSKOG  ODBORA:                           Valerija  Karačić, prof. 
ZAMJENIK PRED. ŠK. ODBORA:                                        Hrvoje Žanić, dipl.oec. 
PREDSTAVNICA  RADNIČKOG VIJEĆA:                              Zrinka  Vukojević-Tomašić, prof. 
PREDSTAVNICA  NASTAVNIČKOG  VIJEĆA:                       Mirela  Šarić, prof 
PREDSTAVNICA  VIJEĆA  RODITELJA:                               Dr.sc.  Brigita  Hengl 
PREDSTAVNIK  OSNIVAČA:                                               Ante  Kristić, dipl.ing.građ. 
PREDSTAVNIK  OSNIVAČA:                                               Prof.dr.sc. Ljiljana Kolenić 
___________________________________________________________________________ 
 

Sudjeluju u radu Školskog odbora 
 
RAVNATELJ:                     Vladimir  Minarik, prof. 
TAJNICA:                          Željka  Halapir, dipl.iur. 
 

   

 

 Planirani  poslovi  i  zadatci: 

 Usvajanje općih akata prema potrebi. 

 Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju u svezi zasnivanja i prestanka radnog 
odnosa djelatnika tijekom školske godine. 

 Drugi poslovi prema ukazanoj potrebi. 
 

   

Mjesec Poslovi i zadatci 

 
 
 
 

rujan 
2016. 

  

 Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta škole  

 Usvajanje izvješća o radu u školskoj godini  2015./2016. 

 Usvajanje Školskog kurikula za školsku godinu  2016./2017. 

 Usvajanje godišnjeg plana i programa rada Škole 

 Usvajanje Pravilnika zaštite na radu  

 Usvajanje Pravilnika o zaštiti od požara  

 Izvješće o stanju zaštite na radu o provođenju mjera zaštite na radu i  

 Izvješće o stanju zaštite od požara u Školi  

 
 
 

studeni  
2016. 

 

 

 Davanje prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu na 

određeno vrijeme za nastavnika Psihologije i stručni suradnik psiholog 

 Potvrda odluke Vijeća roditelja o izboru jednog od ponuđača za     

osiguranje učenika od nezgode koja je dana  osiguravajućem društvu    

Croatia Osiguranje d.d. 

 
prosinac 

2016. 

 

  
 Izmjene godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 

2016./2017. 

 Donošenje financijskog plana za 2017. godinu 

 



 
 

 
 
 

siječanj 
2017. 

  
 

 Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno 

vrijeme  za poslove nastavnik/ca Kemije 

 Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno 

vrijeme za poslove nastavnik/ca Glazbene umjetnosti 

 Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno 

vrijeme za poslove nastavnik/ca Psihologije i stručnog suradnika/ce 

psihologa 

 Usvajanje Poslovnika o radu Školskog odbora  /privitak 2./ 

 Usvajanje Poslovnika o radu Školskih vijeća  /privitak 3./ 

 Usvajanje završnog računa za 2016. godinu 

  

 
veljača 
2017. 

 
 

 

 Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta II.      

gimnazije Osijek  

 Imenovanje upisnog povjerenstva za školsku godinu 2017./2018. 

 

 
ožujak  
2017.  

 

 Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa      

na određeno vrijeme za radno mjesto  nastavnik/ca Kemije 

 Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na        

određeno vrijeme za radno mjesto  nastavnik/ca Psihologije 

 Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na       

određeno vrijeme za radno mjesto  stručni suradnik/ca psiholog 

 Raspisivanje (ponovljenog) natječaja za zasnivanje raddnog odnosa na      

određeno vrijeme za radno mjesto nastavnik/ca Kemije 

 Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa     

na određeno vrijeme za radno mjesto  nastavnik/ca Kemije 

 Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa      

na određeno vrijeme za radno mjesto  nastavnik/ca Glazbene 

umjetnosti 

 

 
 

 
Osim ovih redovitih poslova i zadataka,  na svakoj se sjednici raspravljalo o  
pitanjima i prijedlozima  kao i o svim tekućim pitanjima vezanim za školu 
koja su u nadležnosti Školskog odbora. 
Ukupno je održano devet  sjednica Školskog odbora u navedenom sazivu. 
 
Sljedeći saziv Školskog odbora otpočinje s radom u travnju 2017. godine. 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

IZVJEŠĆE O RADU ŠKOLSKOG ODBORA II. GIMNAZIJE OSIJEK 
u  školskoj godini 2016./2017. 

Članovi  Školskog   odbora 
 

   

PREDSJEDNICA  ŠKOLSKOG  ODBORA:                           Mirna Kurtović, prof. 
ZAMJENIK PRED. ŠK. ODBORA:                                        Branko Vrbošić, dipl.iur. 
PREDSTAVNICA  RADNIČKOG VIJEĆA:                            Zrinka  Vukojević-Tomašić, prof. 
PREDSTAVNICA  NASTAVNIČKOG  VIJEĆA:                    Egidija Kardum, prof. 
PREDSTAVNICA  VIJEĆA  RODITELJA:                              Marina Bem Kovačević, univ.spec.oec. 
PREDSTAVNIK  OSNIVAČA:                                                Ante Kristić, dipl. ing. građevine 
PREDSTAVNIK  OSNIVAČA:                                                Oliver Grigić, dipl.ing. arh. 
___________________________________________________________________________ 
 
Sudjeluju u radu Školskog odbora 
 
RAVNATELJ:                     Vladimir  Minarik, prof. 
TAJNICA:                          Željka  Halapir, dipl.iur. 
 

   

 
 Planirani  poslovi  i  zadatci: 

 Usvajanje općih akata prema potrebi. 

 Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju u svezi zasnivanja i prestanka radnog 
odnosa djelatnika tijekom školske godine. 

 Drugi poslovi prema ukazanoj potrebi. 
 

   

               Mjesec                                          Poslovi i zadatci 

 

travanj 

2017. 

  

 Izvješće o imenovanim članovima Školskog odbora 

 Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 

 

 
 

svibanj 
2017. 

 

 

 Donošenje odluke o izmjenama i dopuni Statuta uz prethodnu 

suglasnost osnivača 

 Utvrđivanje prijedloga godišnjih troškova školovanja redovitih učenika, 

stranih državljana izvan zemalja Europske unije za školsku godinu 

2017./2018. 

 Utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta II. gimnazije Osijek 

 
srpanj 
2017. 

   

 Utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta II. gimnazije Osijek 

 Financijski izvještaj  

 Imenovanje Povjerenstva za otpis knjižnične građe 

 

 
kolovoz 
2017. 

 

 Maturalno putovanje 

 

 



 
 

 

IZVJEŠĆE O NASTAVI ZA NJEMAČKU JEZIČNU DIPLOMU II  
(DEUTSCHES SPRACHDIPLOM II/DSD II) 

u školskoj godini 2016./2017.  

 
 
 

Dr.sc. Zvjezdana Penava Brekalo, prof.savjetnik 

 

Školske godine 2016./2017. Nastavu njemačkog jezika za Njemačku jezičnu diplomu u prvom 

razredu pohađalo je 43 učenika, u drugom razredu 25 učenika, u trećem razredu 28 učenika a u 

četvrtom razredu 22 učenika, što ukupno iznosi 118 učenika. 18. generacija učenika četvrtih razreda 

pristupila je međunarodnom ispitu za Njemačku jezičnu diplomu drugog stupnja (DSD II).  

Izvorna govornica njemačkog jezika, stručna savjetnica, profesorica Kerstin Friedrich bila je 

zadužena za koordinaciju provođenja DSD-programa za školsku godinu 2016./2017. te je u suradnji s 

profesoricom njemačkog jezika dr.sc. Zvjezdanom Penava Brekalo, prof. savjetnik provela 

neposrednu pripremu za 22  učenika četvrtih razreda, od kojih je 20 pristupilo ispitu. Pisani dio ispita 

odvijao se dana 30. studenog, 2016., a usmeni dio ispita 26. i 27. siječnja 2017.  

Ispitnom povjerenstvu na usmenom dijelu DSD-ispita predsjedavala je profesorica Kerstin 

Friedrich, u svojstvu ispitivača bila je profesorica dr.sc. Zvjezdana Penava Brekalo a stalna članica 

ispitnog povjerenstva bila je  profesorica Roberta Ruška Krljar.  

U svibnju 2017. su stigli rezultati ispita koji je 6 učenika položilo s razinom C1, 7 učenika s 

razinom B2 a 7 učenika je djelomično položilo ispit, te su upućeni na ponovno prijavljivanje ispita u 

rujnu 2017. Dana 05. lipnja, 2017. učenicima su dodijeljene Njemačke jezične diplome i Potvrde u 

nazočnosti profesorica njemačkog jezika II. gimnazije Osijek.  

Profesorica Mirela Šarić je ove školske godine dobila licencu za samostalno provođenje ispita 

za Njemačku jezičnu diplomu prvog stupnja (DSD I).  

U travnju 2017. prilikom službenog sastanka ravnatelja škole, profesorica njemačkog jezika i 

koordinatora za Njemačku jezičnu diplomu za Republiku Hrvatsku, gospodina dr.sc. Ulricha Dronske 

dogovoreno je da se od iduće školske godine učenicima ponudi mogućnost polaganja ispita za 

Njemačku jezičnu diplomu prvog stupnja. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU LITERARNE SKUPINE 
u školskoj godini 2016./2017. 

 
 
Voditeljica: Kristina Inhof, prof. mentor 

 

 

U školskoj godini 2016./2017. održano je 35 sati tijekom 35 radnih tjedana. Plan i program 

rada realiziran je u potpunosti. 

 

Literarna skupina obilježila je prigodnim tekstovima Dane kruha, Dan sjećanja na Vukovar, 

blagdan Božića, Valentinovo, blagdan Uskrsa, Svjetski dan pisanja pisama i dr. 

 

Učenici su primjenjivali komunikacijske sposobnosti i vještine u pisanju u različitim formama. 

Pokazivali su stvaralačke sposobnosti i njegovali stvaralačku pismenost. Interpretirali su književna 

djela prikladnim rječnikom i nazivljem. Povezivali su i uspoređivali književnost s ostalim umjetnostima 

i aktualnom stvarnošću. 

 

Na gradskoj razini smotre LiDraNo, održanoj 27. siječnja 2017. u Medicinskoj školi u Osijeku, 

u kategoriji literarnoga izraza sudjelovali su Stela Milas (4.a) pjesmom Mi i Vera Malinović (4.c) 

pjesmom Trenutak. 

 

U literarnom izrazu pjesma Mi učenice Stele Milas predložena je na županijsku smotru 

LiDraNa koja se održala 14. veljače 2017. u Srednjoj školi Isidora Kršnjavog u Našicama. Pjesma Mi 

predložena je na državnu smotru LiDraNa. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU LITERARNE SKUPINE (tekstovi) 
u školskoj  godini 2016./2017. 

 

 

Voditeljica: Valerija Karačić, prof. mentor 
 
 

Županijska razina LiDraNa održana je 3. 3. 2017. u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga u 

Našicama. Cilj LiDraNa je poticati literarno, novinarsko i kazališno stvaralaštvo učenika osnovnih i 

srednjih škola. Ni ove godine nije nam nedostajalo originalnosti i kreativnosti koja je bila prisutna u 

svim kategorijama natjecanja. 

  II. gimnazija Osijek na LiDraNu natjecala se u gotovo svim područjima: u području 

samostalnog novinarskog rada natjecao se David Gašo, učenik drugog  razreda te je predložen za 

državnu razinu LiDraNa.  

U području literarnog stvaralaštva natjecala se i Dorotea Rosić koja, nažalost nije bila 

predložena za daljnju razinu natjecanja.   

Velika vrijednost smotre LiDraNo je i zbornik u kojemu se objavljuju svi literarni i samostalni 

novinarski radovi učenika koji su pozvani na državnu smotru, a za ostale izraze objavljuju se imena 

učenika i mentora te naslovi radova u ostalim kategorijama.  

 

Osim sudjelovanja na smotri LiDraNo, učenici literarne skupine sudjelovali su i na  
 

Popularizacijskom simpoziju kulturne i kreativne industrije                                                                 
Ekonomskog fakulteta u  Osijeku  -  Kreativnoj riznici. 

 
Ovdje su David Gašo i Dorotea Rosić održali kratko predavanje nakon čega je uslijedila radionica pod 

nazivom Gdje i kako početi?  

 

 Vrsta događaja: Radionica 

 Predviđeno trajanje događaja: 90 min 

 Mjesto događaja: Dvorana 3 

 Institucija: II. gimnazija Osijek 

 Opis događaja:  

 a) Kratka prezentacija i upoznavanje 

 b) Predstavljanje naših filmskih uradaka 

 c) Kratkometražni film predstavljanje (Dorotea)  

 d) Animacija predstavljanje (David) 

 e) Radionica kratkomentražnog filma s Doroteom i radionica animacije s Davidom 

 f) Predstavljanje uradaka nastalih na radionici   

 

Radionica je bila izuzetno dobro posjećena i ocijenjena je vrlo visokim ocjenama. Evo i plana 

kako je to izgledalo. 



 
 



 
 

  

 
 

IZVJEŠĆE O RADU RADIJSKE SKUPINE  
u školskoj godini 2016./2017. 

 

 

Voditeljica: Mirjana Bogdanović, prof. savjetnik 

  

U školskoj godini 2016./17. planirala sam raditi 30 sati sa zainteresiranim učenicima u sklopu 

radijske skupine, a toliko je i ostvareno.  

 

Svi su planirani sadržaji napravljeni:    

  

 vrednote govorenoga jezika 

 ispravljanje pogrešaka u pisanome i usmenome izražavanju  

 govorenje i slušanje - oblikovanje govora 

 vježbe: pravogovorne, gramatičke, stilističke, tekstovne 

 intonacija rečenice 

 snimanje i montiranje 

 postavljanje radijske emisije - rad na tekstu  radijske emisije. 

 

Radijsku skupinu čine: Doria Ban, Marta Bugarin, Katarina Borbaš, Nika Glavač, David 

Đorđijevski, Marko Radoš, Karla Grgurić, Lea Sudar  iz 2.a te Marija Grgić iz 3.b.  

 

Članovi  radijske skupine samostalno su osmislili, snimili i montirali emisiju pod nazivom Stil 

(ni)je sve! u trajanju od 8 minuta i 20 sekundi. Emisija govori o načinu odijevanja učenika i profesora, 

o njegovanju vlastitoga stila i je li potrebno u škole uvesti uniforme, tzv. dress code. 

 

Novinarka je emisije Nika Glavač, a snimatelj David Đorđijevski. 

 

Radijska je skupina s emisijom sudjelovala  27. siječnja (petak) 2017. u Medicinskoj školi 

Osijek na gradskoj razini smotre LiDraNo 2017.  i upućena je na županijsku razinu.  

Županijska razina hrvatske smotre literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva  

LiDraNo 2017. održana je u Našicama 14. veljače (utorak) 2017. 

 

 

Radijska emisija Stil (ni)je sve!  predložena je za državnu smotru LiDraNo 2017. 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

  

 

 

IZVJEŠĆE S NOVINARSKOM SKUPINOM 
u školskoj godini  2016./2017. 

 
 

Voditeljica: Valerija  Karačić, prof. mentor 

 

Novinarska skupina  i  novinski list Ex Chatedra ove 2016./2017. godine nisu bili 

realizirani/materijalizirani (tiskani)  jer financijska sredstva nisu bila osigurana, a osim toga sve se više 

okrećemo računalnom novinarstvu, stoga su učenici vrijedno radili i objavljivali članke kako na 

školskim stranicama, tako i na na drugim stranicama (SiB, Osijek 031 i sl.).  

 

Osim pisanja i objavljivanja članaka u rad su uključene i fotografije, tj. snimanje i objavljivanje 

istih. 

Skupina nastavlja s radom i sljedeće godine i to u novom sastavu i s pojačanim radom. 

 

Novinarska je skupina također sudjelovala vrlo aktivno i pri projektu Erasmus + Znanjem do 

razvoja objavljujući fotografije i novinske tekstove (koji se nalaze na stranicama škole), te je na taj 

način djelovanje pri projektu približeno svima onima koji ne sudjeluju u projektu, ali žele znati više i 

sudjelovati u nekim budućim projektima. 

 

Na smotri LIDRANO učenik 2. c razreda David Gašo, sudjelovao je  sa samostalnim 

novinarskim radom pod nazivom Crni med - vrsta rada: članak - koji je bio izuzetno pohvaljen od 

strane prosudbene komisije te je predložen za Državno natjecanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU DRAMSKE SKUPINE THALIA 
  u školskoj godini 2016./2017. 

 

 

Voditeljica: Ivana Vučemilović-Šimunović, prof. 

 

 

Tijekom školske godine 2016./2017. sve aktivnosti koje su planirane u radu dramske skupine 

Thalia su i ostvarene.  

 

U radu dramske skupine sudjelovali su učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda.  

 

Članovi dramske skupine sudjelovali su na Županijskom natjecanju LiDraNo, ondje postigli 

zavidne rezultate te su bili pozvani na Državno natjecanje LiDraNo u Primošten. 

 

Učenici su radi boljeg upoznavanja s radom posjetili HNK i Akademiju dramske umjetnosti u 

Osijeku.  

 

Skupina se sustavno sastajala tijekom cijele školske godine kao  i tijekom 50 sati vježbi 

govorenja, glume te kao konačni ishod bilo je pisanje originalnog  scenarija po kojem je i nastala i 

izvedena  školska predstava.  

 

Svi ciljevi i planirane zadaće su ostvareni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU DRAMSKE SKUPINE NA NJEMAČKOM JEZIKU-ESSEKER JUGENDSZENE                                                                                           
u školskoj godini 2016./2017. 

 
 
Voditeljica: Tihana Pavičić, prof. mentor 

 

 

 
    Dramska skupina “Esseker Jugendszene” osnovana je s ciljem unapređenja nastave 

njemačkoga jezika. U skupini je aktivno sudjelovalo 25 učenika prvih i drugih razreda koji su redovito 

dolazili na probe i vježbali scenski pokret, mimiku, izražajni govor i  učili napamet zadani tekst. 

 

    Probe su se održavale subotom i u suprotnoj smjeni, a učenik 2.c David Gašo je napisao tekst 

“Star Wars auf Deutsch” na engleskom jeziku koji je prof. Tihana Pavičić prevela na njemački, a prof. 

Kerstin Friedrich lektorirala. 

 

    Učenici su predstavu odglumili na 17. međunarodnom kazališnom festivalu koji se održao u 

Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića. Učenici su sami izradili kostime za predstavu, a učenik Bruno 

Radovanović iz 2.b je svirao originalnu glazbu iz filma Star Wars. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU SKUPINE DAROVITIH UČENIKA IZ HRVATSKOGA JEZIKA 

u školskoj godini 2016./2017. 

 
 

Voditeljica: Kristina Inhof, prof. mentor 

 

 

U školskoj godini 2016./2017. održano je 35 sati tijekom 35 radnih tjedana. Plan i program 

rada realiziran je u potpunosti. 

  

Učenici su upoznavali i trudili se dosljedno primjenjivati standardnojezičnu normu 

(pravopisnu, pravogovornu, gramatičku, stilističku i leksičku) u govoru i pismu. 

 

Učili su primjenjivati jezične komunikacijske sposobnosti i vještine u govoru i pisanju u 

različitim situacijama te proširili znanje o jezikoslovnim pojmovima koji se odnose na gradivo 

propisano planom i programom. 

 

Učenici su sudjelovali na školskom, županijskom i državnom natjecanju iz hrvatskoga jezika. 

 

Na Školskom natjecanju iz hrvatskoga jezika, održanom 2. veljače 2017., sudjelovale su 

učenice Nika Šimić (4.c) (1. mjesto), Lucija Schneider (1.d), Anita Ćurić (1.d) i Tatjana Batljan (1.b). 

 

Na Županijskom natjecanju iz hrvatskoga jezika, održanom 6. ožujka 2017. u II. gimnaziji 

Osijek, sudjelovale su učenice Nika Šimić ( 1. mjesto) i Tatjana Batljan. 

 

Učenica Nika Šimić sudjelovala je na državnom natjecanju iz hrvatskoga jezika, održanom u 

Osnovnoj školi Fausta Vrančića u Šibeniku od 26. do 28. travnja 2017., na kojem je ostvarila 11. 

mjesto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 
 
 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU SKUPINE DAROVITIH UČENIKA IZ  HRVATSKOGA JEZIKA  
u školskoj godini 2016./2017. 

 

 

Voditeljica: Mirjana Bogdanović, prof. savjetnik 

   
U  školskoj godini 2016./2017. planirala sam 70 sati rada s darovitim učenicima, a toliko je i 

ostvareno.  Svi su planirani sadržaji ostvareni (fonetika i fonologija, grafemski sustav hrvatskoga 

standardnog jezika, prozodija,  morfologija, sintaksa, povijesni razvoj hrvatskoga jezika, kao i opća 

pismenost – pravopisna i gramatička problematika). 

 

Za natjecanje su se pripremale: Matea Arambašić iz 2.a, Helena Segetlija iz 3.a, Ana Bunjevac 

i Ana Jagarinec iz 3.b. 

 

Školsko natjecanje iz  hrvatskoga jezika održano je 2. veljače 2017.  

 

Poredak je sljedeći: 

1. razred:  

Matea Arambašić  2. mjesto  67/80 

 

2. razred:  

Helena Segetlija  2. mjesto  76/80   

 Ana Bunjevac   4. mjesto  73/80 

Ana Jagarinec   7. mjesto 65/80 

   

 

Županijsko natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika održano je u II. gimnaziji Osijek   

6. ožujka 2017. godine.  

