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II. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR 

Adresa: IVANA VITEZA TRNSKOG 19 

Poštanski broj i mjesto: 43 000  BJELOVAR 

Broj telefona: 
 043/22 02 40 - CENTRALA 

           kućni 101 - računovođa 

           kućni 102 - pedagoginja/ defektologinja 

           kućni 103 - tajnica  

           kućni 104 – zbornica 

           kućni 105 - ravnateljica 

           kućni 106 - psihologinja 

           kućni 107 - knjižnica           

           kućni 108 – kuhinja 

         24 47 28 - Područna škola Ždralovi 

           24 22 69 - Područna škola Centar 

Fax:  043/ 24 47 28 

e-mail: 

 

2.os-bjelovar@bj.t-com.hr 

ured@os-druga-bj.skole.hr 

 

Županija: 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 007 

 

 

 

 

 

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2016./2017. 
razmatrano je i usvojeno na sjednici Učiteljskoga vijeća 24. kolovoza 2017. godine, na 
sjednici Vijeća roditelja 27. rujna 2017. godine i na sjednici Školskoga odbora, 27. rujna 
2017. godine. 
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 1. UVJETI RADA  

 

1. 1. Obilježja školskoga područja 

 

Mreža škola nije promijenjena u odnosu na prošlu školsku godinu. Nastava se 

odvijala u matičnoj školi za učenike/ice, dva peta razreda (5.a i 5. b razred), te  od šestog do 

osmog razreda, a razredna nastava i nastava za druga dva razreda petih razreda (5.c i 5.d 

razredi), odvijala se u Područnoj školi Centar u Ulici Petra Zrinskoga 4, Bjelovar.  

Matična škola i obje Područne škole Centar i Područna škola Ždralovi imaju 

jednosmjensku nastavu. Područna škola Ždralovi prešla je na jednosmjesnu nastavu od 29. 

ožujka 2016. godine.   

 

1. 2. Materijalni uvjeti 

 

Tijekom školske godine 2016./2017. djelomično su poboljšani uvjeti rada uređenjem 
školskoga prostora i okoliša te obnavljanjem nastavnih pomagala i sredstava. Obnovljen je 
drugi dio PŠ Centar (sanacija vlage), a preuređena je i kotlovnica u PŠ Ždralovi. Dvije su 
učionice u matičnoj školi opremljene s trideset tableta te u dvije učionice – pametnom 
pločom, a svi su učitelji u matičnoj školi dobili tablete za rad u e-Dnevniku. Ova su sredstva 
osigurana projektom e-Škole, u koji je, između 151 škole u Republici Hrvatskoj, ušla i naša 
škola. Od vlastitih sredstava i uz pomoć Grada Bjelovara nabavljeno je po jedno računalo za 
učionice u PŠ Ždralovi i u PŠ Centar, kako bi e-Dnevnik funkcionirao i u područnim školama.  

Djelomično su poboljšani uvjeti rada uređenjem školskoga prostora i okoliša te 

obnavljanjem nastavnih pomagala i sredstava. Kupljena je konvekcijska peć za potrebe 

školske kuhinje, laptop za njemački jezik, dva računala za PŠ Ždralove, projektor za PŠ 

Centar, petnaest tokena za potrebe e-Škola, klima uređaj za uč. 4 (matematika) i  knjige za 

školsku knjižnicu. 

 

1. 3. Učiteljski kadar i ostali djelatnici 

 

 Tijekom školske godine u školi su bila stalno zaposlena 74 zaposlenika/ice. Nastavu 

su ostvarivala 54 učitelja/ice, 17 učiteljica u razrednoj nastavi (15 s punim i 2 s pola radnog 

vremena) i 37 učitelja/ica u predmetnoj nastavi i 4 stručne suradnice (pedagoginja, 

knjižničarka, psihologinja i defektologinja – na pola radnoga vremena). Nastava je potpuno 

stručno zastupljena izuzevši učitelja albanskog jezika i kulture (Model C). Škola ima tajnicu, 

računopolagateljicu, 7 spremačica, 2 domara i 3 kuhara. 

  

 Tijekom školske godine 2016./2017.  tri učiteljice su obavljale pripravnički staž - Mjere 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na stručnom osposobljavanju, ali bez zasnivanja radnog 

odnosa imali smo polaznike: Marina Horvat - učiteljica razredne nastave (prekinuto stručno 

osposobljavanje u prosincu 2016. Godine), Štefanija Zora Markan - učiteljica razredne 

nastave (od 21. 11. 2016. g. do 20. 11. 2017. godine), Darija Sočec - učiteljica razredne 



nastave (od 13. 4. 2017. g. do 12. 4. 2018.godine), Marija Pranić - administrator (od 26. 6. 

2017. do 25. 6. 2018. godine).  

Za praćenje njihova rada zaduženi su: ravnateljica škole, dr. sc. Davorka Bačeković-Mitrović, 

pedagoginja Jadranka Tuma - Očko i mentori razredne nastave te tajnica škole Daniela 

Vinković.       

 U školi je sedam učitelja – voditelja županijskih stručnih vijeća: Zdenka Didović za 

glazbenu kulturu, Nikola Mihočka za informatiku, Andrea Tukša za njemački jezik, Anita 

Vegh za engleski jezik, Goranka Biškupić za vjeronauk, Snježana Sertić za razrednu nastavu 

i Snježana Kos za izvannastavne aktivnosti. 

 

 

2. ORGANIZACIJA RADA  

 

 

RAZREDNA 

NASTAVA 

PREDMETNA 

NASTAVA 
UKUPNO 

Učenika Odjela Učenika Odjela Učenika Odjela 

MATIČNA 
ŠKOLA 

- - 299 14 299 14 

PŠ ŽDRALOVI 167 8 - - 167 8 

PŠ CENTAR 264 9 
44  

(5.c i 5.d) 
2 264 11 

UKUPNO 431 17 343 16 730 33 

 

  Nastava se odvijala u matičnoj školi za učenike/ice 5. a i 5. b odjela, kao i za učenike 

od šestog do osmog razreda, a razredna nastava i nastava za učenike 5. c i 5. d odjela 

odvijala se u Područnoj školi Centar.  

Matična škola i dvije područne škole imale su organiziranu jednosmjensku nastavu. 

Područna škola Ždralovi je od II. polugodišta šk. godine 2016./2017. od 29. ožujka 2016.  

radi u jednosmjenskoj nastavi.  

 Prosječan broj učenika u razrednoj nastavi po razrednom odjelu (i Područne škole 

Centar i Područne škole Ždralovi) je 22,8 učenika po odjelu. Prosječan broj učenika u 

razrednoj nastavi u PŠ Centar je 29,3, a u PŠ Ždralovi on iznosi 20,9. U predmetnoj nastavi 

prosječan broj učenika u razredu je 21,4. 

 Prosječan broj učenika u Školi u ovoj školskoj godini iznosio je 22,12 učenika po 

razrednom odjelu. 

 

 

2.1. Godišnji kalendar rada škole 



 

 Nastavna godina započela je 5. rujna 2016. godine i odvijala se u dva obrazovna 
razdoblja (polugodišta) u skladu s Pravilnikom o kalendaru rada osnovnih i srednjih škola za 
školsku godinu 2016./2017.  

 Prvo polugodište završilo je 23. prosinca 2016. godine. Drugo je polugodište započelo 
12. siječnja 2017. godine, uz proljetni odmor učenika od 13. travnja do 23. travnja 2017. 
godine, a završilo je 14. lipnja 2017. godine. 

 Time je, u prosjeku, bilo ostvareno ukupno 178 nastavnih dana u svim razredima. 

 

3. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./2017. 

3.1. Školski projekti 

PROJEKT VODITELJI, 
SUDIONICI 

BROJ 
UČENIKA 

MJESEC 

Hrvatski olimpijski dan  Vladimir Štefun,  
učiteljice razredne 
nastave, 2., 3., i 4. 
razredi u PŠ Centar   

RN  22. rujna 
2016. 

SCHOOL 4NET-GEN Ravnateljica škole Svi učenici Tijekom 
školske 
godine                    

UNICEF-ov projekt 
“Prekini lanac”  

Svi razrednici Svi učenici Tijekom 
školske 
godine                    

Donošenje razrednih 
vrijednosti, pravila  i 
posljedica 

Svi razrednici  RN i PN Rujan 2016. 

E-škole: Uspostava 
sustava razvoja 
digitalno zrelih škola 
(pilot projekt) 

Održani sastanci e-
tima i radionice 
CARNet-a 

Učitelji prirodne grupe 
predmeta, stručni tim, 
ravnateljica 

Učenici u 
predmetnoj 
nastavi 

Tijekom 
školske 
godine 

Učim životne vještine Učitelji RN Svi učenici 
razredne 
nastave  

19. listopada 
2016. 

Druga Drugoj- 
pomaganje  obitelji 
učenika naše škole, 
humanitarni koncert 

Anita Vegh, Goran 
Kruno Kukolj, gosti iz 
Glazbene škole  
Bjelovar 

50-ak učenika Prosinac  
2016., 

travanj  2017. 



Linkom do kvalitete-
ERASMUS +  

Razvoj interkulturalnih 
kompetencija učitelja i 
učenika te širenje 
mreže kontakata s 
drugim školama u 
Europi 

Učitelji škole- A. 
Tukša, M. Fofonjka,A. 
Vegh, G. Kukolj, 
ravnateljica Davorka 
B. - Mitrović 

Učenici koji 
eventualno 
surađuju u 
aktivnostima 

Od 1. lipnja 
2015. do  1. 
lipnja 2017. 

Primjena znanja u 
praksi, mladi izumitelji  

Voditelj projekta 
Katarina Ćesi, učitelji 
matematike, prirode, 
tehničke kulture  

Zainteresirani 
učenici 
predmetne 
nastave 

 15. studenog 
2016. 

Integrirani nastavni dan 
u predmetnoj nastavi 
pod maskama 

Učitelji PN  Učenici u 
predmetnoj 
nastavi 

28. veljače 
2017. 

Dan vrijednosti  Učitelji, gosti, stručni 
suradnici  

Svi učenici 14. veljače 
2017. 

Dan darovitih učenika  Učitelji i psihologinja Daroviti učenici 
predstavljaju 
svoje aktivnosti 
drugima 

Ožujak 2017. 

Dani  medijske kulture dr. sc. Davorka 
Bačeković-Mitrović 

Zainteresirani 
učenici iz grada 
Bjelovara i BBŽ 

Ožujak 2017. 

Dan Pi – županijski 
projekt 

Učitelji matematike  Nadareni 
matematičari 
BBŽ 

14. ožujka 
2017. 

PROJEKT VODITELJI, 
SUDIONICI 

BROJ UČENIKA MJESEC 

Večer matematike, 
matematičar mjeseca 

Učitelji matematike Učenici i roditelji Tijekom 
školske 
godine 

Sportski dan, Dan 
škole 

Vladimir Štefun, 
razrednici, voditelji 
INA, ravnateljica 

Svi učenici 2. lipnja 2017. 

Dan kreativnosti Svi učitelji  Svi učenici 14. lipnja 
2017. 

E-Twinning Učiteljice A. Tukša, 
M. Fofonjka, A. Vegh 

Zainteresirani 
učenici 

Tijekom 
školske 



godine 

Projekt SUMSI Udruga  SUMSI Učenici PN 2. polugodište 

 

 

 

 

3.3. Ostale aktivnosti 

Više od planirane organizacije kulturnih djelatnosti u školskoj godini 2016./2017. ostvarili su: 

RAZRED: DATUM OPIS AKTIVNOSTI 

1. razred 5. rujna 2016. 
 

Program za učenike 1. razreda 

 20. rujna 2016. Kazališna predstava Nevolje princeze 
lijepe 

 11. listopada 2016. 
 

Dani zahvalnosti za plodove Zemlje 

 22. listopada 2016. Lutkarska predstava ''Put oko svijeta'' 

 7. prosinca 2016. Sveti Nikola 

 7. prosinca 2016. Kazališna predstava "Plava boja snijega" 

 9. prosinca 2016. 
 