 

Poredak je sljedeći: 
 

Matea Arambašić  5. mjesto  73/90 

 Helena Segetlija  3. mjesto  78/90 

Ana Bunjevac   6. mjesto  71/90 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE  O  RADU SKUPINE  DAROVITIH UČENIKA IZ HRVATSKOGA JEZIKA 
u školskoj godini 2016./2017. 

 
 

Voditeljica:  Valerija  Karačić, prof. mentor 

 

U tijeku nastavne godine 2016./2017.   planirano je 70 sati rada s darovitim učenicima što je 

sve i ostvareno. Održavani su sati dodatne nastave po predviđenom  planu i programu.  Učenici koji 

su pohađali sate dodatne nastave sudjelovali su na Školskom, Županijskom  i Državnom natjecanju iz 

poznavanja hrvatskoga jezika.  

Učenice drugih razreda (Lucija Nikić, Renata Pavrlišek, Mihaela Adrić i Ena Dražić sudjelovale 

su na Školskom natjecanju i postigle dobar uspjeh, dok Mihaela Adrić i Laura Faktor ostvarile pravo 

sudjelovanja na Županijskom natjecanju.    

 

Školsko natjecanje održano je 2. veljače 2017. godine te su učenice Lucija Lovrić i Laura Berženi iz 1. 

e razreda te ostvarile nešto slabije rezultate, dok su ostale dvije učenice ostvarile bolje rezultate i 

tako stekle pravo sudjelovanja na Županijskoj razini. 

 

 Andrea Đanić,   1. c -  1. mjesto 

 Antonija Munjeković,  1. e - 3. mjesto   

 

Županijsko natjecanje  održano je 6. ožujka 2017. godine te su postignuti sljedeći rezultati: 

  

 Andrea Đanić,   1. c -  3. mjesto 

 Antonija Munjeković,  1. e - 5. mjesto 

 Mihaela Adrić,  2. d - 4. mjesto 

 Laura Faktor,  2. d - 9. mjesto 

  

Državno natjecanje 

  

 Andrea Đanić    1. c - 17. mjesto 

 

Dodatna nastava iz hrvatskoga jezika bila je provođena i u svrhu samovrjednovanja.  

Učenici će nastaviti raditi i sljedeće 2017./2018. školske godine. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU DAROVITE SKUPINE  IZ HRVATSKOGA JEZIKA 
u školskoj godini 2016./2017. 

 

 

Voditeljica: Kristina Bajus, prof. 

 

U školskoj godini 2016./2017. ukupno je održano 70 školskih sati. Plan i program je u cijelosti 

ostvaren.  

U radu, koje sam održavala danima predviđenim za slobodne aktivnosti, sudjelovali su učenici 

trećih razreda. Učenici su rješavali zadatke iz radne bilježnice, testove sa školskih i županijskih 

natjecanja te zadatke koje sam im sama pripremala.  

 

Nakon provedenoga Školskog natjecanja, na Županijsko su se natjecanje plasirale učenice        

(Laura Mazur, Andrea Mazur, Ema Premec, Ana Pašalić-sve su učenice 3 c razreda).  

 

Učenice su na županijskom natjecanju ostvarile sljedeće rezultate:  

 

 Laura Mazur (2. mjesto)  

 Andrea Mazur (3. mjesto)  

 Ema Premec (4. mjesto) 

 Ana Pašalić (8. mjesto)  

  

Nakon što je državno povjerenstvo objedinilo pristigle rezultate svih županija, na Državno 

natjecanje koje je održano u Šibeniku 26. – 28. travnja 2017. godine pozvana je Laura Mazur koja je 

na istom osvojila 12. mjesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

IZVJEŠĆE  O  RADU DAROVITE SKUPINE  IZ HRVATSKOGA JEZIKA 
u školskoj godini 2016./2017. 

 
 
 

Voditeljica: Ivana Vučemilović-Šimunović, prof. 

 

U školskoj godini 2016./2017. održala sam 35 sati nastave s darovitim učenicima 2.razreda.  

 

Plan i program je u cijelosti ostvaren. Sastajali smo se danima predviđenim za slobodne 

aktivnosti. Učenici su rješavali zadatke iz radne bilježnice, testove sa školskih i županijskih natjecanja 

te zadatke koje sam im sama pripremala.  

 

Učenici koji su sudjelovali na Školskom natjecanju  nisu se plasirali na Županijsko natjecanje. 

 

To su bili učenici: Beatriz Brkić, Vlatka Perković. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU SKUPINE DAROVITI ENGLEZI  
u školskoj godini 2016./2017. 

 

  

Voditeljica: Aleksandra Pavličević, prof.savjetnik 

 

Dodatna nastava iz engleskoga jezika  bila je podijeljena u dvije skupine. Jednu skupinu činili 

su učenici prvih i drugih razreda koji su se pripremali za sudjelovanje na smotri English All Around, a 

drugu učenici drugih razreda koji su se pripremali za školsko i  županijsko natjecanje.  

 

U radu obje skupine redovno je sudjelovalo oko petnaestak učenika. Učenici su ponavljali i 

uvježbavali gramatiku, radili na obogaćivanju vokabulara, vježbali čitanje i pisanje, razvijali slušne 

sposobnosti i govorne vještine.  

 

Nakon provedenog školskog natjecanja jedan učenik drugog  (David Gašo) pozvan je na  

županijsko natjecanje na kojem je osvojio 13 mjesto.  

 

Trinaest učenika prvih, drugih i četvrtih razreda sudjelovalo je na natjecanju English All 

Around u u Zagrebu. Učenici su bili uključeni u sljedeće kategorije: Uvjerljivo govorenje, Dramski 

izazov, Filmska priča, i  Glazbeni izazov, Slovkanje i Pisanje.  

 

Učenici su osvojili prva mjesta u kategorijama: Uvjerljivo govorenje, Dramski izazov, Filmska 

priča, i  Pisanje, u kategoriji Glazbeni izazov drugo mjesto, a u kategoriji Slovkanje treće mjesto.  

 

Učenici David Gašo i Dorotea Rosić predstavljat će nas na 22. Filmskoj reviji mladeži u 

Karlovcu kao članovi Žirija mladih što im je nagrada za prvo mjesto osvojeno u kategoriji Filmska 

priča. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

              IZVJEŠĆE RADA DODATNE NASTAVE IZ INFORMATIKE 

u školskoj godini 2016./17. 

 
 

 

 

 naziv dodatne nastave : Dodatna nastava iz informatike 

 broj učenika: 10 

 ime i prezime voditelja: Lidija Blagojević, prof. svjetnik 

 planirani broj sati tjedno: 1 

 planirani broj sati godišnje: 35 

 ciljevi dodatne nastave : priprava za natjecanje Osnove informatike i polaganje Državne 

mature iz informatike 

 način realizacije dodatne nastave: nastava u maloj skupini uz korištenje svih dostupnih 

materijala na internetu.   

 vremenski okviri dodatne nastave:  jedan sat tjedno u terminima školskih slobodnih 

aktivnosti. 

 osnovna namjena dodatne nastave: osposobljavanje učenika za uspješno polaganje Državne 

mature iz informatike te za sudjelovanje na natjecanju iz Osnova informatike. 

 vrjednovanje dodatne nastave: Na školskom natjecanju iz Osnova informatike natjecalo se 

pet učenika od kojih je tri učenika izborilo sudjelovanje te sudjelovalo na Županijskom 

natjecanju: Petra Plavšić osvojila je peto mjesto, Karlo Tkalec sedmo mjesto te Valentina Kos 

deveto mjesto. Rezultati učenika na  Državnoj maturi iz informatike su dobri, dogodine ih 

planiramo i poboljšati.   

 način korištenja rezultata vrjednovanja dodatne nastave:  u svrhu promidžbe škole. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU DODATNE NASTAVE IZ PSIHOLOGIJE                                                                                                                                          
u školskoj godini 2016./2017. 

 

 
Voditeljica: Maja Pospišil, prof. 

 

U školskoj godini 2016./2017. planirano je 35 sati dodatne nastave iz psihologije s učenicima 

četvrtih razreda.  

Nastava je organizirana po dogovoru s učenicima svaki tjedan po dva školska sata u drugom 

nastavnom polugodištu. 

 

Obrađene su sljedeće teme: 

 

 Metode znanstvenih istraživanja u psihologiji 

 Funkcioniranje živčanog sustava 

 Zakonitosti u percepciji 

 Sastavnice pamćenja i teorije učenja 

 Testiranje inteligencije 

 Izvori motivacije i sastavnice emocija 

 Teorije ličnosti 

 Psihički razvoj čovjeka 

 Utjecaj društva na psihičke procese i ponašanje pojedinca 

 

Na sastanke su povremeno dolazili slijedeći učenici: Aleksandra Šijan, Ana Martinić, Hermina 

Sorić, Dora Pendić, Marin Blaženović, Antonio Marić, Tea Grejić, Nina Forgić, Viktorija Klasić dok je 

ukupno bilo prijavljeno 30 učenika, od kojih je ostatak dolazio tek nekoliko puta.  

 

Na državnu maturu iz psihologije izašlo je 39 učenika.  

 

Motivacija učenika i kontinuiranost njihovog rada odrazili su se i na njihove rezultate na 

državnoj maturi. Prosječan rezultat učenika škole veći je od prošlogodišnjeg.  

 

Rezultati učenika koji su redovito dolazili na pripreme veći je nego prošlogodišnji što bi 

mogao biti odraz njihove izrazite motiviranosti za upisivanjem željenog fakulteta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

IZVJEŠĆE  O  RADU DOPUNSKE SKUPINE IZ TALIJANSKOGA JEZIKA 
u školskoj godini 2016./2017. 

 
 
Voditeljica: Magdalena Kozić,prof.  
Planirani broj učenika: 10-15 
Planirani broj sati tjedno: 1 povremeno 
Planirani broj sati godišnje: 15 
 

Na dopunsku nastavu upućivani su učenici koji su imali poteškoća savladati gradivo 
nastave talijanskog jezika na redovnim satima.  
 
 
Ciljevi:   

 pomoći učenicima koji nisu u stanju razumjeti i savladati gradivo nastave talijanskog 
jezika na redovnim satima 

 vježbati s njima dodatno čitanje s razumijevanjem i pisanje 

 pomoći im u pripremi za pisanu provjeru znanja. 
 

U sklopu održanih sati ostvareni su sadržaji: 
 

1. imperativo 
2. indefiniti 
3. congiuntivo presente 
4. congiuntivo imperfetto 
5. congiuntivo trapassato 
6. periodo ipotetico – primo tipo 
7. periodo ipotetico – secondo tipo 
8. periodo ipotetico – terzo tipo 
9. discorso diretto e indiretto 
10. gerundio 
11. infinito 
12. participio 
13. esercizi di vocabolario 
14. esercizi di ascolto 
15. esercizi di scrittura 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

IZVJEŠĆE  O  RADU DOPUNSKE SKUPINE IZ HRVATSKOGA JEZIKA 

u školskoj godini 2016./2017. 

 

Voditeljica: Valerija Karačić, prof. mentor 
 
 

Skupinu čine učenici prvih razreda (A, C i E), a koji su  zainteresirani za dodatne sadržaje iz 

Hrvatskoga jezika.  

  

Ciljevi održavanja dodatnih sati su: 

 rješavati poteškoće nastale u programu nastave 

 prilagoditi nastavne sadržaje učenicima  

 usustaviti nastavno gradivo iz Hrvatskoga jezika te unaprijediti vještine pisanja 

 razvijati poštovanje prema hrvatskome jeziku, kulturi i baštini hrvatskoga naroda 

 razvijati komunikacijske sposobnosti učenika 

 

U sklopu 30 održanih sati ostvareni su svi planirani sadržaji, a to su: 

 oblikovati govor i pisani izričaj 

 istraživati značajke funkcionalnih stilova na različitim vrstama tekstova 

 uočavati  posebnosti hrvatskoga jezika na konkretnim djelima 

 samostalno interpretrirati lirske pjesme, prozne i dramske tekstove  

 usavršiti jezično-komunikacijske sposobnosti. 

 

 

Učenici su samostalno ili u paru rješavali dobivene zadatke, analizirali ih i povezivali sa 

stečenim znanjima i spoznajama, rješavali grozdove zadataka iz lektirnih djela te povezivali znanja iz 

jezika i književnosti. 

Na satima dopunske nastave u prosjeku je bilo 20 učenika koji su bili uključeni u rad skupine 

od 6. listopada do 3. lipnja 2017. godine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

IZVJEŠĆE O RADU DOPUNSKE NASTAVE IZ MATEMATIKE                                                                  
u školskoj godini 2016./2017. 

 
 

     
Voditeljica: Suzana Rechner,prof. 

 

 naziv dopunske nastave: matematika,dopunska nastava za 4.razrede 

 planirani broj učenika: 10-20 

 ime i prezime voditelja:Suzana Rechner,prof. 

 planirani broj sati tjedno: 2 

 planirani broj sati godišnje:70 

 ciljevi dopunske nastave : pomoći učenicima koji nisu u stanju razumjeti i savladati 

 gradivo nastave matematike na redovnim satima; vježbati s njima dodatno 

zadatke  te domaću zadaću; pomoći im u pripremi za pisanu provjeru znanja 

 način realizacije dopunske nastave: nastava s mogućnošću postavljanja pitanja 

 vremenski okviri dopunske nastave:  dva sata  tjedno u terminima školskih slobodnih 

aktivnosti. 

 osnovna namjena dopunske nastave: osposobljavanje učenika u svladavanju redovnog 

programa, podizanje nivoa znanja iz matematike što vodi konačnom cilju: bolji uspjeh pri 

polaganju Državne mature. 

 

 PROGRAM RADA DOPUNSKE NASTAVE: 

 1.Trigonometrijski prikaz kompleksnog broja 

 2. Binomni poučak 

 3. Nizovi 

 4. Funkcije 

 5. Derivacije 

 6. Primjena derivacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 



 
 

 

IZVJEŠĆE O RADU DOPUNSKE NASTAVE IZ FIZIKE                                                                                
u školskoj godini 2016./2017. 

 
     

Voditeljica: Suzana Rechner,prof. 

 

 naziv dopunske nastave: fizika,dopunska nastava za 3.razrede 

 planirani broj učenika: 10-20 

 ime i prezime voditelja:Suzana Rechner,prof. 

 planirani broj sati tjedno: 1 

 planirani broj sati godišnje:35 

 ciljevi dopunske nastave : pomoći učenicima koji nisu u stanju razumjeti i savladati 

 gradivo nastave fizike na redovnim satima; vježbati s njima dodatno zadatke  

te domaću zadaću; pomoći im u pripremi za pisanu provjeru znanja 

 način realizacije dopunske nastave: nastava s mogućnošću postavljanja pitanja 

 vremenski okviri dopunske nastave:  jedan sat  tjedno u terminima školskih slobodnih 

aktivnosti. 

 osnovna namjena dopunske nastave: osposobljavanje učenika u svladavanju redovnog 

programa, podizanje nivoa znanja iz fizike što vodi konačnom cilju: bolji uspjeh pri polaganju 

Državne mature. 

 

 PROGRAM RADA DOPUNSKE NASTAVE: 

 Magnetizam 

 Elektromagnetska indukcija 

 Tiranje i valovi 

 Teorija relativnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU DOPUNSKE NASTAVE IZ MATEMATIKE                                                                                
u školskoj godini 2016./2017. 

 

 

Voditeljica: Suzana Pajnić,prof.mentor 

 

            U školskoj godini 2016./17. održano je 35 sati dopunske nastave iz matematike za učenike 

prvih razreda, te 35 sati za učenike trećih razreda. 

            Učenici trećih razred  u velikom su broju sudjelovali u radu ove nastave i aktivno surađivali na 

satima. Nastava je održavana prema planu i programu matematike za 3. razred: 

 Uvod u trigonometriju  

 Adicijske formule i grafovi trigonometrijskih funkcija 

 Trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe 

 Primjena trigonometrije 

 Vektori 

 Pravac 

 Kružnica 

 

           Učenici prvih razreda u manjem su broju prisustvovali satima dopunske nastave, uglavnom 

pred pisane provjere znanja. Nastava je održavana prema planu i programu matematike za 1. razred: 

 Realni brojevi 

 Algebarski izrazi 

 Uređaj u skupu realnih brojeva 

 Koordinatni sustav u ravnini 

 Linearna funkcija 

 Korijeni 

 Sukladnost i sličnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

IZVJEŠĆE DOPUNSKE NASTAVE IZ LATINSKOG JEZIKA                                                                                              
u školskoj godini  2016./2017. 

 
 
 
Voditeljica: Lada Čulin,prof. mentor 
 
 
 
 

 učenici su upoznati s leksičkim i gramatičkim strukturama latinskoga jezika, razvili strategije  

učenja, razvili svijest o koristi i potrebi učenja latinskoga jezika, prihvatili specifične metoda 

učenja latinskog jezika, razvili sposobnost zapažanja, koncentracije, ustrajnost, pozornost, 

točnost, sistematičnost, preciznost u izražavanju, uvježbali tehnike prevođenja, poboljšali 

razumijevanje teksta 

 

 aktivnost je bila namijenjena  učenicima koji imaju poteškoće u svladavanju programa latinskoga  

jezika, uvježbavanju jezičnih zakonitosti, pomaganju u usvajanju vokabulara, otklanjanju 

poteškoća na koje učenici nailaze u redovnoj nastavi,aktivnost je omogućila individualni pristup, 

podrobnije tumačenje gradiva, pripravu za pisane ispite i školske zadaće, mogućnost ispravka 

negativnih ocjena. 

 

 nositelji su bili učenici prvih i drugih razreda, nastavnica latinskog jezika 

 

 aktivnost se održavala jedan sat nastave tjedno, ukupno trideset i pet sati nastave tijekom 

2016./2017. 

 

 praćen je uspjeh i očekivani napredak učenika koji pohađaju sate dopunske nastave, 

uspoređen s rezultatima učenika s poteškoćama u svladavanju gradiva koji se ne žele 

priključiti ovoj vrsti nastave, otkrivene najbolje metode i strategije učenja i primijenjene u 

redovnoj nastavi, upozoreni kolege iz bliskih predmeta na uočene probleme u predznanju i 

znanju i zajednički ih uklanjati,uspješnost aktivnosti opravdana je minimalno dovoljnim 

uspjehom učenika i pozitivnim stavom prema predmetu 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU KNJIŽNICE II. GIMNAZIJE OSIJEK 

 u školskoj 2016./2017. godini 

 
Knjižničarke:  

1. Ivana Pazaver, prof.mentor i dipl. knjižničarka 

2. Marijana Kušen, prof. i dipl. knjižničarka 

  

U školskoj godini 2016./17. školska je knjižnica započela s radom 1. rujna 2016. godine.  

 

Radno vrijeme knjižnice, u dogovoru s kolegicom M. Kušen, bilo je sljedeće:  

 ponedjeljak i petak   od  8.00 do 14.00 sati 

  utorak, srijeda i četvrtak  od  8.00 do 18.00 sati. 

 

Ivana Pazaver zaposlena je puno radno vrijeme u knjižnici, dok je kolegica Marijana Kušen u 

knjižnici zaposlena pola radnog vremena, dok ostatak radnog vremena popunjava kao profesorica 

etike te kao ispitna koordinatorica. Ipak, smatramo kako smo ovakvom raspodjelom radnog vremena  

uspjeli zadovoljiti sve potrebe učenika i djelatnika za knjižničnom građom i ostalim djelatnostima koje 

kao školska knjižnica možemo ponuditi.  

 

 I ove je školske godine knjižnica surađivala s Odsjekom za informacijske znanosti Filozofskog 

fakulteta u Osijeku te je nekolicina studenata 1. i 2. godine odrađivala praksu u školskoj knjižnici u 

okviru fakultetskog nastavnog plana i programa. Studenti u pravilu odrađuju 60 sati prakse koja se 

temelji na jednostavnijim zadatcima kao što su ulaganje građe na police, zaduživanje i razduživanje 

građe uz pojačan nadzor mentora i ostali jednostavniji poslovi., dok se sa studenticama 2. godine više 

upućivalo u rad s knjižničarskim programom MetelWin.  Time je njihov plan i program studentske 

prakse usklađen sa smjernicama dobivenim s Filozofskog fakulteta. 

 

 Knjižničarka Pazaver aktivno je sudjelovala u međunarodnom projektu Erasmus plus pod 

nazivom Znanjem do razvoja u koji se naša škola uključila šk. god. 2014./15. Cilj je projekta učenicima 

približiti samu ideju poduzetništva izradom materijala koji bi pomogli osječkim malim poduzetnicima. 

U prvoj je fazi knjižničarka, zajedno s ostalim kolegicama, analizirala nastavne planove i programe 

kako bi se pronašli prostori u postojećim nastavnim planovima i programima za implementiranje 

ideje poduzetništva. Tijekom školske godine, knjižničarka je sudjelovala i na sastancima Erasmus plus 

projekta. U sklopu projekta, knjižničarka Pazaver, zajedno s kolegama uključenima u projekt, aktivno 

je sudjelovala na 2 transnacionalan sastanka u Ptuju i Osijeku, tijekom ožujka i svibnja. Također, 

knjižničarka Ivana Pazaver s ostalim je kolegicama aktivno sudjelovala na petodnevnoj edukaciji 

provedenoj u Osijeku, a vezano uz projekt Erasmus+. Uz to,knjižničarka Pazaver aktivno je sudjelovala 

u provedbi ispita Državne mature kao zamjenica ispitne koordinatorice te kao dežurni profesor na 

ispitima Državne mature. 

Knjižničarka Pazaver aktivno je sudjelovala i u radu Nastavničkog vijeća. 

Knjižničarka M. Kušen redovito je izvješćivala ostale djelatnike o svim novostima vezanim uz 

Državnu maturu. 

 



 
 

 

 

              Na području stručnog usavršavanja obje su knjižničarke sudjelovale na 2 ŽSV-a.  