Kićenje božićne jelke na gradskom Korzu 

 21.prosinca 2016. Božićna priredba 

 23. prosinca 2016. Božić - razredna priredba 

 23. prosinca 2016. KMC Bjelovar =Animirani film "Balerina i 
Viktor“ 

 31. svibnja 2017. Završna priredba 

 

RAZRED:  DATUM OPIS AKTIVNOSTI 

2. razred Rujan 2016. „Mali ljudi – velika djela ponos Bjelovara“ 

 11. listopada 2016. Dan zahvalnosti za plodove zemlje 
DOKUart 

 20. listopada 2016. Češko kazalište lutaka Narcis 

 27.listopada 2016. Sudjelovanje u akciji „Poruke djece o 
sreći“  

 Studeni 2016. Nacionalna edukacija djece u području 
zaštite i spašavanja 

 6. prosinca 2016. Sveti Nikola 

 7. prosinca 2016. Kazališna predstava „Plava boja snijega“ 

 16. prosinca 2016. Božićna priredba 

 23. prosinca 2017. Animirani film „Balerina i Viktor“ 

 14. veljače 2017. Dan vrijednosti 
Valentinovo 

 20. veljače 2017. Kazališna predstava „U potrazi za 
dijamantnom suzom“ 

 28. veljače 2017.  Maskenbal 

 20. ožujka 2017. Međunarodni dan zaštite voda i šuma 



 23.ožujka 2017. Klokan bez granica 

 11. travnja 2017. Uskrs 

 22. travnja 2017. Dan planeta Zemlje 

 8.- 10. svibnja 2017. Majčin dan  

 15. svibnja 2017. Dan obitelji 

 26. svibnja 2017.  Dan sporta 

 1. lipnja 2017. Predstavljanje Glazbene škole 

 2. lipnja 2017. Dan škole 
Završna priredba povodom Dana škole 

 2. lipnja 2017. Kazališna predstava „Mjesečeve priče“ 

 5. lipnja 2017.  Cvjetno korzo  

 14. lipnja 2017.  Dan kreativnosti  

 

RAZRED:  DATUM OPIS AKTIVNOSTI 

3. razred 29. rujna 2016. Igrani film "Vlak u snijegu" (Kulturni i 
multimedijski centar Bjelovar, Grad 
Bjelovar)  

 11.listopada 2016. Mali DOKUart – projekcija dječjeg 
dokumentarnog filma ( Kulturni i 
multimedijski centar Bjelovar )  

 17. listopada 2016. Dani zahvalnosti za plodove zemlje 

 20. listopada 2016. Put oko svijeta – lutkarska predstava 

 7. prosinca 2016. Kazališna predstava "Plava boja snijega" 
(uz sv. Nikolu)  

 16.prosinca 2016. Nastup glazbeno scenske skupine na 
školskoj svečanosti povodom Božića  

 21. prosinca 2016. Božićna priredba 

 23.prosinca 2016. Animirani film "Balerina i Viktor" (Kulturni i 
multimedijski centar Bjelovar)  

 7. veljače 2017. Valentinovo 

 28. veljače 2017. Maskenbal 

 11.travnja 2017. Uskrs 

 25.travnja 2017. Dan planeta Zemlje 

 8.5. – 10. svibnja 2017. Majčin dan 

 31.svibnja 2017. Završna priredba 

 

 

RAZRED:  DATUM OPIS AKTIVNOSTI 

4. razred 5. rujna 2017. Program za učenike 1.razreda 

 12 rujna 2016. Susret s glumcem – gostom razreda: 
Ognjenom Milovanovićem 

 29. rujna 2016. Dan grada 
Kino – film "Vlak u snijegu" 

 11. listopada  2016. DOKU art 
Kazališna predstava "Plava boja snijega" 

 13. listopada 2016. Dan kruha 

 26. listopada 2016. Provođenje ankete među učenicima 4. a 
razreda za dobivanje titule "Grad Bjelovar 
– prijatelj djece",  

 5. prosinca 2016. Sveti Nikola 

 16. prosinca 2016. Božićna priredba 



 23. prosinca 2016. Kino projekcija animiranog filma „Balerina i 
Viktor“ 

 24. prosinca 2016. priredba u Crkvi sv. Antuna Padovanskog 

 14. veljače 2017. Dan vrijednosti 
Valentinovo 

 28. veljače 2017. Maskenbal 

 20. ožujka 2017. Dan šuma i voda 

 12. travnja 2017. Uskrs 

 26. travnja 2017. Dan planeta Zemlje 

 12. svibnja 2017. Majčin dan 

 2. lipnja 2017. Bjelovarsko kazalište – "Hrabri zec Pero" 
Priredba – Dan škole 

 12. lipnja 2017. Završna priredba na kraju 4. razreda 

 

RAZRED:  DATUM OPIS AKTIVNOSTI 

5. razred 5. listopada 2016. Sajam mogućnosti 

 13. listopada 2016. DOKU art – festival dokumentarnog filma 
u KMC Bjelovar 

 15. studenog 2016. Primjena znanja u praksi (STEM) 

 1. prosinca 2016. Večer matematike 

 16. prosinca 2016. Božićna priredba 

 3. veljače 2017. Posjet izložbi „Etno glazba“ – gradski 
muzej 

 20. veljače 2017. Kazalište Mala scena iz Zagreba – 
"Sportski život letećeg Martina" – Dom 
kulture 

 3. ožujka 2017. Humanitarni koncert „Druga Drugoj“ 

 

RAZRED: DATUM OPIS AKTIVNOSTI 

6. razred 5. listopada 2016.  Sajam mogućnosti 

 12. listopada 2016. DOKU art 

 13. listopada 2016. Akcija Crvenog križa 

 26. listopada 2016. Provođenje ankete među učenicima 6.b 
razreda za dobivanje titule „Grad Bjelovar – 
prijatelj djece“ 

 15. studenog 2016. Primjena znanja u praksi (STEM) 

 24. studenog 2016. Kazališna predstava „Kamenje“ kazališta 
Mala scena Zagreb 

 1. prosinca 2016. Večer matematike 

 12.-20. prosinca 2016. Humanitarna akcija „Druga Drugoj“ 

 16. prosinca 2017. Božićna priredba 

 21. prosinca 2016. Podjela darovnih paketa potrebitim 
obiteljima korisnicima projekta „Druga 
Drugoj“ 

 Prosinac 2016. Caritasova akcija „Za 1000 radosti“ 

 

RAZRED: DATUM OPIS AKTIVNOSTI 

7.  razred 29. rujna 2016. Obilježavanje dana grada Bjelovara 

 4. – 7. listopada 2016. Državna smotra učeničkih zadruga u Zadru  

 5. listopada 2016. Sudjelovanje u utrci na Sajmu mogućnosti 

 13. listopada 2016. Sudjelovanje učenika u humanitarnoj akciji 



„Solidarnost na djelu 2016.“  

 17. listopada 2016. Sudjelovanje na Gradskom crossu  
Gledanje filma „ Prvi put“ autorice Mirjane 
Hrge  u KMC Bjelovar 

 26. listopada 2016. Sudjelovanje u anketi grada Bjelovara za 
obnavljanje statusa "Grad – prijatelj djece" 

 4. studenog 2016. Susret s piscem Mirom Gavranom  

 17. i 18. studenog 2016. Državno natjecanje u čitanju naglas u Sisku  

 16. prosinca 2016.  Božićna priredba 

 12. – 20. prosinca 2016. Sudjelovanje u Caritasovoj humanitarnoj 
akciji „Za 1000 radosti“ 

 20. veljače 2017. Predstava „Sportski život letećeg Martina“  

 3. ožujka 2017. Humanitarni koncert „ Druga Drugoj“  

 25. ožujka 2017. Međužupanijski susret učeničkih zadruga u 
Velikom Trojstvu  

 4. svibnja 2017. Smotra učeničkih zadruga u Grubišnom 
Polju 

 2. lipnja 2017.  Priredba povodom Dana škole 
Dokumentarni film „19:14“ (KMC Bj) 

 

 

RAZRED: DATUM OPIS AKTIVNOSTI 

8. razred 5. listopada 2016. Dokumentarni film „Prvi put“ autorice 
Mirjane Hrga u KMC Bjelovar 

 16. prosinca 2016. Božićna priredba  

 23. veljače 2017. Dom kulture – gledanje kazališne predstave 
„Iz dnevnika Anne Frank“ 

 24. veljače 2017. Gledanje kazališne predstave „ Dno dna“  

 16. prosinca 2016. i 24. 
ožujka 2017. 

„Spikaonica“ u Narodnoj knjižnici Petar 
Preradović 

 10. travnja 2017. Kazalište Komedija u Zagrebu -  gledanje 
operete „Jalta, Jalta“ 

 2. lipnja 2017. Priredba povodom Dana škole 

 30. lipnja 2017.  Završna priredba i podjela svjedodžbi  

 

 

6. STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

6.1. Rad školskih stručnih vijeća 
 

 Posebno veliku pozornost i ove smo školske godine posvetili stručnom usavršavanju 
učitelja, odnosno pedagoško-psihološkoj naobrazbi tijekom školske godine. 

 Školska stručna vijeća koja djeluju u školi jesu školsko stručno vijeće razredne 
nastave, dok je predmetna nastava podijeljena na šest školskih stručnih vijeća, koja su 
podijeljena po srodnim grupama predmeta. 

IZVJEŠĆE O RADU ŠKOLSKIH STRUČNIH VIJEĆA U ŠK. GODINI 2016./2017. 



 

RAZREDNA NASTAVA 

Datum Sadržaj rada stručnog vijeća 

1. rujna 2016. 1. Izvješće rada ŠSV razredne nastave za 2015./2016.  
2. Prijedlozi tema za stručnu službu za ŠSV 2016./2017.  
3. Usvajanje prijedloga Plana i programa rada ŠSV razredne nastave 
za 2016. /2017.  
4. Prijedlog tema za sat razrednika i roditeljske sastanke za 
2016./2017.  
5. Usuglašavanje i usvajanje Izvedbenog školskog programa 
međupredmetnih i inetrdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i 
obrazovanja za Godišnji plan i program rada školske ustanove za 
školsku godinu 2016.72017.  
6. Usuglašavanje i usvajanje postojećih kriterija za vrednovanje, 
praćenje i ocjenjivanje učenika za 2016./2017.   
7. Usuglašavanje sastavnica i načina praćenja po nastavnim 
predmetima za 2016./2017.  
8. Razno  
 

17. studenog 
2016.  

1. Glazbene igre, Vladimir Jandrašek i Jelena Ivaci  
2. Razno  
 

23. veljače 2017. 1. Dogovor za informatičko opremanje učionica RN u PŠ Ždralovi, 
priprema za ulazak u e - dnevnik  
2. Organizacija maskenbala 28. veljače u PŠ Ždralovi  

24. veljače 2017. 1. Dogovor za informatičko opremanje učionica u PŠ Centar, 
priprema za ulazak u e - dnevnik  
2. Organizacija maskenbala 28. veljače 2017.  

15. ožujka 2017. 1. Usvajanje zapisnika s 2., 3. i 4. sjednice ŠSV   
2. Predavanje s radionicom: Matematika s pomoću pokreta, predavači 
Željka Manzoni i Nenad Kosak  
3. Razno  
 

21. lipnja 2017. 1. Usvajanje zapisnika 5. sjednice ŠSV razredne nastave   
2. Planiranje školskih projekata i radioničkih dana u razrednoj nastavi 
po razredima za sljedeću školsku godinu 2017./2018.  
3. Planiranje razrednih projekata za 2017./2018.  
4. Plan kulturne i javne djelatnosti po razredima za 2017./2018.  
5. Godišnji plan izleta po razredima za 2017./2018.  
6. Prijedlog tjednih zaduženja za 2017./2018.  
7. Razno  
 

 



STRANI JEZIK 
 

Datum Sadržaj rada stručnog vijeća 
 

2. rujna 2016. 1. Popis potrebnog uredskog materijala  
2. Plan ŠSV-a za šk.god. 2016./ 17.  
3. Narudžba testova  
4. Projekti u šk.god. 2016./ 17.  
5. Razmjena udžbenika  
6. Kriteriji ocjenjivanja  
7. razno   
 

28. veljače 2017. 1. Novi pristupi u nastavi  
2. Školska i županijska natjecanja  
3. Razno   

21. lipnja 2017. 1. Prijedlog tjednih zaduženja   
2. Planiranje dopunska/dodatne nastave, terenske nastave, INA, 
projekata  
3. Realizacija šk.god 2016./ 17.  
4. Razno   
 

 

HRVATSKI JEZIK 

Datum Sadržaj rada stručnog vijeća 

kolovoz 2016., 
tijekom 
nastavne 
godine 

izrada godišnjeg plana i programa rada, uvrstiti teme i sadržaje GOO, 
izvedbene programe za razredne odjele te izvedbene programe za 
učenike s posebnim potrebama; izrada plana stručnog usavršavanja, 
plana za izvannastavne aktivnosti te plana za dodatnu nastavu 

kolovoz 
2016./rujan 
2016. 

lektoriranje Školskog kurikula 
 
 
 

tijekom šk. god 
2016./2017. 

praćenje stručne literature, sudjelovanje na ŽSV, izvješćivanje sa 
skupova, stručno usavršavanje na Učiteljskim vijećima -program Pisci na 
mreži i dr., osposobljavanje za rad na tabletima u Učionici budućnosti 
(CARNetov projekt) i za rad s e-dnevnicima 

tijekom šk. god. 
2016./2017., te 
prosinac 2016. 
svibanj 2017. 
lipanj 2017. 

suradnja s knjižnicom (školskom, gradskom); susreti s književnicima, 
organiziranje školskih priredaba (Božićna, Dan škole, završna priredba 8. 
razreda), obilježavanje važnih nadnevaka i obljetnica 

tijekom šk. god. 
2016./2017. 