 

 Knjižničarke su aktivno sudjelovale i na Informativnim srijedama koje organizira Županijska 

matična služba Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.  

 

Knjižničarka I. Pazaver održala je u mjesecu studenome predavanje Disleksija i disgrafija na 

ŽSV -u talijanskoga jezika. 

Kako je već navedeno u prethodnim Izvješćima o radu, među najznačajnijim problemima 

školske knjižnice su manjak prostora. Tijekom školske godine 2016/17. u školskoj su knjižnici 

postavljena 2 nova računala s pisačem za učenike koja su učenicima olakšala izvršavanje  školskih 

obaveza. 

 

 Kolegica Kušen, osim što pola radnoga vremena radi kao knjižničarka, također predaje Etiku 

te je i ispitna koordinatorica za Državnu maturu, što u mjesecima kada se provode ispiti Državne 

mature utječe na rad knjižnice (skraćeno radno vrijeme u tom razdoblju). Provedba Državne mature 

utječe i na provedbu redovite procedure Revizije i otpisa knjižnične građe jer je u tom razdoblju 

većina kolegica i kolega zadužena za dežurstva na ispitima Državne mature. 

 

 Svi učenici i djelatnici škole imaju slobodan pristup školskoj knjižnici kao i knjižničnoj građi. 

Ove su školske godine uvedene i trajne iskaznice, odnosno iskaznice koje vrijede kroz čitavo razdoblje 

školovanja. Naplaćivanje članarine u školskoj knjižnici nema.Prema naputcima gđe Veronike Čelić Tice 

i Razvojne matične službe zakasnina se ne bi trebala naplaćivati, odnosno kako bi sve usluge školske 

knjižnice trebale biti besplatne. 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

IZVJEŠĆE O ODRŽANOJ PROJEKTNOJ NASTAVI U PULI                                                                                               
u školskoj godini  2016./2017. 

 
 
Naziv projekta:            Trodnevni   aquarijski   program  PULA  2017. 

                 

Voditelji projekta:      Lj. Šostarec, Lj.Verner,  M.Smoločić,  
                                             Romina Tomas  Grđan, Mirjana Bogdanović i  

                                             Ivana     Vučemilović Šimunović 

 

Vrijeme realizacije:     4. – 6. svibnja 2017. 

 

 
  Učenici II. razreda naše škole i voditelji programa realizirali su, već devetu godinu zaredom, 

projektnu  nastavu u Puli, koja je bila osmišljena kao interakcija učenik - učitelj. 

Prijevoz i smještaj učenika ( hotel „ PULA „ ) organizirala je agencija APP d.d. Požega, uz 

stručno vodstvo njihovih predstavnika ( turistički vodiči ) 

Organiziran je bio obilazak AQUARIUMA, predavanja popraćena projekcijom na platnu,  

praktični rad kao biološka i fizikalno-kemijska radionica, kao i terenski rad na brodu i obali. Na 

povratku kući posjetili smo i NP BRIJUNI. 

Uz stručne vodiče , učenici su također upoznali i najljepše kulturne dijelove i spomenike 

grada Pule. 

Pod vodstvom znanstvenih djelatnika AQUARIUMA  i svojih voditelja, učenici su  odlično 

obavili posao, te ponovo pohvaljeni kao škola – učenici koji vrlo aktivno, znatiželjno i disciplinirano 

sudjeluju u svim aktivnostima predviđenih programom. 

Moramo naglasti da smo ove godine snimili i kratki film o aktivnostma rada u Puli. Autor je 

naš učenik, David Gašo ( II.C ). 

Svakako smo mišljenja kako projektnu nastavu u Puli treba i dalje njegovati, budući da je to 

jedan poseban način približavanja prirodnih znanosti  

( biologije i kemije ) našim učenicima.  

Veselimo se i slijedećoj godini , kao  i novim iskustvima i spoznajama.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

IZVJEŠĆE O PROGRAMU PROFESIONALNE ORIJENTACIJE                                                                                
u školskoj godini 2016./2017. 

 

 

Voditelji: Maja Pospišil, prof., Marijana Kušen, prof. i Dario Österreicher, prof.savjetnik 

 

 

Program profesionalne orijentacije odvijao se prema planu i programu, uz manja odstupanja. 

Učenici 1. razreda sudjelovali su u trijažnoj anketi u okviru koje su izrazili svoje planove o daljnjem 

školovanju.  

Predavanje psihologinje na roditeljskim sastancima u 1. razredima o planovima učenika 

održan je u dva razreda, dok se ostali razredi pomiču na početak 2. razreda u sljedećoj školskoj 

godini, dok su predavanja u 2. razredima održana.  

Pedagog je održao predavanja na satima razrednika učenika 1. i 2. razreda o visokoškolskom 

obrazovanju.  

Psihologinja i pripravnica psihologinja su sa svim učenicima 3. razreda provele dvije radionice: 

Donošenje odluke o karijeri, koja uključuje i upitnik o donošenju profesionalne odluke te Planiranje 

budućnost, koja se odnosi na istraživanje stranica koje daju informacije o fakultetima.  

Učenici koji su trebali daljnju podršku u procesu donošenja profesionalne odluke javljali su se 

na individualna savjetovanja sa psihologinjom i pedagogom. Provedena je i probna matura s 

učenicima 3. razreda, te su informirani o značenju njihova rezultata s obzirom na njihove željene 

fakultete.  

Pedagog i ispitna koordinatorica informirali su ponovno učenike 4. razreda o načinima 

provođenja državne mature, te pratili učenike koji su imali poteškoća u prijavi ispita i odabiru 

fakulteta.  

Učenici su se stručnim suradnicima javljali za profesionalnu orijentaciju prema potrebi. 

Ostvarena je i dobra suradnja s CISOK centrom za profesionalno informiranje i usmjeravanje, gdje su 

učenici odlazili na informiranje o različitim fakultetima kroz njihov projekt „Živa knjižnica“ te su 

sudjelovali i kao oni koji su informacije o upisima u željenu srednju školu dali učenicima 8. razreda 

osnovnih škola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IZVJEŠĆE O RADU ŠSD-A „VICTORIA“                                                                                                                
u školskoj godini 2016./2017. 

 

 

Predsjednik ŠSD „Victoria“:  Zdenko Korpar, prof. 

 

U rad ŠSD ''Victoria'' u protekloj šk. godini bilo je uključeno 80-tak učenica i učenika koji su se 

natjecali u osam sportskih disciplina.  

Slobodne aktivnosti vodili su : Snježana Pavošević i Zdenko Korpar, profesori tjelesne i 

zdravstvene kulture. 

Radom kluba predvodio je predsjednik Zdenko Korpar s članovima Izvršnog odbora.  

 

ŠKOLSKA SPORTSKA NATJECANJA 

 

ŠSD Victoria je sudjelovalo na školskim sportskim natjecanjima na kojima su postignuti solidni 

rezultati s obzirom na postojeće uvjete za rad. Pojedinci su se istaknuli svojom borbenošću i 

motiviranošću u nastupima za ŠSD. 

 

ATLETIKA       
 

 
PLIVANJE 

mj. disc. Ime i prezime 

11. LEĐNO Juraj Marković 

11. SLOBODNO Luka Tomas 

4. SLOBODNO Laura Bijelić 

1. PRSNO Dino Knežević 

2. LEPTIR Elliot Caruso 

  

 

 

 

disc. mj. Ime i prezime 

100 m 6. Luka Soldo 

400 m 12. Josip Bradarić 

800 m 11. Aza Morrison 

vis 9. Mislav Petrina 

dalj 12. Grgur Grgić 

kugla 11. Andrej Tisai 

400 m 6. Marija Kapular 

800 m 7. Ema Šibila 

1500 m 8. Nika Bilandžić 

dalj 4. Martina Kovačević 

vis 5. Leda Krstin 

kugla 12. Mirna Šimunov 



 
 

Ekipni sportovi su isto postigli zapažene rezultate i učenice i učenici su pokazali visoku volju i 

ambiciju u nastupima za našu školu te se nadam da ćemo iduće školske godine postići iste takve ili još 

bolje rezultate.   

 

 

ODBOJKA (M)     3. mjesto 

ODBOJKA NA PIJESKU (M)   4. mjesto  

ODBOJKA (Ž)     5. mjesto 

PLIVANJE (M)     6. mjesto 

KOŠARKA (M)     6. mjesto 

FUTSAL (M)   10. mjesto  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU PLANINARSKE SKUPINE DUMINA                                                                                            
u školskoj godini 2016./2017. 

 

 
 
Voditeljica: Tihana Pavičić, prof.mentor 

 

Planinarska skupina “Dumina” djeluje kao sekcija PD “Zanatlija” Osijek i okuplja učenike 

osnovnih i srednjih škola. U II.gimnaziji aktivno je 30tak članova prvih, drugih i trećih razreda.  

 

Skupina je osnovana s ciljem poticanja učenika na aktivno provođenje slobodnog vremena, 

razvijanje međusobnog uvažavanja i tolerancije, upoznavanje i očuvanje prirode i sudjelovanje u 

društvenim izletima. 

 

 Učenici su bili na nekoliko izleta i to17.rujna 2016. održan je prvi izlet u Čarobnoj šumi na 

Dilju. 

 

Na izletu je bilo 17 učenika, U selu Rastušju je i posjećena rodna kuća hrvatskoga pjesnika 

Dragutina Tadijanovića. 26.11.2016. 22 učenika je u pratnji HGGS-a, stanice Osijek, posjetilo beljsku 

vinariju, svetište Gospe Lurdske u Popovcu i popeli se na Kamenjak, najviši vrh Baranje. Na kraju je 

posjećen i adrenalinski park u Zlatnoj gredi gdje su se učenici penjali po umjetnoj stijeni. 

 

21.siječnja 2017. se u prostorijama PD “Zanatlija” održao tečaj orijentacije na kojem je 

tijekom dvije subote sudjelovalo četvero učenika. Oni su praktični dio isprobali u ožujku  na 

dvodnevnom izletu u Vetovu, gdje su ih poučavali članovi PD Konjuh iz Tuzle koji su iskusni na 

području orijentacije. Učenik Luka Soldo iz 3.c je sudjelovao na natjecanju iz orijentacije u Tuzli. 

 

22.siječnja 2017. je održan izlet u Donjoj Motočini, gdje su se učenici sanjkali i skijali na brdu 

Topolinka. Na izletu je bilo 16 učenika. 

 

7. svibnja 2017. nekoliko učenika je sudjelovalo na vježbi orijentacije, a 3. lipnja sedam 

učenica je kampiralo u šatorima u mjestu Viljevo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 IZVJEŠĆE O ISTRAŽIVANJU sklopu projekta „Safer Internet Centre Croatia“. 

u školskoj godini 2016./2017.  

  

 

Voditeljica: Maja Pospišil, prof. 

 

 

II. gimnazija se u ovoj školskoj godini uključila u validiranje upitnika o definiranju normi 

ponašanja korisnika Interneta, kojeg provodi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, u suradnji s 

Katedrom za psihologiju Filozofskog fakulteta.  

Cilj istraživanja bio je validiranje upitnika koji omogućuje prelazak na istraživanje „Definiranje 

normi ponašanja korisnika Interneta“ koje će biti provedeno na 2000 učenika iz srednjih škola diljem 

Hrvatske.  

Na temelju rezultata dobivenih istraživanjem napisat će se priručnik za korisnike računala u 

kojemu će se definirati problematična područja računalnih korisnika vezana uz pitanja sigurnosti i 

privatnosti te dati korisni i praktični savjeti za on-line rad na računalu i korištenje različitih računalnih 

aplikacija. Priručnik će također biti osnovna literatura za buduće edukacije računalnih korisnika kao i 

osnova za pisanje budućeg sveučilišnog udžbenika za pokretanje specijalističkog poslijediplomskog 

studija „Digitalna sigurnost i privatnost“. 

U istraživanju je sudjelovalo po 30 učenika svakog razrednog odjeljenja te je istraživanje bilo 

na dobrovoljnoj bazi.  

Korišteni su upitnici koje je razvio Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku.  

Škola je jedna od 3 srednje škole u Osijeku u kojoj je rađena validacija. Rezultati istraživanja 

još su u postupku objavljivanja. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

IZVJEŠĆE O RADU LIKOVNE RADIONICE                                                                                                                                          
u školskoj godini 2016./201. 

 

 

ŠKOLA II. gimnazija Osijek 

ŠKOLSKA GODINA 2016./2017. 

PREDMET Likovna umjetnost 

GRUPA Likovna radionica 

VODITELJICA  Blaženka Vojvodić, prof. 

RAZREDI 1., 2., 3. i 4. 

UČENICI Ivana Novoselić 3.e, Sindy Pap 4.c, Karla Pružinac 2.e, Hatidže Vejseli 4.c i 
Paula Vilić 1.d. 
Povremeno su se na pojedinim satima stalnim članovima pridružili i ostali 
zainteresirani učenici. 

BROJ SATI 35 

VRIJEME 
ODRŽAVANJA 

Od 14.10.2016. do 5.5.2017. 

PROGRAM Učenicima je pružena mogućnost praktičnog rada što je osobito važno 
zainteresiranima za studij na Umjetničkoj akademiji u Osijeku te za studij 
Arhitekture i urbanizma. 
Program je obuhvatio sljedeće likovne teme:  

 crtačke tehnike, materijali i pribor 
 slikarske tehnike, materijali i pribor 
 linija 
 oblik 
 svjetlo i sjena 
 boja 
 geometrijska perspektiva 
 kompozicija 
 ravnoteža 
 proporcije 
 ilustracija 
 tipologija 
 dizajn 
 vizualne komunikacije 
 urbanizam 
 nacrtna geometrija 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

IZVJEŠĆE O ERASMUS+PROJEKTU „ZNANJEM DO RAZVOJA“                                                             
u školskoj godini 2016./2017. 

 

 

Voditeljica: Maja Pospišil, prof. 

 

 

II. gimnazija Osijek u trećoj je godini provedbe Erasmus+ projekt „Znanjem do razvoja“, koji 

će trajati do kolovoza 2017. Projekt je započeo u suradnji sa školama  partnerima iz Slovenije 

Gimnazija Ptuj i Austrije  Alpen–Adria Gymnasium Völkermarkt, a škola iz Austrije odustala je zbog 

nemogućnosti daljnjeg provođenja projekta. Službeni jezik projekta je njemački. Cilj projekta jest u 

redovne nastavne planove i programe navedenih gimnazija, implementirati kompetencije 

poduzetnosti i inicijativnosti, te testirati učinkovitost modela mjereći učenička znanja, vještine i 

sposobnosti. Na ovom projektu sudjeluju profesori II. gimnazije Osijek s učenicima jedne 

eksperimentalne skupine. Koordinator projekta bila je psihologinja Ivana Azenić, a u realizaciji 

projekta sudjelovali su i ostali profesori i članovi stručne službe. Aktivnosti projekta počele su tijekom 

mjeseca listopada 2014. godine.  

Projekt “Znanjem do razvoja” trenutno se nalazi u 5. fazi, odnosno fazi održivosti. U 

dosadašnjim fazama, analitičko-konceptualnoj i razvoja, nastavno osoblje bilo je prvenstveno 

usmjereno na razvoj modela kako poticati razvoj poduzetnosti i incijativnosti kod učenika. Za vrijeme 

analitičko-konceptualne faze (školska godina 2014./15.) održana su dva transnacionalna sastanka 

među partnerima, provedena analiza nastavnih planova i programa obaveznih predmeta u općem 

srednjoškolskom obrazovanju (O2), predmjerenje znanja, vještina i sposobnosti koje su povezane s 

kompetencijom poduzetnosti na učenicima i profesorima iz gradova partnera (O3), te diseminacijsko 

događanje u Osijeku (E2). Za vrijeme ove faze II. gimnazija Osijek je koordinirala ovim zadacima među 

partnerima. 

Faza razvoja obilježena je razvojem modela kojim se pristupa razvoju poduzetnosti kod 

učenika, i odvijala se tijekom ove školske godine. Kako bismo pratili Ganttov dijagram aktivnosti, 

Gimnazija Ptuj preuzela je zadatak koordiniranja u ovoj aktivnosti umjesto gimnazije iz Völkermarkta i 

time ubrzala realizaciju zadataka. U ovoj fazi projekta, prvi obavljeni zadatak je katalog znanja, 

vještina i sposobnosti koji spadaju pod poduzetničku kompetenciju (O4). Dovršeni zadatak II. 

gimnazije Osijek i Gimnazije Ptuj je i definiranje aktivnosti u nastavnom procesu koji trebaju dovesti 

do razvoja poduzetnosti kod učenika (O5). Budući da se modeli II. gimnazije Osijek i Gimnazije Ptuj 

nešto razlikuju (kako je u projektu i predviđeno), II. gimnazija Osijek dovršila je i zadatak razvoja 

sustava poduzetničkog mentorstva za profesore i učenike (O9). Održan je i treći sastanak između 

preostalih partnera u Ptuju 3. i 4. ožujka 2016., kako bismo dogovorili daljnju suradnju s obzirom na 

isključivanje treće partnerske škole i planirali edukaciju učenika i profesora u Osijeku. U tijeku ove 

faze planirane su i odrađene sljedeće aktivnosti: razvoj nastavnih materijala za razvoj poduzentosti 

(O8), razvoj programa obrazovanja nastavnika (O13), te izrada modela koji će obuhvatiti sve 

aktivnosti projekta svake škole (O7). 

 

 

 



 
 

 

Faza implementacije obilježena je uvođenjem nastavnih aktivnosti za razvoj kompetencije 

poduzetnosti i inicijativnosti u redovan program jedne obrazovne skupine. Ova faza započeta je u 

listopadu 2015. godine, te je u II. Gimnaziji trajala do kraja godine 2016. Tijekom ove školske godine 

završen je proces učenja za razvoj ključnih vještina za inicijativu i poduzetništvo  (O5), učenici su 8. 

studenog 2017. godine izložili svoje poduzetničke ideje što je bilo i medijski popraćeno.  Održana su 

još tri Transnacionalna sastanka, jedan izvanredni uslijed promjene koordinatora 10. i 11. siječnja u 

Osijeku, zatim 13. i 14. ožujka u Osijeku te na posljetku 22. i 23. svibnja u Ptuju, gdje su dogovarani 

završni koraci rada u projektu. Osim toga, napravljen je registar potreba lokalnog gospodarstva (O11) 

te je u tijeku stvaranje zajedničkog modela na temelju iskustava uključenih škola (O10). 

U posljednjoj fazi projekta, fazi diseminacije, prezentacija modela razvoja poduzetnosti kroz 

promotivne radionice u drugim školama (E1) još je u tijeku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IZVJEŠĆE O RADU AKTIVA NASTAVNIKA MATEMATIKE, FIZIKE I INFORMATIKE 
u školskoj godini 2016./2017. 

 

 

Voditeljica: Suzana Rechner, prof. 

Članove Aktiva nastavnika matematike, fizike i informatike čine: Lidija Blagojević, Egidija Kardum, 

Vlado Krljar, Nives Merčep, Suzana Pajnić, Suzana Rechner, Ljubica Vidaković 

 

Članovi su na prvom sastanku usvojili Plan rada i složili se sa zadanim temama. 

 

 Ciljevi 
 Razvijanje je i poticanje suradnju među kolegama članovima       

              aktiva te dogovaranje načina i metoda rada i unaprjeđivanja nastave. 

 Namjena 
 Unaprjeđivan je suradnički odnos među kolegama što je       

             pridonijelo boljoj kvaliteti nastave. 

 Nositelji 

aktivnosti 

 svi članovi vijeća; 

             Stručna služba II. gimnazije Osijek 

 

 

 

 

 Način realizacije 

i      

     vremenik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 U ovoj je školskoj godini održano tri sastanaka 

             Aktiva nastavnika matematike, fizike i informatike 

 Sve planirane aktivnosti, tijekom godine su i realizirane: 

- Upoznati  su članovi s Planom rada – rujan. 

- Školski kurikul - planiranje i provedba   – rujan. 

- Planiranje stručnog usavršavanja  - rujan. 

- Praćena je  realizacije Plana i programa - tijekom godine. 

- Uređivane su  učionice i dijelovi hodnika prigodnim 

   panoima i plakatima – tijekom godine. 

 - Članovi su podnosili izvješća sa stručnih skupova i 

    seminara – tijekom godine. 

 - Rad s darovitim učenicima i priprema učenika za 

    natjecanje– tijekom godine. 

 - Priprema i provedba školskih natjecanja-siječanj,  veljača. 

 - Priprema i provedba probne Državne mature iz matematike i     

   fizike te analiza rezultata – travanj/lipanj. 

 - Erasmus+ projekt Znanjem do razvoja – tijekom godine 

            - Raspodjela sati, dodatne i dopunske nastave –srpanj/kolovoz 

            - Suradnički smo radili na promidžbi škole – tijekom godine. 

            - Surađivali smo  sa : Stručnim vijećima nastavnika II. gimnazije       

              Osijek, Stručnom službom, ravnateljem, tj.  suradnja sa svim    

              djelatnicima – tijekom godine. 

            - LABUS – obavljanje pokusa na FERIT-u – tijekom godine 

           - Masterclass, na odjelu za fiziku - ožujak 

            - Analiza rada u šk. god.2016./2017. - kolovoz. 

 

 

 



 
 

 

IZVJEŠĆE O RADU AKTIVA NASTAVNIKA HRVATSKOGA JEZIKA 

u školskoj godini 2016./17. 

 

Voditeljica: Ivana Vučemilović - Šimunović, prof. 

 

Članove Aktiva nastavnika hrvatskoga jezika čine: Kristina Bajus, Mirjana Bogdanović, Kristina 

Inhof, Valerija Karačić, Ivana Vučemilović-Šimunović. 