Razmjenjivanje iskustava – obilazak nastave (kolegica kolegici) 
 

tijekom šk. god. 
2016./2017. 

Suradnja s članovima Razrednog vijeća, međupredmetna korelacija; 
integrirana nastava i dr. 
 

tijekom šk. god. 
2016./2017. 

Izvannastavne aktivnosti, rad s nadarenom djecom (Recitatorska skupina-
Tanja Grbavac, Dramska skupina-Jelena Ivezić, Literarna skupina-Vlatka 
Bily, Novinarska skupina-Snježana Kos) 
 

tijekom šk. god. 
2015./2016. 

Dodatna i dopunska nastava, rad s nadarenom djecom; sudjelovanje na 
natjecanju u poznavanju HJ; realiziranje plana i programa dodatne i 
dopunske nastave 



tijekom šk. god. 
2016./2017. 

Uređivanje učionice (izraditi panoe, zidne novine, plakate). Opremiti 
učionicu potrebnim nastavnim sredstvima i pomagalima 

tijekom šk. god. 
2016./2017. 

Projekti (programi Školskog kurikula): 6. r. učenje glagoljice, proučavanje 
glagoljske pismenosti – Renata Pavlić, Rajna Gatalica 
Kviz (HJ i književnost, 5.-8. razred) 
DMK Učionica budućnosti, Ekoškola, „Prekini lanac“, Druga Drugoj, 
Primjena znanja u praksi, Učimo životne vještine, Dan vrijednosti, Dan 
kreativnosti, Božićna priredba, Dan škole 

tijekom šk. god. 
2016./2017. 

Izdavačka djelatnost (Uređivanje web stranice škole – školske novine) 

tijekom šk. god. 
2016./2017. 

Sudjelovanje na LiDraNu 2015. (predstavljanje reprezentativnih učeničkih 
pojedinačnih i skupnih uradaka) 
 

tijekom šk. god. 
2016./2017. 

Sudjelovanje na literarnim natječajima (praćenje literarnih natječaja, 
prijavljivanje učeničkih uradaka) 

tijekom šk. god. 
2016./2017. 

Suradnja s medijima (promocija škole, školskih projekata, uspjeha i sl.) 

 

 

MATEMATIKA 

Datum Sadržaj rada stručnog vijeća 

Kolovoz, rujan 2016. Dogovor o izradi plana rada Stručnog vijeća  
Izrada Kurikuluma – dopunska i dodatna nastava, projekti  
Izrada nastavnih planova i programa   
Ocjenjivanje učenika-elementi i kriteriji ocjenjivanja, ispitni materijali  
Planiranje nabavke nastavnih sredstava i pomagala, te stručne i  
pedagoške literature  
Individualni plan i program permanentnog usavršavanja učitelja  
Sudjelovanje u projektu e - Škole  
 

Prosinac 2016. Problemi nastave po razrednim odjelima  
Mjere za poboljšanje uspjeha slabijih učenika  
Pripreme učenika za školsko natjecanje  
Informatičko obrazovanje učitelja  
Primjena računala u nastavi - ogledni sat  
Analiza rada na kraju 1. polugodišta  
Izvješća sa stručnih usavršavanja  
Aktualna problematika  
 

Veljača 2017. Dogovor oko realizacije međunarodnog matematičkog natjecanja 
"Klokan  
bez granica"  
Pripreme učenika za županijska natjecanja iz matematike  
Primjena računala u nastavi  
Psihologija komunikacije i rješavanje sukoba Priprema županijskog  
natjecanja u pamćenju znamenki broja „pi“  
 



Lipanj 2017. Analiza rezultata postignutog na županijskom natjecanju i Danu pi  
Usklađivanje kriterija za donošenje zaključne ocjene učenika  
Izvješća sa stručnih usavršavanja  
Analiza uspjeha na kraju 2016./2017. šk. god.  
Analiza realizacije programa rada uz prijedloge kako poboljšati 
nastavu  
Prijedlozi tjednih zaduženja učitelja u nastavnoj godini 2017./2018.  
 

 

VJERONAUK 

Datum Sadržaj rada stručnog vijeća 

1. rujna 2016. 1. Prijedlog Školskog kurikuluma za šk.god.2016./2017.  
2. Plan i program rada ŠSV za šk.god.2016./2017.  
3. Uredski materijal i druga nastavna sredstva potrebna za rad u 
novoj nastavnoj godini  
4. Razno (kriteriji vrednovanja, tjedna zaduženja, planirani projekti i 
sl.)  
 

9. prosinca 2016. 1. Analiza realiziranih i plan realizacije preostalih planiranih projekata  
2. Motivacija učenika za postizanje što boljih rezultata u skladu s 
Pravilnikom o ocjenjivanju  
3. Izvješća sa stručnih skupova  
4. Razno  
 

7. travnja 2017. 1. Osvrt na natjecanja i sudjelovanja u drugim aktivnostima i 
projektima  
2. Izvješća sa sudjelovanja na stručnim usavršavanjima na različitim 
razinama  
3. Razno  
 

12. lipnja 2017. 1. Realizacija nastavnih planova i programa tijekom nastavne godine 
2016./2017.  
2. Vrednovanje rada učenika i samovrednovanje  
3.  Prijedlozi tjednih zaduženja učitelja u nastavnoj godini 
2017./2018.  
4. Prijedlozi projekata za novu školsku godinu 2017./2018.  
5. Razno  
 

 

PRIRODA, BIOLOGIJA, KEMIJA, TEHNIČKA KULTURA, FIZIKA, INFORMATIKA 
 

Datum Sadržaj rada stručnog vijeća 

12, rujna 2016. 1. Izbor voditelja/ice Školskog stručnog vijeća   
2. Plan i program rada ŠSV za šk.god.2016./2017.  
3. Prijedlog Školskog kurikula za šk.god.2016./2017.   
4. Prijedlog i planiranje Građanskog odgoja i obrazovanja  na razini 
ŠSV-a  
5. Različito   
a. Uređenje učionica, opreme za kabinete i nastavu   
b. Planirani projekti u nastavi, izvanučionična (IUN) i  terenska 
nastava (TN)  



 

10. siječnja 2017. 1. Obrazovni ishodi, elementi i mjerila praćenja,  provjeravanja i 
ocjenjivanje postignuća učenika  
2. Realizirana TN i IUN u I. polugodištu, te realizacija nastavnih 
planova i programa  
3. Motivacija učenika za postizanje što boljih rezultata u skladu s 
Pravilnikom o ocjenjivanju  
4. Izvješća sa stručnih skupova  
5. Različito  
 

27. veljače 2017. 1. Dogovor oko nabave IKT i ostale opreme  
2. Različito  
 

24. travnja 2017. 1. Osvrt na natjecanja i izvješća  
2. Izvješća sa sudjelovanja na ŽSV-a, međuŽSV-a i državnih 
skupova  
3. Različito  
 

20. lipnja 2017. 1. Primjeri dobre prakse i razmjena ideja  
2. Realizirana TN i IUN u II. polugodištu, te realizacija nastavnih 
planova i programa   
3. Vrednovanje rada učenika i dopunski rad  
4. Prijedlozi zaduženja učitelja/učiteljica u nastavnoj godini 
2017./2018.  
5. Planirani projekti u nastavi, izvanučionična (IUN) i  terenska 
nastava (TN)  
6. Različito  

 

POVIJEST, GEOGRAFIJA, LIKOVNA KULTURA, GLAZBENA KULTURA 
 

Datum Sadržaj rada stručnog vijeća 

2. rujna 2016. Dogovor o izradi plana rada ŠSV  
Izrada Kurikuluma – dopunska i dodatna nastava, projekti,  
izvannastavne aktivnosti  
Individualni plan i program usavršavanja učitelja  
Razno (kriteriji vrednovanja, tjedna zaduženja, planirani  
projekti i sl.)  
 

Siječanj 2017. Analiza realiziranog i plan realizacije preostalih planiranih  
aktivnosti  
Motivacija učenika za postizanje što boljih rezultata u  
skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju  
Izvješća sa stručnih skupova  
Razno  
 

Travanj 2017. Osvrt na natjecanja i sudjelovanja u drugim aktivnostima   
Izvješća sa sudjelovanja na stručnim usavršavanjima  
Razno  
 

Lipanj 2017. Izvješća sa stručnih usavršavanja  
Analiza uspjeha na kraju 2016./2017. šk. god.  
Analiza realizacije programa rada uz prijedloge kako  
poboljšati nastavu  
Prijedlozi tjednih zaduženja učitelja u nastavnoj godini  



2017./2018. Prijedlozi projekata za novu školsku godinu  
2017./2018.  
 

 

 

ŠKOLSKI TIMOVI 

U školskoj godini 2016./2017. postojalo je ukupno 13 školskih timova:  

1. Tim za kvalitetu 
2. Tim za školski kurikul 
3. Tim za GPP 
4. Tim za Izvješće o realizaciji GPP-a 
5. Tim za estetsko uređenje škole 
6. Tim za uređenje web-stranice škole 
7. Tim za poticanje darovitosti 
8. Tim za prevenciju nepoželjnih oblika ponašanja 
9. Tim za provođenje vježbi evakuacije 
10. Tim za rad s djecom s teškoćama 
11. Tim za kulturno-umjetničku djelatnost škole 
12. Tim za E-škole 
13. Tim za etički kodeks 

Tim za prevenciju nepoželjnih oblika ponašanja sastao se tri puta te donio značajna 
poboljšanja u radu koja su prezentirana na Vijeću učitelja. 

Tim za školski kurikul sastavio je plan i program rada za izradu školskog kurikula koji je 
realiziran pismenim putem. Tim za Izvješće o realizaciji GPP-a sastao se jednom, kao i Tim 
za etički kodeks i Tim za estetsko uređenje i Tim za kulturno – umjetničku djelatnost. 

 

6.2. Stručno usavršavanje unutar škole 
 

Uz sadržaje stručnog usavršavanja na školskim stručnim vijećima, ostvarene su 
slijedeće teme na učiteljskim vijećima: 

 

NADNEVAK TEMA PREDAVAČ 

1. rujna 2016. 
Poslovi razrednika na početku 
školske godine 

Anita Vegh, dipl.uč. 

13. rujna 2016. 
„Planiranje, programiranje i 
vrednovanje učenika s teškoćama u 
učenju“ 

Daniela Abramović, 
logopedinja 

27. rujna 2016. 
Protokol o postupanju u slučaju 
nasilja među maloljetnicima i nad 
maloljetnicima (ppt) 

Jadranka Tuma – Očko, 
pedagoginja 

7. studenog 
Razlika između prilagođenog 
programa (PP) i individualiziranog 

Ana Grdić, defektologinja 



2016. rada (PIR) 

3. siječnja 
2017. 

Predstavljanje rezultata 
samovrednovanja i vanjskog 
vrednovanja digitalne zrelosti Škole 

Davorka Bačeković 
Mitrović, ravnateljica 

5. siječnja 
2017. 

Primjeri uporaba IKT – a u nastavi  

Milka Fofonjka, učiteljica 
matematike i Vesna 
Janko, prof. 

5. siječnja 
2017. 

Razvijanje digitalne kompetencije 
učitelja: komunikacija u društvenoj 
mreži Yammer, autorska prava 

Vesna Janko, prof. 

 

10. siječnja  
2017. 

Razvoj emocija i nastanak emocija 
Sonja Jarebica,  soc. 
Pedagoginja 

10. siječnja 
2017. 

Prilagođeni postupci u radu s 
učenicima s teškoćama u učenju  

 

Daniela Abramović, 
logopedinja 

2. ožujka 
2017. 

Strategija nabave opreme u projektu 
e – Škole 

Davorka Bačeković – 
Mitrović, ravnateljica 

2. ožujka 
2017. 

Pravilnik o kriterijima za izricanje 
pedagoških mjera  

Jadranka Tuma Očko, 
pedagoginja; Marijanka 
Ileković 

2. ožujka 
2017.   

Pravilnik o načinu postupanja 
odgojno – obrazovnih radnika 
školskih ustanova u poduzimanju 
mjera zaštita prava učenika te prijava 
kršenja tih prava nadležnim tijelima 

Ines Mihajlović, 
psihologinja 

 

2. ožujka 
2017. 