 

Članovi su na prvom sastanku usvojili Plan rada i složili se sa zadanim temama:  

 rad na zajedničkoj početnoj provjeri znanja za učenike 1. i 2. razreda 

 sastavnice i mjerila ocjenjivanja 

 analiza početne provjere znanja, priprema i provedba probne mature 

 školski kurikul – planiranje 

 uporaba novoga pravopisa 

 lektira i esej u nastavi HJ 

 novi Ispitni katalog 

 Dan škole  

 

Početnu provjeru znanja sastavile su i provele Valerija Karačić, Mirjana Bogdanović i Ivana 

Vučemilović-Š., a svi su članovi Aktiva sudjelovali u analizi. 

Profesorice su redovito radile s učenicima unutar izabrane slobodne aktivnosti i  s darovitim 

učenicima, prigodno obilježavale blagdane i obljetnice na panoima u učionicama br. 8 i 9. te se 

redovito stručno usavršavale.  

Sa svojim su učenicima članice Aktiva nastavnika hrvatskoga jezika sudjelovale  na županijskim 

natjecanjima i smotrama.  

 

Na državnom su natjecanju u poznavanju hrvatskog jezika sudjelovali: 

1.razred: Anrdea Đanić (V. Karačić 

3. razred: Laura Mazur ( K. Bajus);  

4. razred: Nika Šimić ( K. Inhof ) 

Državna razina održana je u Šibeniku 26.- 28.4.2017. 

   

Na državnoj su smotri LiDraNo 2017. sudjelovali:  

Samostalni scenski- kazivanje poezije:  Lara Pajić; mentorica: M. Bogdanović (S. Lice: Ljubav nikada ne 

prestaje) dramska skupina s dramskom igrom Avat?derp, mentorica I. Vučemilović-Šimunović. 

 

Članice Aktiva  sudjelovale su u provedbi državne mature za učenike četvrtih, ali i trećih 

razreda  za koje su sastavile zadatke zatvorenoga i otvorenoga tipa te provele probnu maturu iz HJ.  

 

Članice su Aktiva i ove školske godine sudjelovale u obuci  i u ocjenjivanju ispita državne 

mature. 

 

U ovoj je školskoj godini održano šest (6)  sastanaka Aktiva nastavnika hrvatskoga jezika. 

 

 



 
 

 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU AKTIVA  BIOLOGIJA – KEMIJA 
u školskoj godini 2016./2017. 

 

Voditeljica: Romina Tomas Grđan, prof. mentor 

 

 NOSITELJI:  svi članovi aktiva 

        -Ljubica Verner, prof. mentor,   

        -Melita Smolčić, prof. ,  

        -Ljerka Šostarec, prof. , 

        - Romina Tomas Grđan, prof. mentor,   

        - Sandra Maček, prof. (zamjena: Iva Topalović, prof.  i Marija Knez, prof.) 

 

BROJ SASTANAKA:  8  

 

VRIJEME :  tijekom šk. godine 

 

AKTIVNOSTI:   

 

 izrada nastavnih planova i programa 

 izrada kriterija ocjenjivanja 

 izrada testova i ostalih radnih materijala 

 sudjelovanje na projektima  

 Festival znanosti - travanj  2017. godine i 

 Plava škola u Puli -svibanj 2017. godine 

 sudjelovanje u obilježavanju    

 Dan škole,  

 Dani kruha,  

 Dan planeta zemlje,  

 Dan voda… 

 provođenje školskog natjecanja iz biologije i  kemije 

 unaprjeđivanje međusobne suradnje članova stručne skupine, kao i  suradnje s  
              ostalim stručnim skupinama škole 
 

 

Sve planirane aktivnosti tijekom godine su realizirane. 

 

 
 



 
 

 
 

IZVJEŠĆE O RADU AKTIVA POVIJESTI, GEOGRAFIJE, GLAZBENE I LIKOVNE UMJETNOSTI 
u školskoj godini 2016./2017. 

+ 
Voditeljica: Blaženka Vojvodić, prof. mentor 
 

Školska godina 2016./2017. 

Nositelji aktivnosti prof. Tatjana Blagojević, profesorica povijesti 
prof. Adriana Kalčić Salonja, profesorica povijesti 
prof. Vehbija Numanović, profesor geografije 
prof. Inja Dorić, profesorica geografije 
prof. Sonja Stojanović, profesorica glazbene umjetnosti 
prof. Blaženka Vojvodić, profesorica likovne umjetnosti 

Ciljevi Razvijali smo i poticali suradnju među kolegama. 
Dogovarali smo metode i načine rada te unaprjeđivali nastavu. 

Plan i program rada  Upoznavanje članove s Planom rada. 

 Dogovaranje i provedba tema za raspravu. 

 Uređenje učionica i dijela hodnika prigodnim panoima i 

plakatima. 

 Obilježavanje praznika i blagdana. 

 Obilježavanje Dana škole. 

 Rad s darovitim učenicima. 

 Priprema učenika za natjecanje. 

 Priprema učenika za Državnu maturu. 

 Praćenje stručne literature. 

 Izvješća sa stručnih skupova. 

 Suradnja sa svim djelatnicima II. gimnazije Osijek. 

Način vrednovanja Povremeno smo podnosili Izvješća o aktivnostima. 

 
POVIJEST 

Voditeljica Tatjana Blagojević, prof. mentor 

 Suradnja s Muzejom Slavonije 

 Pripreme za državnu mature 

 Priprema učenika za natjecanja. 

Voditeljica Adriana Kalčić Salonja, prof. 

 Suradnja s Muzejom Slavonije.  

 Priprema učenika za natjecanje. 

 
GEOGRAFIJA 

Voditelj Vehbija Numanović, prof. 

 Priprema učenika za natjecanje. 

 Priprema učenika za državnu mature. 

Voditeljica Inja Dorić, prof. 

 Priprema učenika za natjecanje. 

 Priprema učenika za državnu mature. 

 
GLAZBENA UMJETNOST 

Voditeljica Sonja Stojanović, prof.  



 
 

 Suradnja s Hrvatskom glazbenom mladeži Osijek. 

 Suradnja s Hrvatskim narodnim kazalištem u Osijeku. 

 
LIKOVNA UMJETNOST 

Voditeljica  Blaženka Vojvodić, prof. mentor 

LIKOVNA RADIONICA 

Voditeljica Blaženka Vojvodić prof. mentor 

Aktivnost Praktični rad učenika: crtanje I slikanje. 

Ciljevi Praktično izražavanje. 

Nositelj programa Blaženka Vojvodić, prof. mentor 

Sudionici Svi zainteresirani učenici. 

Vrijeme aktivnosti Tijekom školske godine. 

Vrjednovanje aktivnosti Analiza učeničkih uradaka po svakom završenom zadatku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU AKTIVA STRANIH JEZIKA 
u školskoj godini 2016./2017. 

  

 
Voditeljica: Tihana Pavičić , prof. mentor 

 

     U školskoj godini 2016./2017. provedene su sve aktivnosti prema planu i programu rada 

stručnog aktiva škole. Prije početka školske godine podijeljeni su sati i zaduženja profesora s obzirom 

na sate u nastavi, natjecanja, projektu Erasmus+, DSD nastavi dopunsku i dodatnu nastavu, 

organizaciju putovanja i ostalo. Za  provedbu županijskog  natjecanja iz engleskoga jezika bila je 

zadužena Aleksandra Pavličević, za njemački jezik Miriam Goll, a za talijanski jezik Vlasta Vrkić. 

Učenica Ivana Bošnjaković iz 2.a je ostvarila 3. mjesto na državnom natjecanju u Svetom Martinu na 

Muri. Mentorica joj je bila prof. Miriam Goll. 

     Na DSD ispit je izašlo 36 učenika i svi su položili iako ne svi isti stupanj znanja njemačkoga 

jezika. U školi je  nastavila raditi Kerstin Friedrich, profesorica iz Njemačke zadužena za organizaciju i 

provođenje DSD ispita i funkcioniranje nastave DSDa. 

    Natjecanje English in action je održano u privatnoj umjetničkoj gimnaziji u Zagrebu. Na 

natjecanje su išli i osvojili 1. mjesto učenici prvih razreda Mihael Batrnek, Karlo Čalović, Juraj Boehm i 

David Gašo iz 2. c koji je zajedno s ostalima napisao i izveo predstavu “Life on Mars”. Na natjecanje su 

išli I Sara Erdeljić I Borna Kufner koji su napisali priču, a učenik B. Kufner je osvojio prvo mjesto. 1. 

mjesto je također pripalo učenicima Davidu Gaši i Dorotei Roso za film. Naši učenici su se natjecali I u 

sricanju i debati. 

     U školi je organiziran Dan jezika, Valentinovo i obilježeni su i ostali blagdani. 

     Učenici prvih i drugih razreda su putovali na Advent u Beč pod vodstvom prof. Roberte Ruška 

Krljar. 

     Profesori stranih jezika su se aktivno uključili u projekt Erasmus + i zajedno s kolegama iz Ptuja 

radili na projektu. 

     Profesori stranih jezika su se profesionalno usavršavali na županijskim aktivima sranih jezika, 

na seminarima izdavačih kuća i ostalim seminarima kao npr KDV i HUPE te različitim idejama 

pridonosili poboljšanju kvalitete nastave stranih jezika. 

     Svi profesori su po potrebi organizirali dodatnu nastavu tj. sate za pripremu za državnu 

maturu koju su svi učenici uspješno položili iz stranih jezika. 

     U lipnju su učenici dramske skupine na njemačkom jeziku izveli u Dječjem kazalištu Branka 

Mihaljevića predstavu “Star Wars auf Deutsch”.  Predstavu je napisao učenik 2.c David Gašo, a izvelo 

ju je 24 učenika prvih i drugih razreda pod vodstvom prof. Tihane Pavičić. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU AKTIVA NASTAVNIKA DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA 
u školskoj godini 2016./2017. 

 
 
Voditeljica aktiva: Elvira Vrljić, prof.  

 

Članovi aktiva redovito su sudjelovali na skupovima stručnog usavršavanja tijekom cijele 

školske godine i na redovnim sastancima aktiva izvještavali o aktivnostima i prenosili informacije.  

Poseban naglasak stavljen je na povezivanje predmeta i pripremanje učenika za državnu 

maturu. 

Vjeroučiteljica Elvira Vrljić u dogovoru s razrednicima organizirala je Dane kruha. Biblijska 

skupina održavala je redovite pripreme za Božićnu priredbu i ukrašavanje škole.  

Održavane su i pripreme za državnu maturu iz predmeta Politika i gospodarstvo na kojima su 

učenici usvojili dodatna znanja. 

9. veljače održana su Školska natjecanje iz filozofije i logike. Sudjelovale su sljedeće 

učenici/ce:  

 Filozofija:      

 Nadja Lazić, 4. C     

 Josipa Čabaj, 4. B     

 Marijana Horvat, 4. A     

       

 Logika 

 Anrej Bošnjak, 3.C 

 Andrija Labaj, 3.B 

 Luka Soldo,  4.C 

 Andrej Tisai,3.C 

 

 

Naša škola bila je organizator Međužupanijskog natjecanja koji je održano 3. ožujka 2015. 

godine. Na Međužupanijsko natjecanje iz filozofije imale su pravo pristupiti  sve natjecateljice. U 

natjecanju iz logike sudjelovali su Andrej Bošnjak i Andrija Labaj.  

 

Profesorica Zrinka Vukojević Tomašić  sudjelovala je u radu ocjenjivačke skupine stručnih 

predmeta NCVVO-a.  

Profesorica psihologije Maja Pospišil sudjelovala je na redovnim stručnim vijećima u 

organizaciji AZOO-a, stručnim seminarima u organizaciji drugih institucija u Osijeku (AMPEU).  

 

Tijekom školske godine redovito se održavala dodatna nastava iz psihologije na kojoj su 

učenici usvojili dodatna znanja.  

 

Profesorice Zrinka Vukojević Tomašić i Maja Pospišil sudjelovale su i diseminaciji i završnoj 

fazi  programa poduzetnosti u okviru Erasmus+ projekta „Znanjem do razvoja“ . 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZVJEŠĆE RADA RAZREDNIKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU RAZREDNIKA  -  1. A  RAZREDA   
za  školsku godinu 2016. / 2017. 

 
Razrednica: Valerija Karačić, prof. mentor 
Članovi  razrednog odjela    1. a 

   

 
6 UČENIKA:  Erik Jurković, Filip Kremerenski, Niko Mažar, Dino Rozing, Petar Šarić, Patrik Varga 

22 UČENICE:  

 

PREDSJEDNICA RAZREDA:                                  Lea Schmidt 

ZAMJENIK PREDSJEDNICE RAZREDA:               Petar Šarić 

BLAGAJNIK:                                                           Patrik Varga 

ZAMJENICA BLAGAJNIKA:                                   Nikolina Milanović 

PREDSTAVNICA VIJEĆA RODITELJA:                  Irena  Župan 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Sudjeluju  u  radu  razrednog odjela  1.  a 

PEDAGOG:                     Dario Österreicher, prof. 

PSIHOLOGINJA:             Ivana  Azenić, prof. 
KNJIŽNIČARKE:              Ivana Pazaver, prof.   i  

                              Marijana  Kušen, prof.  

Kristina  Bertić 

Petra  Brazdil 

Lorena Čaušević 

Corina Fetter 

Stela Ivanović 

Ana Kiš 

Tea Klešček 

Iva Kovač 

Ana Makovec 

Nora Marincel 

Matea Marinović 

Nikolina Milanović 

Lucija Mirošničenko 

Magdalena Rado 

Tea Ribičić 

Mia Roso 

Lea Schmidt 

Mihaela Šego 

Stela Lara Tenšek 

Ranka Vujaklija 

Magdalena Vuković 

Lucija Župan 

     

Planirani  poslovi  i  zadatci: 

 Usvajanje općih pravila ponašanja utvrđenih Kućnim redom.  

 Utvrditi prava i dužnosti učenika i nastavnika. 

 Utvrditi  kriterije  ocjenjivanja i praćenja učenika te kriterije ocjenjivanja vladanja. 

 Izabrati  razredno rukovodstvo. 

 Drugi poslovi prema ukazanoj potrebi. 

 Održati roditeljske sastanke i individualne razgovore (informacije) 

 Djelatnosti razrednika izvan razrednog odjela (pisanje svjedodžba, administracija) 

 Djelatnosti razrednika u razrednom odjelu  

   

Mjesec Poslovi i zadatci 

 
 
 
 

rujan 
2016. 

 Na prvom satu razrednika učenicima su predstavljena opća pravila ponašanja 

utvrđena Kućnim redom kojih bi se trebali pridržavati. 

Kriteriji ocjenjivanja i praćenja učenika te kriteriji ocjenjivanja vladanja učenika 

utvrđeni su pojedinačnim predmetnim kurikulima. 

 Izabrano je razredno rukovodstvo. 

 Raspored sati, nastavni predmeti i nastavnici, izvannastavne i izvanškolske 



 
 

aktivnosti 

 Analiza uspjeha u osnovnoškolskom obrazovanju 

 
listopad 

2016. 

   1. roditeljski sastanak 

  Obilježavanje  - Dani kruha 

  Obilježavanje - Dan neovisnosti RH   

 
studeni 2016. 

 

 Svi Sveti   

 Prevencija nasilja i nasilničkih ponašanja u različitim okolnostima  

 Odlazak na Interliber 

 Vukovar - grad heroj 

 
prosinac 

2016. 
 

  Drugi roditeljski sastanak; 
   Advent u Beču - putovanje  
  Tajni prijatelj - ususret Božiću 

    Što i kako darivati? 
    Zimski odmor učenika - Božićni i novogodišnji praznici 

 
 

siječanj 
2017. 

    Analiziranje uspjeha i vladanja učenika tijekom prva tri mjeseca     

       šk. god. 2016./2017. 

 Održane sjednice Nastavničkog i Razrednog vijeća 

veljača 
2017. 

 Valentinovo 
 Maskenbal - dogovor 

 
ožujak 
2017. 

  Obilježavanje Dana škole 

   Obilježavanje Dana voda 

 
travanj 
2017. 

 
   Uskrs  -  proljetni praznici 
   Dvodnevni izlet u Sarajevo 

 
svibanj 
2017. 

   3. roditeljski sastanak 
  Praznik rada - obilježavanje 
  Nastavničko i razredno vijeće 

  

 U školskoj 2016./2017. učenici 1. a razreda na kraju školske godine  

ostvarili su sljedeći uspjeh:  
-  odličnim uspjehom razred je završilo 5  učenika, vrlo dobrim uspjehom 12 
učenika, dobrim uspjehom 9 učenika - na popravne ispite upućeno je 6 učenika. 
- Četiri učenika je položilo ispite u ljetnom roku, a dvije su učenice položile ispite na 
drugom ljetnom roku. 
- Svi učenici imaju uzorno vladanje. 
- U tijeku školske godine nije bilo problema u radu ili vladanju učenika. 
- Dva su se učenika ispisala prije kraja nastavne godine (Filip Kremerenski i Patrik 
Varga), dok će Erik Jurković nastaviti nastavu u drugoj županiji, a Corina  Fetter je 
prešla u drugu školu. 
 - Individualnih kontakata s roditeljima bilo je sveukupno 90. Održana su 3 
roditeljska sastanka.  
- Učenici su sudjelovali u izvannastavnim kao i u izvanškolskim aktivnostima. 
- Za sve učenike bila je organizirana dopunska nastava, kao i dodatna nastava za 
ostale učenike.   
- Ostvarena je vrlo dobra suradnja  sa svim ostalim djelatnicima u školi. 
 

 
 



 
 

 

IZVJEŠĆE O RADU RAZREDNIKA  -  1. B  RAZREDA   
za  školsku godinu 2016. / 2017. 

 

Razrednica: Suzana Pajnić,prof. mentor 
Članovi  razrednog odjela    1. B 

   

8 UČENIKA  
15 UČENICA 
 

PREDSJEDNIK RAZREDA:  Sven Hladek                                               
BLAGAJNICA:   Laura Hanić                                                               
PREDSTAVNICA VIJEĆA RODITELJA:  Silvija Lešnjaković                      

PREDSTAVNIK U VIJEĆU UČENIKA:   Sven Hladek          
___________________________________________________________________________ 
Sudjeluju  u  radu  razrednog odjela 1.  b 
PEDAGOG:                     Dario Österreicher, prof. 
PSIHOLOGINJA:             Ivana  Azenić, prof. (Maja Pospišil, zamjena) 
KNJIŽNIČARKE:              Ivana Pazaver, prof.   i  Marijana  Kušen, prof. 

 
 
 

  

 
 Planirani  poslovi  i  zadatci: 

 Usvajanje općih pravila ponašanja utvrđenih Kućnim redom. 

 Utvrditi prava i dužnosti učenika i nastavnika. 

 Utvrditi  kriterije  ocjenjivanja i praćenja učenika te kriterije ocjenjivanja vladanja. 

 Izabrati  razredno rukovodstvo. 

 Drugi poslovi prema ukazanoj potrebi. 

 Održati roditeljske sastanke i individualne razgovore (informacije) 

 Djelatnosti razrednika izvan razrednog odjela: 
 vođenje razredne dokumentacije (e- dnevnik, matičnu knjigu i e-maticu ) 

 pisanje  svjedodžbi i pohvalnica 

 pripremala sjednice Razrednoga vijeća 

 Djelatnosti razrednika u razrednom odjelu 

   

               Mjesec                                      Poslovi i zadatci 
 
 
 
 

rujan 
2016. 

• Na prvom satu razrednika učenicima su predstavljena opća pravila 
     ponašanja utvrđena Kućnim redom kojih bi se trebali pridžavati 
• Kriteriji ocjenjivanja i praćenja učenika te kriteriji ocjenjivanja vladanja učenika     
     utvrđeni su pojedinačnim predmetnim kurikulima. 
• izabrano je razredno rukovodstvo. 
• Raspored sati, nastavni predmeti i nastavnici, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti     

• 1. roditeljski sastanak 
 

 
listopad 

2016. 

 
• Obilježavanje  - Dani kruha 
• Obilježavanje - Dan neovisnosti RH   
• Ovisnost o drogama i alkoholu (gost predavač iz MUP-a) 
 

 
 

studeni 
2016. 

 

• Svi Sveti   
• Kako učiti?   (radionica- stručni suradnik) 

• Odlazak na Interliber 
• Vukovar - grad heroj 
 

 
 

prosinac 
2016. 

 
• Tajni prijatelj - ususret Božiću 
• Što i kako darivati? 
• 2. roditeljski sastanak 



 
 

 • Organizacija i realizacija studijskog putovanaj ( Advent u Beču) 
• Zimski odmor učenika - Božićni i novogodišnji praznici 
   

 
 

siječanj 
2017. 

 
• Analiziranje uspjeha i vladanja učenika tijekom prva tri mjeseca   šk. god. 2016./17. 
• Iskoristi dan - napravi plan (razgovor) 
 

 
veljača 
2017. 

• Održane sjednice Nastavničkog i Razrednog vijeća 
• Spolno prenosive bolesti-Zavod za javno zdravstvo - dr. Buljan 
• Valentinovo 
• Maskenbal 

 
ožujak 
2017. 

 
• Obilježavanje Dana škole 
• Test postignuća 
• Naša škola - anketa 
•  

 
travanj 
2017. 

• Uskrs  -  proljetni praznici 
• Analiza ocjena i  vladanaj učenika - organizacija rada u svibnju 
 

 
svibanj 
2017. 

 
• Praznik rada – obilježavanje 
• 3. roditeljski sastanak 
• Fotografiranje učenika 
 

 
lipanj 
2017. 

 
• Izdavanje svjedodžbi 
• Dopunski rad 

 
srpanj 
2017. 

 
•  Sjednica Razrednih vijeća, Nastavničkog vijeća i Stručnih vijeća 
 

 
Kolovoz 
2017. 

 
 

  
• Osim ovih redovitih poslova i zadataka,  na svakom satu razrednika razgovaralo se  
      o tekućim problemima i potrebama. 
• Sva potrebna djelatnost u razrednom odjelu i izvan njega je uspješno realizirana. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

IZVJEŠĆE O RADU RAZREDNIKA  -  1. C  RAZREDA   
za  školsku godinu 2016./ 2017. 

 
 

Razrednica: Egidija Krdum, prof.savjetnik 
Članovi  razrednog odjela    1. c 

   

 
5 UČENIKA: Lukša Andračić, Domagoj Božić, Matan Buljubašić, Andrija Suvaljko, Stipe-Leon 
Šapina 
18 UČENICA:  Andrijana Barukčić, Gloria Benčina, Antonela Damjanović, Andrea Đanić, Sara 
Erdeljić, Elena Gudelj, Ena Knežević, Barbara Kovačević, Dorija Lilion, Lara Lozić, Helena Lušić, 
Ružica Marčić, Lucia Murković, Sara Nađ, Megan Papo, Franka Sanković, Morena Stakić, 
Barbara Tomas 
 

PREDSJEDNICA RAZREDA:  Ružica Marčić                                               
BLAGAJNICA:   Andrijana Barukčić                                                               
PREDSTAVNICA VIJEĆA RODITELJA:  Mirta Papo                      

PREDSTAVNIK U VIJEĆU UČENIKA:   Sara Nađ          
___________________________________________________________________________ 
Sudjeluju  u  radu  razrednog odjela 1.  c 
PEDAGOG:                     Dario Österreicher, prof. 
PSIHOLOGINJA:             Ivana  Azenić, prof. (Maja Pospišil, zamjena) 
KNJIŽNIČARKE:              Ivana Pazaver, prof.   i  Marijana  Kušen, prof. 

 
 
 

  

 
 Planirani  poslovi  i  zadatci: 

 Usvajanje općih pravila ponašanja utvrđenih Kućnim redom. 

 Utvrditi prava i dužnosti učenika i nastavnika. 

 Utvrditi  kriterije  ocjenjivanja i praćenja učenika te kriterije ocjenjivanja vladanja. 

 Izabrati  razredno rukovodstvo. 

 Drugi poslovi prema ukazanoj potrebi. 

 Održati roditeljske sastanke i individualne razgovore (informacije) 

 Djelatnosti razrednika izvan razrednog odjela: 
 vođenje razredne dokumentacije (e- dnevnik, matičnu knjigu i e-maticu ) 

 pisanje  svjedodžbi i pohvalnica 

 pripremala sjednice Razrednoga vijeća 

 Djelatnosti razrednika u razrednom odjelu 

    

               Mjesec                                      Poslovi i zadatci 
 
 
 
 

rujan 
2016. 

 Na prvom satu razrednika učenicima su predstavljena opća pravila 

 ponašanja utvrđena Kućnim redom kojih bi se trebali pridžavati 

 Kriteriji ocjenjivanja i praćenja učenika te kriteriji ocjenjivanja vladanja učenika     

 utvrđeni su pojedinačnim predmetnim kurikulima. 

 izabrano je razredno rukovodstvo. 

 Raspored sati, nastavni predmeti i nastavnici, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 

 1. roditeljski sastanak 
 

 
listopad 

2016. 

 
• Obilježavanje  - Dani kruha 
• Obilježavanje - Dan neovisnosti RH   
• Ovisnost o drogama i alkoholu (gost predavač iz MUP-a) 
 

 • Svi Sveti   



 
 

 
studeni 
2016. 

 

• Kako učiti?   (radionica- stručni suradnik) 

• Odlazak na Interliber 
• Vukovar - grad heroj 
 

 
 

prosinac 
2016. 

 

 
• Tajni prijatelj - ususret Božiću 
• Što i kako darivati? 
• 2. roditeljski sastanak 
• Organizacija i realizacija studijskog putovanaj ( Advent u Beču) 
• Zimski odmor učenika - Božićni i novogodišnji praznici 
   

 
 

siječanj 
2017. 

 
• Analiziranje uspjeha i vladanja učenika tijekom prva tri mjeseca  šk. god. 2016./17. 
• Iskoristi dan - napravi plan (razgovor) 
 

 
veljača 
2017. 

• Održane sjednice Nastavničkog i Razrednog vijeća 
• Spolno prenosive bolesti -  Zavod za javno zdravstvo - dr. Buljan 
• Valentinovo 
• Maskenbal 

 
ožujak 
2017. 

 
• Obilježavanje Dana škole 
• Test postignuća 
• Naša škola - anketa 
 

 
travanj 
2017. 

• Uskrs  -  proljetni praznici 
• Analiza ocjena i  vladanaj učenika - organizacija rada u svibnju 
 

 
svibanj 
2017. 

 
• Praznik rada – obilježavanje 
• 3. roditeljski sastanak 
• Fotografiranje učenika 
 

 
lipanj 
2017. 

 
• Na kraju nastavne godine: 

 87,5 % učenika je ocijenjeno s prolaznom ocijenom 
 1 418 opravdani i 33 neopravdana izostanka 
 3  odličnih, 14 vrlo dobrih, 4 učenika s dobrim i 2 nedovoljnim uspjehom 
 Srednja ocijena razreda je 3.89 

• Pregled administracije za 1. razrede 
• Dopunski rad 

 
srpanj 
2017. 

 
•  Sjednica Razrednih vijeća, Nastavničkog vijeća i Stručnih vijeća 
 

 
Kolovoz 
2017. 

 
 

  
• Osim ovih redovitih poslova i zadataka,  na svakom satu razrednika 
razgovaralo se o tekućim problemima i potrebama. 
• Sva potrebna djelatnost u razrednom odjelu i izvan njega je uspješno 
realizirana. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU RAZREDNIKA  -  1. D  RAZREDA   
za  školsku godinu 2016./ 2017. 

 

Razrednica: Elvira Vrljić, prof. 
Članovi  razrednog odjela    1. D 

   

18 UČENICA ; 6 UČENIKA   
PREDSJEDNICA RAZREDA:                 Mia Marković 
BLAGAJNICA:                                     Antonela Maljur                                                             
PREDSTAVNICA VIJEĆA RODITELJA:  Bojan Stipešević                      

PREDSTAVNIK U VIJEĆU UČENIKA:    Mia Marković          
___________________________________________________________________________ 
Sudjeluju  u  radu  razrednog odjela 1.  d 
PEDAGOG:                     Dario Österreicher, prof. 
PSIHOLOGINJA:             Ivana  Azenić, prof. (Maja Pospišil, zamjena) 
KNJIŽNIČARKE:              Ivana Pazaver, prof.   i  Marijana  Kušen, prof. 

 
 
 

  

 
 Planirani  poslovi  i  zadatci: 

 Usvajanje općih pravila ponašanja utvrđenih Kućnim redom. 

 Utvrditi prava i dužnosti učenika i nastavnika. 

 Utvrditi  kriterije  ocjenjivanja i praćenja učenika te kriterije ocjenjivanja vladanja. 

 Izabrati  razredno rukovodstvo. 

 Drugi poslovi prema ukazanoj potrebi. 

 Održati roditeljske sastanke i individualne razgovore (informacije) 

 Djelatnosti razrednika izvan razrednog odjela: 
 vođenje razredne dokumentacije (e- dnevnik, matičnu knjigu i e-maticu ) 
 pisanje  svjedodžbi i pohvalnica 
 pripremala sjednice Razrednoga vijeća 

 Djelatnosti razrednika u razrednom odjelu 

   

               Mjesec                                      Poslovi i zadatci 
 
 
 
 

rujan 
2016. 

• Na prvom satu razrednika učenicima su predstavljena opća pravila 
     ponašanja utvrđena Kućnim redom kojih bi se trebali pridžavati 
• Kriteriji ocjenjivanja i praćenja učenika te kriteriji ocjenjivanja vladanja učenika        
     utvrđeni su pojedinačnim predmetnim kurikulima. 
• izabrano je razredno rukovodstvo. 
• Raspored sati, nastavni predmeti i nastavnici, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 

• 1. roditeljski sastanak 
 

listopad 
2016. 

• Obilježavanje  - Dani kruha 
• Obilježavanje - Dan neovisnosti RH   
• Ovisnost o drogama i alkoholu (gost predavač iz MUP-a) 
 

 
studeni 
2016. 

 

• Svi Sveti   
• Kako učiti?   (radionica- stručni suradnik) 

• Odlazak na Interliber 
• Vukovar - grad heroj 
 

 
 

prosinac 
2016. 

 

• Tajni prijatelj - ususret Božiću 
• Što i kako darivati? 
• 2. roditeljski sastanak 
• Organizacija i realizacija studijskog putovanaj ( Advent u Beču) 
• Zimski odmor učenika - Božićni i novogodišnji praznici 
   



 
 

siječanj 
2017. 

• Analiziranje uspjeha i vladanja učenika tijekom prva tri mjeseca  šk. god. 2016./17. 
• Iskoristi dan - napravi plan (razgovor) 
 

 
veljača 
2017. 

• Održane sjednice Nastavničkog i Razrednog vijeća 
• Spolno prenosive bolesti -  Zavod za javno zdravstvo - dr. Buljan 
• Valentinovo 
• Maskenbal 

ožujak 
2017. 

• Obilježavanje Dana škole 
• Test postignuća 
• Naša škola – anketa 
 

travanj 
2017. 

• Uskrs  -  proljetni praznici 
• Analiza ocjena i  vladanaj učenika - organizacija rada u svibnju 
 

 
svibanj 
2017. 

• Praznik rada – obilježavanje 
• 3. roditeljski sastanak 
• Fotografiranje učenika 
 

 
lipanj 
2017. 

 
• Podjela svjedodžbi 
• Dopunski rad 
  

 
srpanj 
2017. 

 
• Sjednica Razrednih vijeća, Nastavničkog vijeća i Stručnih vijeća 
 

 
Kolovoz 
2017. 

 
 

  
• Osim ovih redovitih poslova i zadataka,  na svakom satu razrednika razgovaralo se   
      o tekućim problemima i potrebama. 
• Sva potrebna djelatnost u razrednom odjelu i izvan njega je uspješno realizirana. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

IZVJEŠĆE O RADU RAZREDNIKA 1. E RAZREDA II. GIMNAZIJE OSIJEK 

za  školsku godinu 2016. / 2017. 

 

Članovi  razrednog odjela    1. E                    19 učenica i  6 učenika    

   

RAZREDNICA:                                              Romina Tomas Grđan, prof. mentor 

PREDSJEDNIK  RAZREDA:                          Marko Kovačević 

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA RAZREDA:  Nina Cvenić 

BLAGAJNIK:                                                 Francesco Maurizi 

PREDSTAVNICA U VIJEĆU RODITELJA:   Marina Bem Kovačević 

________________________________________________________________________ 

Sudjeluju  u  radu  razrednog odjela  1. E 

RAVNATELJ:                   Vladimir Minarik, prof. 

PEDAGOG:                     Dario Österreicher, prof. 

PSIHOLOGINJA:             Ivana  Azenić, prof. (Maja Pospišil, prof. - zamjena) 

KNJIŽNIČARKE:              Ivana Pazaver, prof.   i  Marijana  Kušen, prof.  

     

 

 Planirani  poslovi  i  zadatci: 

 Usvajanje općih pravila ponašanja utvrđenih Kućnim redom. 

 Utvrditi prava i dužnosti učenika i nastavnika. 

 Utvrditi  kriterije  ocjenjivanja i praćenja učenika te kriterije ocjenjivanja vladanja. 

 Izabrati  razredno rukovodstvo. 

 Redovito obavljati poslove prema ukazanoj potrebi. 

 Održati roditeljske sastanke i individualne razgovore (informacije). 

 Obavljati djelatnosti razrednika u razrednom odjelu. 

 Obavljati djelatnosti razrednika izvan razrednog odjela (administracija, e-matica, 
e-dnevnik). 

   

Mjesec                                       Poslovi i zadatci 

 

 

 

 

 

 

 

rujan 

2016. 

 

    Na prvom satu razrednika učenici su upoznati  s Nastavnim planom (popis predmeta)  

        i Razrednim vijećem (popis profesora) 

   Na prvom satu razrednika učenicima su predstavljena opća pravila ponašanja    

       utvrđena Kućnim redom kojih bi se trebali pridržavati.         

   Učenici su upoznati  s Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja  

   Kriteriji ocjenjivanja i praćenja učenika te kriteriji ocjenjivanja vladanja učenika  

      utvrđeni su pojedinačnim predmetnim kurikulima. 

   Izabrano je razredno rukovodstvo. 

 Kako iskorištavam slobodno vrijeme?- radionica 

 Kakvu glazbu slušamo?- radionica 

 Poznajem li samoga sebe?- radionica 

 1. roditeljski sastanak 
 

 

 listopad 

2016. 

     Obilježavanje  Dana kruha 

    Tekuća problematika (izostanci, odnos prema radu...) 

    Slobodne aktivnosti 

 
 



 
 

 

studeni  

2016. 

 Internet - prednosti i opasnosti - radionica; građanski odgoj 

 Međuljudski odnosi u razredu - radionica 

 Odlazak na Interliber 

 Vukovar - grad heroj 

 

 

prosinac 

2016. 

 

  Sat po izboru učenika – tajni prijatelj 

  Upoznavanje sa školskim sustavom u RH 

  Ususret Božiću – Advent u Beču 

  Zimski odmor učenika - Božićni i novogodišnji praznici 

   2. roditeljski sastanak  

  Odnos prema radu; ponašanje u razredu 
 

 

siječanj 

2017. 

  Analiziranje uspjeha i vladanja učenika tijekom prva tri mjeseca  šk. god. 2016./2017. 

  Pravilna prehrana tijekom pojačanih tjelesnih i umnih napora 

  Sigurnost na Internetu - anketa  
 

 

veljača 

   2017. 

 Tekuća problematika - izvješće Marka Kovačevića  sa sastanka Vijeća učenika 

 Valentinovo 

 Spolno prenosive bolesti – dr. Buljan 

 Maskenbal  

 Prava, obveze i dužnosti učenika 1.e 

 

 

ožujak 

2017. 

   Prava, obveze i dužnosti učenika 1.e - razgovor s pedagogom i psihologinjom 

   Prava, obveze i dužnosti učenika 1.e – radionica psihologinje Maje Pospišil 

  Komunikacija među vršnjacima - radionica  

  Komunikacija među vršnjacima - radionica psihologinje Maje Pospišil 
 

travanj 

2017. 

  Samopoštovanje i asertivnost (prevencije ovisnosti)- radionica pripravnice Tihane Ferić 

  Analiza dosadašnjeg uspjeha 
 

svibanj 

2017. 

 Internet - anketa pripravnice Tihane Ferić 

Studijsko putovanje u Sarajevo 

 3. roditeljski sastanak 
 

 

lipanj 

2017. 

 Razgovor o postignutom uspjehu na kraju 1. razreda - očekivan ili ne 

 Sjednica Razrednih vijeća  i Nastavničkog vijeća 

 Pregled administracije  

  Podjela svjedodžbi i pohvalnica 
 

srpanj 

2017. 

  Evidentiranje popravaka i sređivanje sve potrebne administracije 

 Sjednica Razrednih vijeća, Nastavničkog vijeća i Stručnih vijeća  
 

kolovoz 

2017. 

 Sjednica Razrednih vijeća, Nastavničkog vijeća i Stručnih vijeća  

 

 Osim ovih redovitih poslova i zadataka,  na svakom satu razrednika razgovaralo se o 

tekućim problemima i potrebama. Organizirani su razgovori s učenicima i njihovim 

roditeljima kod kojih su uočeni problemi u radu, ponašanju ili  vladanju.Sva je potrebna 

djelatnost u razrednom odjelu i izvan njega uspješno realizirana. Održano je 35 sati 

razrednoga odjela. 

 



 
 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU RAZREDNICE - 2.A RAZREDA                                                                                      
u školskoj godini 2016./2017. 

 

 
Članovi  razrednog odjela    2. A                     18 učenica i  6 učenika    

   

RAZREDNICA:                                              Mirjana Bogdanović, prof. savjetnik 

PREDSJEDNIK  RAZREDA:                          Mijo Pušić 

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA RAZREDA:   Nika Glavač 

BLAGAJNICA:                                               Leonarda Kul 

PREDSTAVNIK U VIJEĆU RODITELJA:       Olivera Grgić 
___________________________________________________________________________________________________ 

Sudjeluju  u  radu  razrednog odjela  2. A 

RAVNATELJ:                   Vladimir Minarik, prof. 

PEDAGOG:                     Dario Österreicher, prof. 

PSIHOLOGINJA:             Ivana  Azenić, prof. (Maja Pospišil, zamjena) 

KNJIŽNIČARKE:              Ivana Pazaver, prof.   i  Marijana  Kušen, prof.  

     

 

 Planirani  poslovi  i  zadatci: 

 Usvajanje općih pravila ponašanja utvrđenih Kućnim redom. 

 Utvrditi prava i dužnosti učenika i nastavnika. 

 Utvrditi  kriterije  ocjenjivanja i praćenja učenika te kriterije ocjenjivanja ladanja. 

 Izabrati  razredno rukovodstvo. 

 Redovito obavljati poslove prema ukazanoj potrebi. 

 Održati roditeljske sastanke i individualne razgovore (informacije). 

 Obavljati djelatnosti razrednika u razrednom odjelu. 

 Obavljati djelatnosti razrednika izvan razrednog odjela (administracija,e-matica). 

   

Mjesec                                       Poslovi i zadatci 

 
 
 

rujan 
2016. 

 
    Na prvom satu razrednika učenici su upoznati  s Nastavnim planom (popis predmeta) i        
       Razrednim vijećem (popis profesora) 
   Na prvom satu razrednika učenicima su predstavljena opća pravila ponašanja utvrđena   

      Kućnim redom kojih bi se trebali pridržavati.         
   Učenici su upoznati  s Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja  
   Kriteriji ocjenjivanja i praćenja učenika te kriteriji ocjenjivanja vladanja učenika utvrđeni  
       su pojedinačnim predmetnim kurikulima. 
   Izabrano je razredno rukovodstvo. 
   1. roditeljski sastanak 
 Jesam li zadovoljan/na postignutim uspjehom i što mogu promijeniti? - radionica 
 Kako iskorištavam slobodno vrijeme?- radionica 
 Kakvu glazbu slušamo?- radionica Davida Đorđijevskoga 
 Poznajem li samu sebe?- radionica Leonarde Kul 
 

 

listopad 

2016. 
    Obilježavanje  Dana kruha 
    Tekuća problematika (izostanci, odnos prema radu...) 
 Slobodne aktivnosti 
 Odgovorno ponašanje ZO- radionica 

 



 
 

 
 

studeni  
2016. 

 Internet - prednosti i opasnosti – radionica Katarine Borbaš i Ivane Bošnjaković;  
     građanski odgoj 
 Međuljudski odnosi u razredu – radionica Lovre Ivančića 
 Odlazak na Interliber 
 Vukovar - grad heroj 
 

 
 

prosina
c 

2016. 
 

  Sat po izboru učenika - igra pantomime 
  Upoznavanje sa školskim sustavom u RH 
  Ususret Božiću – Advent u Beču 
  Zimski odmor učenika - božićni i novogodišnji praznici 
   2. roditeljski sastanak  
  Odnos prema radu; ponašanje u razredu 

 

 
siječanj 
2017. 

  Analiziranje uspjeha i vladanja učenika tijekom prva tri mjeseca  šk. god. 2016./2017. 
  Prehrana - prezentacija Lucije Krešo i Antonele Stanković 
  Sigurnost na internetu - anketa (psihologinja i psihologinje Centra za zlostavljanu djecu) 

 

 
veljača 
2017. 

 Tekuća problematika - izvješće Mije Pušića sa sastanka Vijeća učenika 
 Valentinovo 
 Prevencija rizičnih bolesti - predavanje studenata medicine 
 Maskenbal  
 Prava, obveze i dužnosti učenika 2.a 
 

 
ožujak 
2017. 

  Prava, obveze i dužnosti učenika 2.a - razgovor s pedagogom i psihologinjom 
  Prava, obveze i dužnosti učenika 2.a – radionica psihologinje Maje Pospišil 
  Komunikacija među vršnjacima - radionica Josipa Jurkića 
  Komunikacija među vršnjacima - radionica psihologinje Maje Pospišil 
 

travanj 
2017. 

  Samopoštovanje i asertivnost (prevencije ovisnosti) -  radionica pripravnice Tihane Ferić 
  Analiza dosadašnjeg uspjeha 
  3. roditeljski sastana 
 

 
svibanj 
2017. 

 Stručna ekskurzija – Plava škola u Puli – terenska nastava od 4. do 6. svibnja 2017. 
 Internet - anketa pripravnice Tihane Ferić 
 Prevencija vršnjačkog nasilja - radionica studentica Filozofskog fakulteta Osijek i   
     pedagoga 
 Odnos doživljaja stigmatizacije i psihosomatskih simptoma kod adolescenata - diplomski  
     rad Tomislava Ručevića 
 

 
lipanj 
2016. 

 Razgovor o postignutom uspjehu na kraju 2. razreda - očekivan ili ne 
 Sjednica Razrednih vijeća  i Nastavničkog vijeća 
 Pregled administracije  
 Podjela svjedodžbi i pohvalnica 
 

srpanj 
2017. 

  Evidentiranje popravaka i sređivanje sve potrebne administracije 
  Sjednica Razrednih vijeća, Nastavničkog vijeća i Stručnih vijeća  
 

kolovoz 
2017. 

 Sjednica Razrednih vijeća, Nastavničkog vijeća i Stručnih vijeća  
 

 Osim ovih redovitih poslova i zadataka,  na svakom satu razrednika razgovaralo se o 
tekućim problemima i potrebama. Organizirani su razgovori s učenicima i njihovim 
roditeljima kod kojih su uočeni problemi u radu, ponašanju ili  vladanju. 
Sva je potrebna djelatnost u razrednom odjelu i izvan njega uspješno realizirana. Održano 
je 37 sati razrednoga odjela. 