Protokol o postupanju u slučaju 
nasilja među djecom i mladima u II. 
osnovnoj školi Bjelovar  

Ines Mihajlović, 
psihologinja 

3. travnja 
2017. 

Stručno usavršavanje u projektu 
Erasmus +,  „Linkom do kvalitete“ 

Davorka Bačeković 
Mitrović, ravnateljica 

23. svibnja 
2017. 

Izvješće sa stručnog usavršavanja u 
projektu Erasmus + 

Anita Vegh, dipl. uč. 

 

Tijekom šk. 
god. 

+ CARNet edukacija – e - Škole  

 

Uz usavršavanje na stručnim vijećima, ostvarene su i različite CARNet edukacije:  

- R27 Korištenje e-Dnevnika (52 sudionika) 
- R21 E-učitelj – suvremena nastava uz pomoć tehnologije (35 sudionika) 
- W1 Sigurnost na Internetu (28 sudionika) 
- W3 E-matica (27 sudionika) 
- R22 Office 365 (25 sudionika) 



- R24 Korištenje alata za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja (20 sudionika) 
- W2 Intelektualno vlasništvo na Internetu – webinar (17 sudionika) 
- R23 Videokonferencija u nastavi (16 sudionika) 
- M1 Inovativni nastavnici: primjena obrazovnih trendova i digitalnih alata (15 

sudionika) 
- R25 Primjena scenarija poučavanja, digitalnih alata i obrazovnih trendova (11 

sudionika) 
- RW1 Online regionalni webinar „Primjeri dobre prakse“ (10 sudionika) 
- RW2 Online regionalni webinar „Primjena digitalne tehnologije u nastavi biologije i 

prirode u osnovnoj školi“ (10 sudionika) 
- M2 Moodle MOOC (8 sudionika) 
- W13 Primjena projektnog pristupa i IKT-a u Singapurskom obrazovanju (2 

sudionika) 
- W11 Iskustva iz Finske – Osnaživanje učenika za održivu budućnost kroz 

smisleno učenje (2 sudionika) 
- W12 Problemska nastava fizike s konkretnim primjerima iz prakse (1 sudionik) 
- W14 Prirodoslovlje i personalizirana okruženja u Portugalu (1 sudionik)  

 
6.3. Uključenost učitelja u usavršavanje izvan škole 
 

 Mnogo stručnih vijeća različite tematike odvija se na županijskoj razini tri do četiri puta 
godišnje, a neka i na državnoj razini u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
te Agencije za odgoj i obrazovanje. Neke od tema bile su: 

 

HRVATSKI JEZIK 
 

Županijska stručna vijeća Datum 

Županijsko stručno vijeće učitelja 
Hrvatskoga jezika 

1. rujna 2016. 
24. studenoga 2016. 

Skupovi u organizaciji AZOO 
(međužupanijski i državni) i MZOŠ 

 

Program Pisci na mreži u organizaciji 
Microsofta Hrvatska, Agencije za odgoj i 
obrazovanje, udruge Magistra Nova i tvrtke 
Aquilonis  
 

28. ožujka 2017. - 31. ožujka 2017.  

Sudjelovanje na Školskom natjecanju iz 
hrvatskoga jezika i provedba  
 

 

Sudjelovanje na Školskoj  smotri 
učeničkoga stvaralaštva LiDraNo 2017.   

 

Sudjelovanje na 15. danima medijske 
kulture u Bjelovaru  

Ožujak 2017. 

Međuopćinska smotra OŠ Rovišće  

 

27. siječnja 2017. 

Županijska smotra, OŠ Veliko Trojstvo  14. veljače 2017. 

Mala glagoljska akademija „Juri Žakan“ 
2017. 

26. lipnja – 2. srpnja 2017. 

Webinari; e-Učitelj (edukaciju vodi Daniela 4. siječnja 2017.  



Sokač)   
Office 365  

Korištenje alata za izradu digitalnih 
obrazovnih sadržaja  

13. veljače 2017.  

Korištenje  E-dnevnika  30. svibnja 2017.  
 

E-učitelj -suvremena nastava uz pomoć 
tehnologije  

4. listopada 2016. 

E-Matica - unos podataka na kraju šk.god.; 
webinar održala Gorana Urukalo Čorkalo  

12. lipnja 2017.  

 
 

MATEMATIKA 

Županijska stručna vijeća Datum 

Županijsko stručno vijeće matematike Ožujak 2017. 
 
 

Skupovi u organizaciji AZOO 
(međužupanijski i državni) i MZOŠ 

 

Stručno – metodičko priprema za polaganje 
stručnog ispita  
 

10. veljače 2017. 

Međužupanijski stručni skup Travanj 2017. 

Kongresi, konferencije i  
simpoziji u organizaciji udruga  
i društva   

 

Edukacije u projektu e-Škole:  
E-učitelj 
Office 365 
Korištenje alata za izradu digitalnih sadržaja 
Regionalni webinar 
M2 Moodle MOOC  
Videokonferencija u nastavi 
Primjena scenarija poučavanja, digitalnih 
alata i obrazovnih trendova 
M1 Inovativni nastavnici: primjena 
obrazovnih trendova i digitalnih alata 
e-Matica 
Korištenje e-Dnevnika 

 
3. siječnja 2017. 
9. siječnja 2017. 
10. veljače 2017. 
22. veljače 2017. 
1. veljače – 15. ožujka 2017. 
4. ožujka 2017. 
27. ožujka 2017. 
 
1. ožujka – 15. travnja 2017. 
 
22. svibnja 2017. 
27. svibnja 2017. 

 

 

ENGLESKI JEZIK 

Županijska stručna vijeća Datum 

ŽSV - "Učenje jezika u uvjetima inkluzivnog 
obrazovanja" 

3. siječnja 2017.   

Županijsko vijeće učitelja engleskog jezika 27. rujna 2016. 

Skupovi u organizaciji AZOO  



(međužupanijski i državni) i MZOŠ 

Međužupanijski stručni skup učitelja 
engleskog jezika BBŽ i KKŽ 

16. ožujka 2017. 

„Učenje engleskog jezika u uvjetima 
inkluzivnog obrazovanja“ 

2. rujna 2016. 

ERASMUS + stručno usavršavanje u 
Oxfordu 

 

 

NJEMAČKI JEZIK  

Županijska stručna vijeća Datum 

Korištenje multimedije u nastavi stranog 
jezika   
 
E Twinning u nastavi njemačkog jezika   

27. rujna 2016. 