 



 
 

 

IZVJEŠĆE O RADU RAZREDNICE - 2.B RAZREDA                                                                                                    
u školskoj godini 2016./2017. 

 

RAZREDNICA: Ljerka Šostarec, prof. 

 

 

U tijeku  šk.godine 2016./2017. održano je 35 sati SRZ-a.  

 

Kao i svake godine učenici su ponovo upozoreni na kućni red u školi, te s pravilnikom o načinu 

praćenja i ocjenjivanja. 

 

Upoznati su također s načinom opravdavanja sati, rasporedom sati i nastavnim  planom i 

programom.  

Birano je razredno rukovodstvo  

(  Ema Šibila- predsjednik razreda i Ivana Špionjak– blagajnik ),  

te  predstavnik u Vijeće učenika ( Ema Šibila ). 

Imenovani roditelj u Vijeće roditelja bio je gospodin  Slavko  Sušilović. 

 

Kroz školsku godinu učenici su praćeni u njihovom napredovanju,  vođeni su individualni 

razgovori . 

 

Sve planirane teme za SRZ tijekom školske godine su u potpunosti obrađene. 

Učenici sudjelovali i u humanitarnoj akciji za Božićne blagdane – pomoć potrebitima. Kao i 

prošle godine opet je bila darovana obitelj iz Čepina. 

 

 Održana su 3  roditeljska sastanka, te svaki tjedan individualni kontakti s roditeljima koji su 

uredno brinuli i dolazili na informacije. 

 

Tijekom godine učenici su realizirali: 

a) Stručni posjet u 11.mjesecu 2016.  - Zagreb ( INTERLIBER )  

b) Trodnevnu ekskurziju – Advent u Beču ( 16.-18.12.2016. ) 

c) Trodnevnu terensku nastavu u Puli – Plava škola (4.-6.05.2017. ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU RAZREDNICE  - 2.C RAZREDA                                                                                      
u školskoj godini 2016./2017. 

 

Razrednica: Ljubica Verner, prof.mentor 
Članovi  razrednog odjela    2. c 

   

 
 

Sudjeluju  u  radu  razrednog odjela  2.  C 

PEDAGOG:                     Dario Österreicher, prof. 

PSIHOLOGINJA:             Ivana  Azenić, prof. (Maja Pospišil, zamjena) 

KNJIŽNIČARKE:              Ivana Pazaver, prof.   i  Marijana  Kušen, prof.  

      

 

 Planirani  poslovi  i  zadatci: 

 Usvajanje općih pravila ponašanja utvrđenih Kućnim redom.  

 Utvrditi prava i dužnosti učenika i nastavnika. 

 Utvrditi  kriterije  ocjenjivanja i praćenja učenika te kriterije ocjenjivanja vladanja. 

 Izabrati  razredno rukovodstvo. 

 Drugi poslovi prema ukazanoj potrebi. 

 Održati roditeljske sastanke i individualne razgovore (informacije) 

 Djelatnosti razrednika izvan razrednog odjela (pisanje svjedodžba, administracija) 

 Djelatnosti razrednika u razrednom odjelu  

   

Mjesec Poslovi i zadatci 

 
 
 
 

rujan 
2016. 

 

* Na prvom satu razrednika učenicima su predstavljena opća pravila      

   ponašanja utvrđena Kućnim redom kojih bi se trebali pridžavati. 

* Kriteriji ocjenjivanja i praćenja učenika te kriteriji ocjenjivanja vladanja     

   učenika utvrđeni su pojedinačnim predmetnim kurikulima. 

* Izabrano je razredno rukovodstvo. 

* Raspored sati,  nastavni predmeti i nastavnici, izvannastavne i  

    izvanškolske aktivnosti 

 *  1. roditeljski sastanak 

 

 
 

listopad 
2016. 

 

*  Obilježavanje  - Dani kruha 

*  Obilježavanje - Dan neovisnosti RH   

 
studeni 2016. 

 

* Svi Sveti   

* Prevencija nasilja i nasilničkih ponašanja u različitim okolnostima  

* Odlazak na Interliber 

* Vukovar - grad heroj 

 
 

prosinac 
2016. 

 

 

*  Zimski odmor učenika - Božićni i novogodišnji praznici 

*  Stručna ekskurzija u Beč 

*  2. roditeljski sastanak 



 
 

 

 
 

siječanj 
2017. 

 

*  Analiziranje uspjeha i vladanja učenika tijekom prva tri mjeseca     

    šk. god. 2016./2017. 

*  Održane sjednice Nastavničkog i Razrednog vijeća 

 
veljača 
2017. 

 
* Valentinovo 
* Maskenbal - dogovor 
 

 
ožujak 
2017. 

 

 *  Obilježavanje Dana škole 

 *  Obilježavanje Dana voda 

 
travanj 
2017. 

 
 *  Uskrs  -  proljetni praznici 
 * Stručna ekskurzija u Sarajevo 
 

 
svibanj 
2017. 

* terenska nastava u Puli 
*  3. roditeljski sastanak 
*  Praznik rada - obilježavanje 
*   Nastavničko i razredno vijeće 

 
lipanj 
2017. 

 
*  Tijelovo 
*  Završetak nastave 14. 6.  
*  Sjednice Razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća  
*  22. 6. 2017. Dan antifašističke borbe  
*  25. 6. 2017. Dan državnosti  
 * Pregled administracije za 1., 2. i 3. razrede 
 

 
srpanj 
2017. 

 
* Sjednica Razrednih vijeća, Nastavničkog vijeća i Stručnih vijeća  
 

 
kolovoz 
2017. 

 
* Sjednica Razrednih vijeća, Nastavničkog vijeća i Stručnih vijeća  
 

  
Osim ovih redovitih poslova i zadataka,  na svakom satu razrednika 
razgovaralo se o tekućim problemima i potrebama. 
Sva potrebna djelatnost u razrednom odjelu i izvan njega je uspješno 
realizirana. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
IZVJEŠĆE O RADU RAZREDNIKA - 2.D RAZREDA                                                                                             

u školskoj godini 2016./2017. 

 
 
Razrednica: Adrijana Kalčić Salonja, prof. 
 

   

6 UČENIKA, 19 UČENICA, UKUPNO 25 UČENIKA 
____________________________________________________________________________________ 
Sudjeluju  u  radu  razrednog odjela  2.  d 
PEDAGOG:                     Dario Österreicher, prof. 

PSIHOLOGINJA:             Ivana  Azenić, prof. (Maja Pospišil, zamjena) 
KNJIŽNIČARKE:             Ivana Pazaver, prof.   i  Marijana  Kušen, prof.  

   

 
 Planirani  poslovi  i  zadatci: 

 Usvajanje općih pravila ponašanja utvrđenih Kućnim redom.  

 Utvrditi prava i dužnosti učenika i nastavnika. 

 Utvrditi  kriterije  ocjenjivanja i praćenja učenika te kriterije ocjenjivanja vladanja. 

 Izabrati  razredno rukovodstvo. 

 Drugi poslovi prema ukazanoj potrebi. 

 Održati roditeljske sastanke i individualne razgovore (informacije) 

 Djelatnosti razrednika izvan razrednog odjela (pisanje svjedodžba, administracija) 

 Djelatnosti razrednika u razrednom odjelu  

   

Mjesec Poslovi i zadatci 

 
 
 
 

rujan 
2016. 

 
 Na prvom satu razrednika učenicima su predstavljena opća pravila        
     ponašanja utvrđena Kućnim redom kojih bi se trebali pridžavati. 
 Kriteriji ocjenjivanja i praćenja učenika te kriteriji ocjenjivanja vladanja      
     učenika utvrđeni su pojedinačnim predmetnim kurikulima. 
 Izabrano je razredno rukovodstvo. 
 Raspored sati, novi  nastavni predmeti i nastavnici, izvannastavne i  
     izvanškolske aktivnosti 
 Analiza uspjeha na kraju školske godine 

 
listopad 

2016. 

 1. roditeljski sastanak 
 Obilježavanje  - Dani kruha 
 Obilježavanje - Dan neovisnosti RH   

 
studeni 2016. 

 

 
 Svi Sveti   
 Prevencija nasilja i nasilničkih ponašanja u različitim okolnostima  
 Odlazak na Interliber 
 Vukovar - grad heroj 

 
prosinac 

2016. 
 

 
  Tajni prijatelj - ususret Božiću 
  Što i kako darivati? 
  Zimski odmor učenika - Božićni i novogodišnji praznici 
   2. roditeljski sastanak 

 
siječanj 
2017. 

 
  Analiziranje uspjeha i vladanja učenika tijekom prva tri mjeseca     
       šk. god. 2016./2017. 
 Rekreacija učenika - klizanje 



 
 

 Održane sjednice Nastavničkog i Razrednog vijeća 
 

 
veljača 
2017. 

   3. roditeljski sastanak 
 Valentinovo 
 Maskenbal - dogovor 

 
ožujak 
2017. 

 
   Obilježavanje Dana škole 
   Obilježavanje Dana voda 

 
travanj 
2017. 

 
   Uskrs  -  proljetni praznici 
  Stručna ekskurzija u Sarajevo 

 
svibanj 
2017. 

   4. roditeljski sastanak 
  Praznik rada - obilježavanje 
  Nastavničko i razredno vijeće 

 
lipanj 
2017. 

 
  Tijelovo 
  Završetak nastave 14. 6.  
  Sjednice Razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća  
  22. 6. 2015. Dan antifašističke borbe  
  25. 6. 2015. Dan državnosti  
  Pregled administracije za 2.razrede 

 
srpanj 
2017. 

 
 Sjednica Razrednih vijeća, Nastavničkog vijeća i Stručnih vijeća  
 

 
kolovoz 
2017. 

 
 Sjednica Razrednih vijeća, Nastavničkog vijeća i Stručnih vijeća  
 

  
Osim ovih redovitih poslova i zadataka,  na svakom satu razrednika 
razgovaralo se o tekućim problemima i potrebama. 
Sva potrebna djelatnost u razrednom odjelu i izvan njega je uspješno 
realizirana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IZVJEŠĆE O RADU RAZREDNICE  - 2.E RAZREDA                                                                                      
u školskoj godini 2016./2017. 

Razrednica: Ivana Vučemilović Šimunović, prof. 
Članovi  razrednog odjela    2. e 

   

 
Sudjeluju  u  radu  razrednog odjela  2.  E 

PEDAGOG:                     Dario Österreicher, prof. 

PSIHOLOGINJA:             Ivana  Azenić, prof. (Maja Pospišil, zamjena) 

KNJIŽNIČARKE:              Ivana Pazaver, prof.   i  Marijana  Kušen, prof.  

      

 

 Planirani  poslovi  i  zadatci: 

 Usvajanje općih pravila ponašanja utvrđenih Kućnim redom.  

 Utvrditi prava i dužnosti učenika i nastavnika. 

 Utvrditi  kriterije  ocjenjivanja i praćenja učenika te kriterije ocjenjivanja vladanja. 

 Izabrati  razredno rukovodstvo. 

 Drugi poslovi prema ukazanoj potrebi. 

 Održati roditeljske sastanke i individualne razgovore (informacije) 

 Djelatnosti razrednika izvan razrednog odjela (pisanje svjedodžba, administracija) 

 Djelatnosti razrednika u razrednom odjelu  

   

Mjesec Poslovi i zadatci 

 
 
 
 

rujan 
2016. 

 

* Na prvom satu razrednika učenicima su predstavljena opća pravila      

   ponašanja utvrđena Kućnim redom kojih bi se trebali pridžavati. 

* Kriteriji ocjenjivanja i praćenja učenika te kriteriji ocjenjivanja vladanja     

   učenika utvrđeni su pojedinačnim predmetnim kurikulima. 

* Izabrano je razredno rukovodstvo. 

* Raspored sati,  nastavni predmeti i nastavnici, izvannastavne i  

    izvanškolske aktivnosti 

 *  1. roditeljski sastanak 

 

 
 

listopad 
2016. 

 

*  Obilježavanje  - Dani kruha 

*  Obilježavanje - Dan neovisnosti RH   

 
studeni 2016. 

 

* Svi Sveti   

* Prevencija nasilja i nasilničkih ponašanja u različitim okolnostima  

* Odlazak na Interliber 

* Vukovar - grad heroj 

 
 

prosinac 
2016. 

 

 

*  Zimski odmor učenika - Božićni i novogodišnji praznici 

*  Stručna ekskurzija u Beč 

*  2. roditeljski sastanak 

 

 
siječanj 
2017. 

 

*  Analiziranje uspjeha i vladanja učenika tijekom prva tri mjeseca     

    šk. god. 2016./2017. 

*  Održane sjednice Nastavničkog i Razrednog vijeća 



 
 

 
veljača 
2017. 

 
* Valentinovo 
* Maskenbal - dogovor 
 

 
ožujak 
2017. 

 

 *  Obilježavanje Dana škole 

 *  Obilježavanje Dana voda 

 
travanj 
2017. 

 
 *  Uskrs  -  proljetni praznici 
 * Stručna ekskurzija u Sarajevo 
 

 
svibanj 
2017. 

* terenska nastava u Puli 
*  3. roditeljski sastanak 
*  Praznik rada - obilježavanje 
*   Nastavničko i razredno vijeće 

 
lipanj 
2017. 

 
*  Tijelovo 
*  Završetak nastave 14. 6.  
*  Sjednice Razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća  
*  22. 6. 2017. Dan antifašističke borbe  
*  25. 6. 2017. Dan državnosti  
 * Pregled administracije za 1., 2. i 3. razrede 
 

 
srpanj 
2017. 

 
* Sjednica Razrednih vijeća, Nastavničkog vijeća i Stručnih vijeća  
 

 
kolovoz 
2017. 

 
* Sjednica Razrednih vijeća, Nastavničkog vijeća i Stručnih vijeća  
 

  
Osim ovih redovitih poslova i zadataka,  na svakom satu razrednika 
razgovaralo se o tekućim problemima i potrebama. 
Sva potrebna djelatnost u razrednom odjelu i izvan njega je uspješno 
realizirana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

IZVJEŠĆE O RADU RAZREDNICE - 3.A RAZREDA                                                                                   
u školskoj godini 2016./2017. 

 

Razrednica: Miriam Goll, prof. savjetnik 

Razred broji 25 učenika  

Tijekom godine dvije učenice bile su (Jelena Samac i Ema Perković) na razmjeni u SAD, a jedna 

učenik iz Amerike je pohađao nastavu ovdje tijekom školske godine  

Sudjeluju  u  radu  razrednog odjela  3a 

PEDAGOG:                     Dario Österreicher, prof. 

PSIHOLOGINJA:             Ivana  Azenić, prof. (Maja Pospišil, zamjena) 

KNJIŽNIČARKE:             Ivana Pazaver, prof.   i  Marijana  Kušen, prof.  

   

 

 Planirani  poslovi  i  zadatci: 

 Usvajanje općih pravila ponašanja utvrđenih Kućnim redom.  

 Utvrditi prava i dužnosti učenika i nastavnika. 

 Utvrditi  kriterije  ocjenjivanja i praćenja učenika te kriterije ocjenjivanja vladanja. 

 Izabrati  razredno rukovodstvo. 

 Drugi poslovi prema ukazanoj potrebi. 

 Održati roditeljske sastanke i individualne razgovore (informacije) 

 Djelatnosti razrednika izvan razrednog odjela (pisanje svjedodžba, administracija) 

 Djelatnosti razrednika u razrednom odjelu  

   

Mjesec Poslovi i zadatci 

 
 
 
 

rujan 
2015. 

 

 Na prvom satu razrednika učenicima su predstavljena opća pravila 

ponašanja utvrđena Kućnim redom kojih bi se trebali pridžavati. 

Kriteriji ocjenjivanja i praćenja učenika te kriteriji ocjenjivanja vladanja 

učenika utvrđeni su pojedinačnim predmetnim kurikulima. 

 Izabrano je razredno rukovodstvo. 

 Raspored sati, novi  nastavni predmeti i nastavnici, izvannastavne i 

izvanškolske aktivnosti 

 Analiza uspjeha na kraju školske godine 

 
 

listopad 
2015. 

   1. roditeljski sastanak 

  Obilježavanje  - Dani kruha 

  Obilježavanje - Dan neovisnosti RH   

 
studeni 2015. 

 

 

 Svi Sveti   

 Prevencija nasilja i nasilničkih ponašanja u različitim okolnostima  

 Odlazak na Interliber 

 Vukovar - grad heroj 

 
prosinac 

2017. 
 

Dogovor oko maturalne eksurzije, oglašavanje tendera i odabir agencije za 

putovanje u Španjolsku u kolovozu 2017. 

  Tajni prijatelj - ususret Božiću 

  Što i kako darivati? 

  Zimski odmor učenika - Božićni i novogodišnji praznici 

   2. roditeljski sastanak 



 
 

 
 

siječanj 
2017. 

 

  Analiziranje uspjeha i vladanja učenika tijekom prva tri mjeseca     

       šk. god. 2016./2017. 

 Rekreacija učenika -  
 Održane sjednice Nastavničkog i Razrednog vijeća 

 
veljača 
2017. 

   3. roditeljski sastanak 
 Valentinovo 
 Maskenbal - dogovor 

 
ožujak 
2017. 

 

   Obilježavanje Dana škole 

   Obilježavanje Dana voda 

 
travanj 
2016. 

 
   Uskrs  -  proljetni praznici 
 

 
svibanj 
2017. 

   4. roditeljski sastanak 
  Praznik rada - obilježavanje 
  Nastavničko i razredno vijeće, probna matura  

 
lipanj 
2017. 

 
  Tijelovo 
  Završetak nastave 14. 6.  
  Sjednice Razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća  
  22. 6. 2017. Dan antifašističke borbe  
  25. 6. 2017. Dan državnosti  
  Pregled administracije za 1., 2. i 3. razrede 

  
srpanj 
2017. 

 
 Sjednica Razrednih vijeća, Nastavničkog vijeća i Stručnih vijeća  

 
kolovoz 
2017. 

Odlazak na maturalnu ekskurziju u Španjolsku. Prije odlaska glede 
sigurnosnih razloga održan je 22.kolovza 2017. Još jedan roditeljski 
sastanak. Na put je otišlo 24 učenika uz pismenu suglasnost roditelja.  

  
Osim ovih redovitih poslova i zadataka,  na svakom satu razrednika 
razgovaralo se o tekućim problemima i potrebama. 
Sva potrebna djelatnost u razrednom odjelu i izvan njega je uspješno 
realizirana. Posebna pozornost posvećena je maturalnoj ekskurziji i probnoj 
maturi iz engleskog, hrvatskog i matematike.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU RAZREDNICE - 3.B RAZREDA                                                                                   
u školskoj godini 2016./2017. 

 

Razrednica: Anita Kopić, prof. savjetnik 

Članovi  razrednog odjela    3. b 

   

 

10 UČENIKA: Kristijan Adžamić, Ante Bravić, Dominik Brazdil, Lovre Galić, Ivan Kukučka, 
Andrija Labaj,  Toni Marko, Sven Markušev, Matko Sabljo, Antonio Žugec  
 

19 UČENICA:  Ana Abičić, Vivana Bandov, Sara  Beissmann, Petra  Bošnjaković, Ana Božić, Sara 
Buljan, Ana Bunjevac, Stela Časar, Dora Fistrić,  Marija Grgić, Ivana Horvat, Ana Jagarinec, Ivana 
Jelavić, Lucija Klaić, Martina Krajinović, Matea Krauz, Dora Marenjak, Sara Rožić, Ana Škaro 
 
PREDSJEDNICA RAZREDA:                            Dora Marenjak 
ZAMJENIK PREDSJEDNICE RAZREDA:         Stela Časar   
BLAGAJNIK:                                                     Vivana Bandov     
PREDSTAVNICA VIJEĆA RODITELJA             Nives Beissmann 
____________________________________________________________________________ 
Sudjeluju  u  radu  razrednog odjela  3.  b 
PEDAGOG:                     Dario Österreicher, prof. 
PSIHOLOGINJA:             Ivana  Azenić, prof. (Maja Pospišil, zamjena) 

KNJIŽNIČARKE:             Ivana Pazaver, prof.   i  Marijana  Kušen, prof.  

     

 
 Planirani  poslovi  i  zadatci: 

 Usvajanje općih pravila ponašanja utvrđenih Kućnim redom.  

 Utvrditi prava i dužnosti učenika i nastavnika. 

 Utvrditi  kriterije  ocjenjivanja i praćenja učenika te kriterije ocjenjivanja vladanja. 

 Izabrati  razredno rukovodstvo. 

 Drugi poslovi prema ukazanoj potrebi. 

 Održati roditeljske sastanke i individualne razgovore (informacije) 

 Djelatnosti razrednika izvan razrednog odjela (pisanje svjedodžba, administracija) 

 Djelatnosti razrednika u razrednom odjelu  

   

Mjesec Poslovi i zadatci 

 
 
 
 

rujan 
2016. 

 
 Na prvom satu razrednika učenicima su predstavljena opća pravila  
     ponašanja utvrđena Kućnim redom kojih bi se trebali pridžavati. 
 Kriteriji ocjenjivanja i praćenja učenika te kriteriji ocjenjivanja vladanja   
     učenika utvrđeni su pojedinačnim predmetnim kurikulima. 
 Izabrano je razredno rukovodstvo. 
 Raspored sati,  nastavni predmeti i nastavnici, izvannastavne i   
     izvanškolske aktivnosti 
  1. roditeljski sastanak 
 

 
 

listopad 
2016. 

 
  Obilježavanje  - Dani kruha 
  Obilježavanje - Dan neovisnosti RH   

 
studeni  
2016. 

 

 Svi Sveti   
 Prevencija  ovisnosti 
 Odlazak na Interliber 
 Vukovar - grad heroj 



 
 

 
prosinac 

2016. 
 

 
  Tajni prijatelj - ususret Božiću 
  Što i kako darivati? 
  Zimski odmor učenika - Božićni i novogodišnji praznici 

 
 

siječanj 
2017. 

 
  Analiziranje uspjeha i vladanja učenika tijekom prva tri mjeseca     
       šk. god. 2016./2017. 
 Održane sjednice Nastavničkog i Razrednog vijeća 
   2. roditeljski sastanak 

 
veljača 
2017. 

 Valentinovo 
 Maskenbal - dogovor 

 
ožujak 
2016. 

 
   Obilježavanje Dana škole 
   Obilježavanje Dana voda 

 
travanj 
2017. 

 
   Uskrs  -  proljetni praznici 
  

 
svibanj 
2017. 

  3. roditeljski sastanak 
  Praznik rada - obilježavanje 
  Nastavničko i razredno vijeće 
 

 
lipanj 
2017. 

  Tijelovo 
  Završetak nastave 10. 6.  
  Sjednice Razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća  
  22. 6. 2015. Dan antifašističke borbe  
  25. 6. 2015. Dan državnosti  
  Pregled administracije za 1., 2. i 3. razrede 

 
srpanj 
2017. 

 
 Sjednica Razrednih vijeća, Nastavničkog vijeća i Stručnih vijeća  
 

 
kolovoz 
2017. 

 
 Sjednica Razrednih vijeća, Nastavničkog vijeća i Stručnih vijeća  
 Provedba maturalne ekskurzije u Španjolsku 
 

  
Osim ovih redovitih poslova i zadataka,  na svakom satu razrednika 
razgovaralo se o tekućim problemima i potrebama. 
Sva potrebna djelatnost u razrednom odjelu i izvan njega je uspješno 
realizirana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

IZVJEŠĆE O RADU RAZREDNICE - 3.C RAZREDA                                                                                                    
u školskoj godini 2016./2017. 

 

Razrednica: Tihana Pavičić, prof. mentor 
Članovi  razrednog odjela    3. c 

   

 
U  školskoj godini 2016./17. održana su 3 (tri) roditeljska sastanka. Roditelji su upoznati s 

predmetima i nastavnicima, vremenom informacija, načinom opravdavanja izostanaka te kriterijima 

za ocjenjivanje vladanja. Na prvom je sastanku gospodin Pavel Gaža izabran za  predstavnika roditelja 

u Vijeće roditelja. 

 

Na prvom satu razrednoga odjela učenici 3.c upoznati su s Kućnim redom, pravima i 

dužnostima i s kriterijima za ocjenjivanje vladanja, a izabrano je i rukovodstvo razreda.  Mia Starčević 

predsjednica je razreda, Luka Soldo zamjenik, a Ružica Trdin blagajnica. Mia Starčević je također 

predstavnik razreda za Učeničko vijeće.   

 

Redovito su održavani sati razrednoga odjela (jednom tjedno) na kojima su učenici i 

razrednica rješavali tekuću problematiku ili raspravljali o temama koje su unaprijed dogovorili, a neke 

su teme s učenicima obradili pedagog i psihologinja.  

 

Održana je radionica u suradnji s mladeži Crvenog križa. 

 

Razrednica i učenici 3.c redovito su  analizirali uspjeh i vladanje, sami unutar sati razrednoga 

odjela, kao i s pedagogom i roditeljima. 

 

Razrednica je obavila svu potrebnu djelatnost u razredu i izvan razrednoga odjela: 

 

• pisala potrebne podatke u dnevnik, imenik, matičnu knjigu i  e-maticu 

• pripremala sjednice Razrednoga vijeća 

• podijelila izvješća o uspjehu na kraju I. polugodišta (iako nije bilo zaključivanja ocjena) 

• podijelila svjedodžbe na kraju školske godine 

 

Na kraju nastavne godine 2016./2017. učenici su ostvarili sljedeći uspjeh: 25 učenika (100%) 

ocijenjeno je pozitivno rednja ocjena razreda je 4.30. 

 

Tijekom školske godine nije bilo problema u radu ili vladanju učenika. 

 

Učenici su izabrali Španjolsku za destinaciju maturalnog putovanja. Roditelji su potpisali 

suglasnost, a održan je i poseban sastanak za izbor agencije za organizaciju putovanja.  

Izabrana je agencija Panturist. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU RAZREDNICE - 3.D RAZREDA                                                                                             
u školskoj godini 2016./2017. 

 

Razrednik: Vlado Krljar, prof. 
Članovi  razrednog odjela    3. d 

   

 

7 UČENIKA, 18  UČENICA, UKUPNO 25 UČENIKA 

 

PREDSJEDNIK RAZREDA:                                  Ladislava Laszlo 

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA RAZREDA:         Leon Žilić 

BLAGAJNIK:                                                        Petra galeković 

PREDSTAVNICA VIJEĆA RODITELJA:               Mirta Sudar 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Sudjeluju  u  radu  razrednog odjela  3.  a 

PEDAGOG:                     Dario Österreicher, prof. 

PSIHOLOGINJA:            Ivana  Azenić, prof. (Maja Pospišil, zamjena) 
KNJIŽNIČARKE:             Ivana Pazaver, prof.   i  Marijana  Kušen, prof.  

   

 Planirani  poslovi  i  zadatci: 

 Usvajanje općih pravila ponašanja utvrđenih Kućnim redom.  

 Utvrditi prava i dužnosti učenika i nastavnika. 

 Utvrditi  kriterije  ocjenjivanja i praćenja učenika te kriterije ocjenjivanja vladanja. 

 Izabrati  razredno rukovodstvo. 

 Drugi poslovi prema ukazanoj potrebi. 

 Održati roditeljske sastanke i individualne razgovore (informacije) 

 Djelatnosti razrednika izvan razrednog odjela (pisanje svjedodžba, administracija) 

 Djelatnosti razrednika u razrednom odjelu  

   

Mjesec Poslovi i zadatci 

 
 
 
 

rujan 
2016. 

 

 Na prvom satu razrednika učenicima su predstavljena opća pravila 

ponašanja utvrđena Kućnim redom kojih bi se trebali pridžavati. 

Kriteriji ocjenjivanja i praćenja učenika te kriteriji ocjenjivanja vladanja 

učenika utvrđeni su pojedinačnim predmetnim kurikulima. 

 Izabrano je razredno rukovodstvo. 

 Raspored sati, novi  nastavni predmeti i nastavnici, izvannastavne i 

izvanškolske aktivnosti 

 Analiza uspjeha na kraju školske godine 

 
 

listopad 
2016. 

 

   1. roditeljski sastanak 

  Organizacija maturalnog putovanja –idejni plan 

  Obilježavanje  - Dani kruha 

  Obilježavanje - Dan neovisnosti RH   

 
studeni  
2016. 

 

 Svi Sveti   

 Prevencija nasilja i nasilničkih ponašanja u različitim okolnostima  

 Odlazak na Interliber 

 Vukovar - grad heroj 



 
 

 
prosinac 

2016. 
 

  Organizacija maturalnog putovanja  

  Tajni prijatelj - ususret Božiću 

  Što i kako darivati? 

  Zimski odmor učenika - Božićni i novogodišnji praznici 

   2. roditeljski sastanak 

 
siječanj 
2017. 

  Analiziranje uspjeha i vladanja učenika tijekom prva tri mjeseca     

       šk. god. 2016./2017. 

 Održane sjednice Nastavničkog i Razrednog vijeća 

 
veljača 
2017. 

 
 Valentinovo 
 Maskenbal - dogovor 

 
ožujak 
2017. 

 

   Obilježavanje Dana škole 

   Obilježavanje Dana voda 

 
travanj 
2017. 

 
   Uskrs  -  proljetni praznici 
  

 
svibanj 
2017. 

 Praznik rada - obilježavanje 
  Nastavničko i razredno vijeće 

 
lipanj 
2017. 

 
  Tijelovo 
  Završetak nastave 14. 6.  
  Sjednice Razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća  
  22. 6. 2016. Dan antifašističke borbe  
  25. 6. 2016. Dan državnosti  
  Pregled administracije za 1., 2. i 3. razrede 

 
srpanj 
2017. 

 
 Sjednica Razrednih vijeća, Nastavničkog vijeća i Stručnih vijeća  
 

 
kolovoz 
2017. 

 
  Održan 3. roditeljski sastanak - maturalno putovanje 
 Maturalno putovanje učenika 3. razreda od 24. 8. - 2. 9. 2017. 

  
Osim ovih redovitih poslova i zadataka,  na svakom satu razrednika 
razgovaralo se o tekućim problemima i potrebama. 
Sva potrebna djelatnost u razrednom odjelu i izvan njega je uspješno 
realizirana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU RAZREDNICE - 3.E RAZRED                                                                                                  
u školskoj godini 2016./2017. 

 
 

RAZREDNICA: Inja Dorić, prof. 
 

Tijekom školske godine 2016./2017. održana su 4 roditeljska sastanka (22. rujna 2016., 26. 

siječnja, 31. svibnja te 22. kolovoza 2017. godine). Roditelji su upoznati s predmetima i nastavnicima, 

vremenom informacija, načinom opravdavanja izostanaka te kriterijima za ocjenjivanje vladanja. 

Također su upoznati s funkcijama i mogućnošću upotrebe web aplikacije e-Dnevnika za roditelje. Na 

prvom je sastanku gospodin Kristian Rack izabran za predstavnika roditelja u Vijeće roditelja. 

Povjerenstvo Škole za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za učeničku ekskurziju 

sastalo se 19. siječnja 2017. godine i odabralo tri agencije u uži izbor za moguće organizatore 

maturalnog putovanja u Kraljevinu Španjolsku: agencije Astralis, APP i Panturist. Na drugome su 

roditeljskom sastanku agencije održale prezentacije i predstavile svoje ponude te su roditelji tajnim 

glasovanjem odabrali agenciju Panturist. Maturalna ekskurzija bit će organizirana u razdoblju od 24. 

kolovoza do 1. rujna 2017. godine. S roditeljima je ostvarena uspješna suradnja i na pojedinačnim 

razgovorima svakoga tjedna.  

Na prvom satu razrednoga odjela učenici 3.e upoznati su s Kućnim redom, pravima i 

dužnostima učenika i s kriterijima za ocjenjivanje vladanja, a izabrano je i rukovodstvo razreda.  Karla 

Bogdan bila je predsjednica razreda, Leda Krstin zamjenica, a Ana Pranjić blagajnica.  Na satovima 

razrednog odjela raspravljalo se o brojnim temama kojima se pokušalo razviti komunikacijske 

vještine, toleranciju i svijest o važnosti ljudskih prava i aktivnog sudjelovanja u civilnom društvu. 

Obrađivane su i teme Zdravstvenog i Građanskog odgoja u suradnji sa školskim pedagogom i 

psihologinjom. 

Razrednica je obavila svu potrebnu djelatnost u razredu i izvan razrednoga odjela:  

 unosila potrebne podatke u e-Dnevnik, matičnu knjigu i  e-maticu 

 pripremala sjednice Razrednoga vijeća 

 podijelila izvješća o uspjehu na kraju I. polugodišta  

 podijelila svjedodžbe na kraju nastavne godine 

 organizirala razgovor s učenicima i njihovim roditeljima kod kojih su uočeni problemi u 
radu ili vladanju 

 sudjelovala u radu školskog Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije 
ponude za učeničku ekskurziju  

U školsloj godini 2016./2017. učenici 3.e razreda ostvarili su sljedeći uspjeh: svi su učenici 

pozitivno ocijenjeni, od toga je 8 učenika postiglo odličan uspjeh, 16 vrlo dobar uspjeh, a 4 dobar 

uspjeh. Učenici su s nastave izostali ukupno 2742 sata (od toga 2550 opravdanih i 192 neopravdana 

sata) što je gotovo 100 sati izostanaka po učeniku. Od odgojnih mjera izrečena je 1 pohvala 

Nastavničkog vijeća, 2 pohvale Razrednog vijeća, 5 opomena, 1 ukor i 1 ukor pred isključenje. Uzorno 

vladanje imao je  21 učenik, dobro 6 učenik, a loše 1 učenik.  

Učenici su sudjelovali u izvannastavnim kao i u izvanškolskim aktivnostima. Bili su aktivni i 

uspješni pri organiziranju Dana kruha, školskog maskenbala te su sudjelovali u volonterskim akcijama 

škole. Organizirana su dva jednodnevna izleta: u Zagreb na Interliber – sudjelovalo 22 učenika, te u 

Vukovar za Dan sjećanja – sudjelovalo 11 učenika. Na maturalno putovanje u Španjolsku otputovalo 

je 23 učenika u pratnji profesorice Mirne Kurtović. 



 
 

IZVJEŠĆE O RADU RAZREDNICE – 4. A RAZREDA                                                                                   
u školskoj godini 2016./2017. 

 

Razrednica: Tatjana Blagojević, prof.mentor 
Članovi  razrednog odjela  4. a 

   

 

5 UČENIKA, 18  UČENICA, UKUPNO 23 UČENIKA 
 

PREDSJEDNIK RAZREDA:                                 Borna Barić 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA RAZREDA:           Karlo Filipović 

BLAGAJNICA:                                                     Kristina Šinka 

ZAMJENICA BLAGAJNIKA:                               Anamarija Kovačević 

PREDSTAVNICA VIJEĆA RODITELJA:              Damirka Tomas 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Sudjeluju  u  radu razrednog odjela  4.  a 

PEDAGOG:                     Dario Österreicher, prof. 

PSIHOLOGINJA:             Ivana  Azenić, prof. (Maja Pospišil, zamjena) 
KNJIŽNIČARKE:              Ivana Pazaver, prof.   i  Marijana  Kušen, prof.  

   

 

Planirani  poslovi  i  zadatci: 

 Usvajanje općih pravila ponašanja utvrđenihKućnim redom. 

 Utvrditi prava i dužnosti učenika i nastavnika. 

 Utvrditi  kriterije  ocjenjivanja i praćenja učenika te kriterije ocjenjivanja vladanja. 

 Izabrati  razredno rukovodstvo. 

 Drugi poslovi prema ukazanoj potrebi. 

 Održati roditeljske sastanke i individualne razgovore (informacije) 

 Djelatnosti razrednika izvan razrednog odjela (pisanje svjedodžba, administracija) 

 Djelatnosti razrednika u razrednom odjelu  

   

Mjesec Poslovi i zadatci 

 
 
 

rujan 
2016. 

Na prvom satu razrednika učenicima su predstavljena općapravila  

    ponašanja utvrđenaKućnim redom kojih bi se trebali pridžavati. 

Kriteriji ocjenjivanja i praćenja učenika te kriteriji ocjenjivanja vladanja 

učenika utvrđeni su pojedinačnim predmetnim kurikulima. 

Izabrano je razredno rukovodstvo. 

 Raspored sati, novi  nastavni predmeti i nastavnici, izvannastavne i 

izvanškolske aktivnosti 

 Analiza uspjeha na kraju školske godine 

 
 

listopad 
2016. 

 

   1. roditeljski sastanak 

Organizacija maturalne zabave 

Obilježavanje  - Dani kruha 

Obilježavanje - Dan neovisnosti RH   

 
studeni  
2016. 

 

 

 Svi Sveti   

Prevencija nasilja i nasilničkih ponašanja u različitim okolnostima  

 Odlazak na Interliber 

 Vukovar - grad heroj 



 
 

 
prosinac 

2016. 
 

 

Organizacija maturalne zabave 

Tajni prijatelj-ususret Božiću 

Što i kako darivati? 

Zimski odmor učenika - Božićni i novogodišnji praznici 

   2. roditeljski sastanak 

 
 

siječanj 
2017. 

 

Analiziranje uspjeha i vladanja učenika tijekom prva tri mjeseca  

šk.god.2016./2017. 

Rekreacija učenika-klizanje 
Održane sjednice Nastavničkog i Razrednog vijeća 

 
veljača 
2017. 

   3. roditeljski sastanak 
Valentinovo 
Maskenbal - dogovor 

 
ožujak 
2017. 

 Uskrs  -  proljetni praznici 
Obilježavanje Dana škole 

  Obilježavanje Dana voda 

travanj 
2017. 

 Uskrs  -  proljetni praznici 
Stručna ekskurzija u Sarajevo 

 
svibanj 
2017. 

   4. roditeljski sastanak 
Praznik rada - obilježavanje 
Završetak šk.god. i  Nastavničko i razredno vijeć 

 
lipanj 
2017. 

 
  Maturalna zabava  
  Državna matura 
Sjednice Razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća  
Tjelovo  
    22. 6. 2017. Dan antifašističke borbe  
25. 6. 2017. Dan državnosti  
Pregled administracije za 4. razrede 

 
srpanj 
2017. 

 
Sjednica Razrednih vijeća, Nastavničkog vijeća i Stručnih vijeća  
21. 7. 2017. Podjela maturalnih svjedodžbi 

 
kolovoz 
2017. 

 
  Državna matura 2. rok 
 

  
Osim ovih redovitih poslova i zadataka,  na svakom satu razrednika 
razgovaralo se o tekućim problemima i potrebama. 
Sva potrebna djelatnost u razrednom odjelu i izvan njega je uspješno 
realizirana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IZVJEŠĆE O RADU RAZREDNICE - 4.B RAZRED                                                                                        
u školskoj godini 2016./2017. 

   
 

RAZREDNICA: Mirela Šarić, prof. 
 

ČLANOVI RAZREDNOG ODJELA  4b 

Razred broji 27 učenika, 21 učenica i 6 učenika. 
 

RAZREDNO RUKOVODSTVO 

PREDSJEDNIK RAZREDA: Ante Kišasondi 

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA RAZREDA: Filip Mudri 

BLAGAJNICA: Ana Galić 

PREDSTAVNIK U VIJEĆU RODITELJA: Suzana Arambašić 

PREDSTAVNIK U VIJEĆU UČENIKA: Filip Mudri 
 

SUDJELUJU U RADU RAZREDNOG ODJELA 

PEDAGOG: Dario Österreicher, prof. 

PSIHOLOGINJA: Ivana  Azenić, prof. (Maja Pospišil, zamjena) 

KNJIŽNIČARKE: Ivana Pazaver, prof. i Marijana Kušen, prof. 

KOORDINATORICA ZA DRŽAVNU MATURU: Marijana Kušen, prof. 

 
U školskoj godini 2016./2017. učenici su ostvarili sljedeći uspjeh: 6 učenica su postigle odličan uspjeh, 
18 učenika vrlo dobar uspjeh i 3 učenika dobar uspjeh. Srednja ocjena razreda bila je 4,05. 
 

Učenici su s nastave izostali ukupno 3118 sati (2809 opravdano i 241 neopravdano). Od odgojnih 
mjera izrečeno je 4 ukora i 7 opomene razrednika. Uzorno vladanje je imalo 22, dobro 3, a loše 2 
učenika. 
 

Tijekom školske godine održana su tri roditeljska sastanka (15. rujna 2016., 14. prosinca 2016. i 3. 
svibnja 2017.). Na roditeljskim sastancima roditelji su upoznati s postignutim razultatima na kraju 
školske godine 2015./2016., načinom opravdavanja izostanaka i kriterijem za ocjenjivanje vladanja, 
Pravilnikom o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnim i srednjim školama, odredbama 
Kućnog reda te planom, programom rada za ovu školsku godinu te rezultatima probne mature. Ipak, 
na roditeljskim sastancima najviše se razgovaralo o ispitima državne mature. Također, s roditeljima je 
ostvarena uspješna suradnja i na pojedinačnim razgovorima svakog tjedna. 
 

Redovito su održavani sati razrednoga odjela (jednom tjedno) na kojima su učenici i razrednica 
rješavali tekuću problematiku ili raspravljali o temama koje su unaprijed dogovorili, a neke su teme s 
učenicima obradili pedagog i psihologinja.    
 

Razrednica i učenici 4.b redovito su  analizirali uspjeh i vladanje, sami unutar sati razrednoga odjela, 
kao i s pedagogom i roditeljima.  
 
Razrednica je obavila svu potrebnu djelatnost u razredu i izvan razrednoga odjela:  

 pisala potrebne podatke u e-dnevnik, matičnu knjigu i  e-maticu 

 pripremala sjednice Razrednoga vijeća 

 napisala i podijelila izvješća o uspjehu na kraju I. polugodišta (iako nije bilo zaključivanja 
ocjena) 

 podijelila svjedodžbe na kraju školske godine 

 podijelila maturalne svjedodžbe 

 organizirala razgovor s učenicima i njihovim roditeljima kod kojih su uočeni problemi u 
radu, ponašanju ili  vladanju. 

 



 
 

IZVJEŠĆE O RADU RAZREDNICE - 4. C RAZRED                                                                                        
u školskoj godini 2016./2017. 

 
 
 
RAZREDNICA: Mirna Kurtović, prof. savjetnik 

 

 

Razrednica je obavila sve potrebne i zadane ciljeve u skladu s Planom i programom rada razrednika.  

 

Učenici su na prvom satu razrednika izabrali razredno rukovodstvo i  upoznati su s: 

- Kućnim redom, pravima i dužnostima 

- načinom opravdavanja sati  

- nastavnim predmetima i predmetnim   nastavnicima 

- kriterijima za ocjenjivanje vladanja učenika 

- s organizacijom i provedbom  Državne mature. 

 

 

Razrednica je:  

 

* jednom tjedno održavala sate razrednoga odjela  

* redovito tjedno opravdavala izostanke  

* redovito jednom tjedno informirala roditelje o uspjehu i vladanju   učenika u vrijeme informacija 

* rješavala aktualne probleme tijekom školske godine  

* redovito vodila administraciju (e-dnevnik, imenik,  matična knjiga, e-matica) 

* organizirala razgovor s učenicima kod kojih su   uočeni  problemi u radu, ponašanju ili vladanju 

* razgovarala s učenikom i roditeljima na njihov zahtjev 

* održala tri roditeljska sastanka. 

 

 

                  Sve su planirane djelatnosti i ostvarene (djalatnost razrednika u razredu, izvan razrednog 

odjela, individualni rad s učenicima, suradnja s roditeljima, suradnja sa stručnom službom i 

ravnateljem).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 

 
 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU RAZREDNICE - 4.D RAZRED                                                                                        
u školskoj godini 2016./2017. 

 
 

RAZREDNICA: Snježana Pavošević, prof. 

 

 

Razrednica je obavila sve potrebne i zadane ciljeve u skladu s Planom i programom rada razrednika.  

 

Učenici su na prvom satu razrednika izabrali razredno rukovodstvo i  

upoznati su s: 

- Kućnim redom, pravima i dužnostima 

- načinom opravdavanja sati  

- nastavnim predmetima i predmetnim   nastavnicima 

- kriterijima za ocjenjivanje vladanja učenika 

- s organizacijom i provedbom  Državne mature. 

 

 

Razrednica je:  

 

* jednom tjedno održavala sate razrednoga odjela  

* redovito tjedno opravdavala izostanke  

* redovito jednom tjedno informirala roditelje o uspjehu i vladanju   učenika u vrijeme informacija 

* rješavala aktualne probleme tijekom školske godine  

* redovito vodila administraciju (e-dnevnik, imenik,  matična knjiga, e-matica) 

* organizirala razgovor s učenicima kod kojih su   uočeni  problemi u radu, ponašanju ili vladanju 

* razgovarala s učenikom i roditeljima na njihov zahtjev 

* održala tri roditeljska sastanka. 

 

 

Sve su planirane djelatnosti i ostvarene (djalatnost razrednika u razredu, izvan razrednog odjela, 

individualni rad s učenicima, suradnja s roditeljima, suradnja sa stručnom službom i ravnateljem).  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

IZVJEŠĆE O RADU RAZREDNICE - 4.E RAZRED                                                                                        
u školskoj godini 2016./2017. 

 
 
 
RAZREDNICA: Nives Merčep, prof. 

ČLANOVI RAZREDNOG ODJELA 4. E 

Razred broji 23 učenika, 15 učenica i 8 učenika. 

 

RAZREDNO RUKOVODSTVO 

PREDSJEDNIK RAZREDA: Marin Šunić 

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA RAZREDA: Dora Horvat 

BLAGAJNICA: Viktorija Klasić 

PREDSTAVNIK U VIJEĆU RODITELJA: Mario Laurović 

PREDSTAVNIK U VIJEĆU UČENIKA: Marin Šunić 

 

SUDJELUJU U RADU RAZREDNOG ODJELA 

PEDAGOG: Dario Österreicher, prof. 

PSIHOLOGINJA: Ivana Azenić, prof. 

KNJIŽNIČARKE: Ivana Pazaver, prof. i Marijana Kušen, prof. 

KOORDINATORICA ZA DRŽAVNU MATURU: Marijana Kušen, prof. 

 

Razredni odjel 4. E broji 23 učenika, 15 učenica i 8 učenika.  
 

U školskoj godini 2016./2017. učenici su ostvarili sljedeći uspjeh: 2 učenice su postigle odličan uspjeh, 

15 učenika vrlo dobar uspjeh i 6 učenika dobar uspjeh. Srednja ocjena razreda bila je 3,81. 
 

Učenici su s nastave izostali ukupno 2651 sati (2367 opravdano i 284 neopravdano). Od odgojnih 

mjera izrečeno je 6 ukora i 4 opomene razrednika. Uzorno vladanje je imalo 12, dobro 6, a loše 5 

učenika. 
 

Tijekom školske godine održana su tri roditeljska sastanka (19. rujna 2016., 14. prosinca 2016. i 10. 

svibnja 2017.). Na roditeljskim sastancima roditelji su upoznati s postignutim razultatima na kraju 

školske godine 2015./2016., načinom opravdavanja izostanaka i kriterijem za ocjenjivanje vladanja, 

Pravilnikom o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnim i srednjim školama, odredbama 

Kućnog reda te planom, programom rada za ovu školsku godinu te rezultatima probne mature. Ipak, 

na roditeljskim sastancima najviše se razgovaralo o ispitima državne mature.  

Redovito su održavani sati razrednoga odjela (jednom tjedno) na kojima su učenici i razrednica 

rješavali tekuću problematiku ili raspravljali o temama koje su unaprijed dogovorili, a neke su teme s 

učenicima obradili pedagog i psihologinja. Razrednica i učenici 4.e redovito su  analizirali uspjeh i 

vladanje, sami unutar sati razrednoga odjela, kao i s pedagogom i roditeljima.  
 

Razrednica je obavila svu potrebnu djelatnost u razredu i izvan razrednoga odjela:  

 pisala potrebne podatke u e-dnevnik, matičnu knjigu i  e-maticu 

 pripremala sjednice Razrednoga vijeća 

 napisala i podijelila izvješća o uspjehu na kraju I. polugodišta  

 podijelila svjedodžbe na kraju školske godine 

 podijelila maturalne svjedodžbe 

 organizirala razgovor s učenicima i njihovim roditeljima kod kojih su uočeni problemi 
u radu, ponašanju ili  vladanju. 



 
 

 

 
  
 

IZVJEŠĆE O MATURALNOJ EKSKURZIJI 3. A,3. B,3. C,  i 3. E razreda  

 -  Španjolska  

 
 

Razrednici: Miriam Goll, prof. savjetnik  
       Anita Kopić, prof. savjetnik 
       Tihana Pavičić, prof. mentor 

                      Inja Dorić, prof. 
 
 Maturalno putovanje u Španjolsku u trajanju od 24.  kolovoza  do 2.  rujna 2017. u potpunosti 
je ispunilo sve zacrtane ciljeve i zadatke. 
  

Stotinu učenika 4a, 4b, 4c i 4e u pratnji 6 profesorica II. gimnazije (Mirna Kurtović, Tihana 
Pavičić, Zrinka Vukojević, Elvira Vrljić, Lada Čulin i Anita Kopić) obišlo je tijekom tih 8 dana Padovu i 
Veronu u Italiji, Grass, Barcelonu i Lloret de Mar u Španjolskoj i Cannes i Nicu u Francuskoj.  
 

Tijekom putovanja nastojalo  se učenike upoznati s kulturno povijesnim, prirodnim, 
gastronomskim i drugim zanimljivostima tih područja.   

 
 Učenici su pokazali vrlo veliku zainteresiranost i primjerno se vladali tijekom cijelog 
putovanja.  
            Tijekom putovanja učenici su morali primijeniti znanje stranog jezika pri komunikaciji u 
hotelima, restoranima,  a često je i vodstvo po znamenitostima bilo na stranom jeziku.  
  

Iz gore navedenoga može se vidjeti da je ovo putovanje ispunilo svoje odgojne i obrazovne 
ciljeve. 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

I Z V J E Š Ć E   O 
STRUČNOJ  EKSKURZIJI U SARAJEVO 

 

 
Aktivnost: Stručna ekskurzija  II. gimnazije Osijek održana 29. i 30. travnja 2017.  
   
Ciljevi:  
1. Učenici su upoznati s kulturnim i povijesnim vrijednostima svoga naroda i drugih naroda 
2. Poticani na osposobljavanje  u multikulturalnom svijetu. 
3. Poticani  na stalno usavršavanje  i  pripremu za samostalni razvitak. 
4. Poticani na  unapređivanje intelektualnoga, tjelesnoga, društvenoga i duhovnoga razvoja. 
 
 
Namjena: Posjet prirodnim, kulturnim, športskim i tehničkim odredištima izvan  
       sjedišta škole u skladu s odgojno-obrazovnim zadaćama. 
 
Nositelji aktivnosti:  
1. Učenici - etičari  ( 49 učenika) 
2.  Profesorice etike: Ivana Vučemilović  Šimunović i  Zrinka Vukojević  Tomašić  
3. Turistička agencija APP 
 
 Način realizacije aktivnosti:  

1. Planiranje aktivnosti predoćeni u  Kurikulumu Škole 
2. Izbor najpovoljnije ponude turističkih agencija održan 30. siječnja i 20. ožujka 2017. 
3. Održan roditeljski sastanak i dobivena suglasnost roditelja -  27. travnja 2017. 
4. Priprema učenika i profesora za odlazak na putovanje 
5. Analiza ostvarenih ciljeva na satima etike  - do lipnja 2017. 
6.  

 
Vremenik: 29. i 30. travanj 2017. godine. 
 
 
Troškovnik:        1. Prijevoz, smještaj, hrana za učenike 
    2. Prijevoz, smještaj, hrana i dnevnice za profesore i pratitelje 
    3. Ulaznice za fakultativne programe 
    4. Osiguranje učenika 
     5.Cijena ekskurzije  -  470,00 kuna 
 
Vrednovanje: 1. Stvoreno  dobro razredno i generacijsko ozračja 
      2. Provjera discipline i razvoj učenika u odgojnom i obrazovnom 
         smislu pakazala se primjerena 
      3. Na satima etike, hrvatskoga jezika, geografije, povijesti i drugih  
          predmeta provjerili usvojenost prikupljenih informacija s     
          putovanja. 
 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 
ANALIZA USPJEHA I REALIZACIJA 2016./17.-NASTAVNA GODINA 
 
 

                   

                                       
          

R  BROJ UČENIKA       O    C    J    NJ    E    N    O      O P Ć I      U S P J E H I Z O S T A N C I    O D G O J N E  M J E R E SRED  VLADANJE   R E A L I Z A C I J A       
A S 

Ž M 

P POZITIVNO    N  E  G  A  T  I  V N O 

5 4 3 2 1 0 % 

OP 
RA 
VD 
ANO 

NE U PO P P O U OP. ISK NJA U D L PLA ODR 

  + - 

      

Z V O S 

% 

S 

% 

1 2 3   
  

V OP K U O O P K PR. LJU OC Z O O NI ŽA           

R E N V V 
  

N 
  

N 
  

N 
  

  
I RAV U ČE H H O O ISK ČE JE O B Š RA NO           
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Š DA P NI V. V. ME R LJU NJA NA R R E NO             

D A V. GA GA 
  

G 
  

G 
  

G 
  

  
E NO NO KU R.V N.V NE I ČE.     NO O                 

1A 26 22 4 0 20 76,92 6 23,08 3 3 0 
 

0 5 11 4 0 6 0 0,00 1538 31 1569 60,34 4 1 0 0 0 0 3,69 26 0 0 1260 1262 2 0           

1B 21 15 6 0 19 90,48 2 9,52 2 0 0   0 0 14 5 0 2 0 0,00 1299 17 1316 62,67 0 0 0 0 0 0 3,64 21 0 0 1190 1192 2 0           

1C 23 18 5 0 21 91,3 2 8,7 2 0 0   0 3 14 4 0 2 0 0,00 1418 33 1551 67,43 2 1 2 0 0 0 3,89 22 1 0 1330 1332 2 0           

1D 25 19 6 0 23 92 2 8 1 1 0   0 5 13 5 0 2 0 0,00 1069 2 1071 42,84 4 1 0 0 0 0 3,86 25 0 0 1330 1332 2 0           

1E 25 19 6 0 23 92 2 8 2 0 0 
 

0 2 16 5 0 2 0 0,00 1517 19 1536 61,44 2 0 0 0 0 0 3,79 25 0 0 1365 1377 12 0           

Z 120 93 27 0 106 88,54 14 11,46 10 4 0   0 15 68 23 0 14 0 0,00 6841 102 7043 58,692 12 3 2 0 0 0 3,77 119 1 0 6475 6495 20 0           

2A 24 18 6 0 18 75 6 25 5 1 0 
 

0 4 10 4 0 6 0 0,00 1181 25 1206 50,25 2 2 0 0 0 0 3,78 24 0 0 1225 1228 3 0           

2B 24 19 5 0 22 91,67 2 8,33 1 1 0   0 5 17 0 0 2 0 0,00 2104 14 2118 88,25 2 3 0 0 0 0 4,07 24 0 0 1225 1226 1 0           

2C 23 19 4 0 20 86,96 3 13,04 3 0 0   0 5 13 2 0 3 0 0,00 1669 27 1696 73,74 1 4 0 0 0 0 3,98 23 0 0 1365 1372 7 0           

2D 25 19 6 0 21 81,95 4 19,05 3 1 0   0 7 14 0 0 4 0 0,00 1950 37 1987 79,48 4 2 1 0 0 0 4,09 24 1 0 1400 1408 8 0           

2E 26 22 4 0 23 88,46 3 11,54 2 1 0 
 

0 9 13 1 0 3 0 0,00 1740 3 1743 67,04 6 3 0 0 0 0 4,01 26 0 0 1365 1371 6 0           

Z 122 97 25 0 104 84,81 18 15,392 14 4 0   0 30 67 7 0 18 0 0,00 8644 106 8750 71,721 15 14 1 0 0 0 3,99 121 1 0 6580 6605 25 0           



 
 

3A 25 18 7 0 25 100 0 0 0 0 0 
 

0 4 17 4 0 0 0 0,00 1400 49 1449 57,96 3 1 0 1 0 0 3,79 24 1 0 1295 1298 3 0           

3B 29 19 10 0 23 79,31 6 20,69 5 1 0   0 5 15 3 0 6 0 0,00 1666 33 1699 58,59 3 2 2 0 0 0 3,89 27 2 0 1225 1228 3 0           

3C 25 17 8 0 25 100 0 0 0 0 0   0 11 12 2 0 0 0 0,00 1641 42 1683 67,32 7 4 3 0 0 0 4,27 25 0 0 1295 1301 6 0           

3D 25 18 7 0 24 96 1 4 1 0 0   0 7 17 0 0 1 0 0,00 1424 74 1498 59,92 4 3 0 0 0 0 4,17 25 0 0 1295 1298 3 0           

3E 28 17 11 0 26 92,86 2 7,14 1 1 0 
 

0 8 16 2 0 2 0 0,00 2550 193 2743 97,96 6 2 3 0 1 0 4,07 21 6 1 1295 1296 1 0           

Z 132 89 43 0 123 93,63 9 6,366 7 2 0   0 35 77 11 0 9 0 0,00 8681 391 9072 68,727 23 12 8 1 1 0 4,04 122 9 1 6405 6421 16 0           

4A 23 18 5 0 23 100 0 0 0 0 0   0 5 15 3 0 0 0 0,00 1609 92 1701 73,95 4 1 0 0 0 0 3,9 16 6 1 1088 1091 3 0           

4B 27 21 6 0 27 100 0 0 0 0 0   0 6 18 3 0 0 0 0,00 2809 241 3118 115,48 5 1 8 4 0 0 4,05 22 0 5 1184 1186 2 0           

4C 28 22 6 0 28 100 0 0 0 0 0   0 8 14 6 0 0 0 0,00 2587 91 2735 97,68 3 5 0 0 0 0 4,07 26 2 0 1184 1196 12 0           

4D 26 19 7 0 26 100 0 0 0 0 0   0 4 17 5 0 0 0 0,00 2945 40 2985 114,8 3 1 0 0 0 0 3,91 26 0 0 1280 1287 7 0           

4E 23 15 8 0 23 100 0 0 0 0 0   0 2 15 6 0 0 0 0,00 2367 284 2651 115,26 2 0 9 5 0 0 3,81 12 6 5 1088 1090 2 0           

Z 127 95 32 0 127 100 0 0 0 0 0   0 25 79 23 0 0 0 0,00 12317 748 13190 103,86 17 8 17 9 0 0 3,95 102 14 11 5824 5850 26 0           

UK. 501 374 127 0 460 91,75 41 8,3045 31 10 0   0 105 291 64 0 41 0 0,0000 36483 1347 38055 75,958 67 37 28 10 1 0 3,9394 464 25 12 25284 25371 87 0 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANALIZA USPJEHA I REALIZACIJA 2016./17.-ŠKOLSKA GODINA 
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I RAV U ČE H H O O ISK ČE JE O B Š RA NO           
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Š DA P NI V. V. ME R LJU NJA NA R R E NO             

D A V. GA GA 
  

G 
  

G 
  

G 
  

  
E NO NO KU R.V N.V NE I ČE.     NO O                 

1A 26 22 4 0 26 100 0 0 0 0 0 
 

0 5 12 9 0 0 0 0,00 1538 31 1569 60,34 4 1 0 0 0 0 3,72 26 0 0 1260 1262 2 0           

1B 21 15 6 0 21 100 0 0 0 0 0   0 0 14 7 0 0 0 0,00 1299 17 1316 62,67 0 0 0 0 0 0 3,65 21 0 0 1190 1192 2 0           

1C 23 18 5 0 23 100 0 0 0 0 0   0 3 14 6 0 0 0 0,00 1418 33 1451 67,43 2 1 2 0 0 0 3,9 22 1 0 1330 1332 2 0           

1D 25 19 6 0 24 96 1 4 1 0 0   0 5 13 6 0 1 0 0,00 1069 2 1071 42,84 4 1 0 0 0 0 3,86 25 0 0 1330 1332 2 0           

1E 25 19 6 0 25 100 0 0 0 0 0 
 

0 2 17 6 0 0 0 0,00 1517 19 1536 61,44 2 0 0 0 0 0 3,81 25 0 0 1365 1377 12 0           

Z 120 93 27 0 119 99,2 1 0,8 1 0 0   0 15 70 34 0 1 0 0,00 6841 102 6943 57,858 12 3 2 0 0 0 3,79 119 1 0 6475 6495 20 0           

2A 24 18 6 0 24 100 0 0 0 0 0 
 

0 4 11 9 0 0 0 0,00 1181 25 1206 50,25 2 2 0 0 0 0 3,81 24 0 0 1225 1228 3 0           

2B 24 19 5 0 24 100 0 0 0 0 0   0 5 17 2 0 0 0 0,00 2104 14 2118 88,25 2 3 0 0 0 0 4,08 24 0 0 1225 1226 1 0           

2C 23 19 4 0 23 100 0 0 0 0 0   0 5 13 5 0 0 0 0,00 1669 27 1696 73,74 1 4 0 0 0 0 3,99 23 0 0 1365 1372 7 0           

2D 25 19 6 0 25 100 0 0 0 0 0   0 7 16 2 0 0 0 0,00 1950 37 1987 79,48 4 2 1 0 0 0 4,12 24 1 0 1400 1408 8 0           

2E 26 22 4 0 26 100 0 0 0 0 0 
 

0 9 13 4 0 0 0 0,00 1740 3 1743 67,04 6 3 0 0 0 0 4,02 26 0 0 1365 1371 6 0           

Z 122 97 25 0 122 100 0 0 0 0 0   0 30 70 22 0 0 0 0,00 8644 106 8750 71,721 15 14 1 0 0 0 4,00 121 1 0 6580 6605 25 0           

3A 25 18 7 0 25 100 0 0 0 0 0 
 

0 4 17 4 0 0 0 0,00 1400 49 1449 57,96 3 1 0 1 0 0 3,79 24 1 0 1295 1298 3 0           

3B 29 19 10 0 29 100 0 0 0 0 0   0 5 17 7 0 0 0 0,00 1666 33 1699 58,59 3 2 2 0 0 0 3,91 27 2 0 1225 1228 3 0           



 
 

3C 25 17 8 0 25 100 0 0 0 0 0   0 11 12 2 0 0 0 0,00 1641 42 1683 67,32 7 4 3 0 0 0 4,27 25 0 0 1295 1301 6 0           

3D 25 18 7 0 25 100 0 0 0 0 0   0 7 17 1 0 0 0 0,00 1424 74 1498 59,92 4 3 0 0 0 0 4,17 25 0 0 1295 1298 3 0           

3E 28 17 11 0 28 100 0 0 0 0 0 
 

0 8 16 4 0 0 0 0,00 2550 193 2743 97,96 6 2 3 0 1 0 4,07 21 6 1 1295 1296 1 0           

Z 132 89 43 0 132 100 0 0 0 0 0   0 35 79 18 0 0 0 0,00 8681 391 9072 68,727 23 12 8 1 1 0 4,04 122 9 1 6405 6421 16 0           

4A 23 18 5 0 23 100 0 0 0 0 0   0 5 15 3 0 0 0 0,00 1609 92 1701 73,95 4 1 0 0 0 0 3,9 16 6 1 1088 1091 3 0           

4B 27 21 6 0 27 100 0 0 0 0 0   0 6 18 3 0 0 0 0,00 2809 241 3050 115,48 5 1 8 4 0 0 4,05 22 0 5 1184 1186 2 0           

4C 28 22 6 0 28 100 0 0 0 0 0   0 8 14 6 0 0 0 0,00 2587 91 2678 97,68 3 5 0 0 0 0 4,07 26 2 0 1184 1196 12 0           

4D 26 19 7 0 26 100 0 0 0 0 0   0 4 17 5 0 0 0 0,00 2945 40 2985 114,8 3 1 0 0 0 0 3,91 26 0 0 1280 1287 7 0           

4E 23 15 8 0 23 100 0 0 0 0 0   0 2 15 6 0 0 0 0,00 2367 284 2651 115,26 2 0 9 5 0 0 3,81 12 6 5 1088 1090 2 0           

Z 127 95 32 0 127 100 0 0 0 0 0   0 25 79 23 0 0 0 0,00 12317 748 13065 102,87 17 8 17 9 0 0 3,95 102 14 11 5824 5850 26 0           

UK. 501 374 127 0 500 99,8 1 0,2 1 0 0   0 105 298 97 0 1 0 0,0000 36483 1347 37830 75,509 67 37 28 10 1 0 3,9492 464 25 12 25284 25371 87 0 
          

 
 