Skupovi u organizaciji AZOO 
(međužupanijski i državni) i MZOŠ 

 

Specifični izazovi nastavničke profesije i 
nastave njemačkoga jezika  

9. – 11. siječnja 2017.  

Kongresi, konferencije i simpoziji u 
organizaciji udruga i društva 

 

Radionica „E-učitelj – suvremena nastava 
uz pomoć tehnologije“ 

27. veljače 2017. 

Radionica „Office 365“ 4. siječnja 2017. 

MOOC „Moodle“ Siječanj - ožujak 

 

POVIJEST 

Županijska stručna vijeća Datum 

Izrada programa nastave povijesti u 
osnovnim školama, T. Križak 

12. prosinca 2016. 

Izvješća sa drugih stručnih skupova, 
Hrvatska u Prvom svjetskom ratu, B. Hribljan, 
Ž. Holjevac 

3. svibnja 2017. 

Skupovi u organizaciji AZOO 
(međužupanijski i državni) i MZOŠ 

 

  

  

 

GEOGRAFIJA 
 

Županijska stručna vijeća Datum 

Planiranje učenja i poučavanja prema 
obrascu pripreme s kompetencijama, 
rezultati geoloških i bioloških istraživanja na 
Papuku, prezentiranje projekta "Daruvar 
očima učenika", Prezentiranje projekta 
"Može li naš starac Ginko spavati" (D.  
Singer, V. Milić) 

14. studenog 2016. 

Zadatci za pisanu provjeru – priprema za 
izradu zadataka za pisanu provjeru, analiza 
i vrednovanje zadataka iz pisanih provjera, 

29. ožujka 2017. 



kreiranje zadataka koji provjeravaju 
konceptualno znanje i šest razina 
kognitivnih procesa (D. Singer. V. Milić. R. 
Vuk) 

Istraživačka nastava 16. svibnja 2017 

Terenski stručni skup učitelja/nastavnika 
BBŽ U Plzenu u Češkoj Republici 

21. do 25. lipnja 2017.  

Skupovi u organizaciji AZOO 
(međužupanijski i državni) i MZOŠ  

 

Zadatci za pisanu provjeru, 2.dio 20. travnja 2017. 

  

Kongresi, konferencije i simpoziji u 
organizaciji udruga i društva 

 

Ljetni seminar za učitelje i nastavnike 
geografije (HGD) 

2. rujna 2016. 

Okrugli stol: "Digitalne vještine za 
poučavanje i učenje ili vještine 21. stoljeća u 
obrazovanju"  (Srce, MZOS)  

30. rujna 2016. 

CUC 2016., CARNet 30. rujna 2016. 

Dan e-Škole 21. rujna 2016. 

e-Učitelj – suvremena nastava uz pomoć 
tehnologije 

18. listopada 2016. 

 

PRIRODA I BIOLOGIJA 

Županijska stručna vijeća Datum 

Mentalno zdravlje mladih, učionica 
budućnosti u II.OŠ BJ, projektna nastava)  

25. studenog 2016. 

Županijsko stručno vijeće 26. studenoga 2017. u Daruvaru 

  

 

FIZIKA 

Županijska stručna vijeća Datum 

  

Skupovi u organizaciji AZOO 
(međužupanijski i državni) i MZOŠ 

 

Seminar NTC sistem učenja, 1.dio - dr. 
Ranko Rajović  
 
XIII. HRVATSKI SIMPOZIJ O NASTAVI 
FIZIKE -  Suvremeni kurikul i nastava fizike 
Zadar  
 

14. listopada 2016.  
 
 
19.-21. travnja 2017. godine  
 

 

KEMIJA 

Županijska stručna vijeća Datum 

3. ŽSV  28. listopada 2016.  

Skupovi u organizaciji AZOO 
(međužupanijski i državni) i MZOŠ 

 

1. međužupanijski skup 3. srpnja 2017.  



 
TEHNIČKA KULTURA 

Županijska stručna vijeća Datum 

ŽSV u IV. OŠ Bjelovar 7. Veljače 2017. 

Skupovi u organizaciji AZOO 
(međužupanijski i državni) i MZOŠ 

 

Državni skup tehničke kulture u Osijeku 18.- 20. travnja 2017. 

 
 

VJERONAUK 
 

Županijska stručna vijeća Datum 

2 ŽSV  7. listopada 2016. 
20. siječnja 2017.  

 
GLAZBENA KULTURA 

 

Županijska stručna vijeća Datum 

ŽSV Bjelovarsko-bilogorske županije 19. listopada 2016. OŠ Čazma 

 16. ožujka 2017. OŠ Garešnica 

 31. ožujka 2017. I. OŠ  Bjelovar  

 31. ožujka 2017. OŠ Čazma 

 

LIKOVNA KULTURA 

Županijska stručna vijeća Datum 

2 Županijska stručna vijeća  
 
Županijska stručna vijeća HUUZ-a   
 (Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva)  
- Županijsko stručno vijeće voditelja 
učeničkih zadruga Koprivničko-križevačke i  
Bjelovarsko-bilogorske županije  
 
Međužupanijski susret Podružnica HUUZ-a 
Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-
podravske županije  
 
 
 

27. siječnja 2017.  i 27. veljače 2017. 
 
20. veljače 2017. 
 
 
 
 
 
25. ožujka 2017. 

Skupovi u organizaciji AZOO 
(međužupanijski i državni) i MZOŠ 

 

Međužupanijsko stručno vijeće učitelja 
likovne kulture Bjelovarsko-bilogorske i 
Koprivničko-križevačke županije  
  

1. lipnja 2017. 

 
RAZREDNA NASTAVA 

 

Županijska stručna vijeća Datum 

 3 županijska stručna vijeća: 
1.Usmeno izražavanje, B.Bajsić, učiteljica 
RN  

 
10. studenog 2016. 
 



2. Pisano izražavanje u nastavi Hrvatskoga 
jezika, Snježana Kranželić, učiteljica RN  
3. Metodika nastave matematike i 
Diferencirani zadaci u nastavi matematike, 
V. Pavlinec Kolarić 

27. veljače 2017. 
 
 
 
3. svibnja 2017. 

Skupovi u organizaciji AZOO 
(međužupanijski i državni) i MZOŠ 

 

Metodički pristupi nastavi jezičnoga 
izražavanja i strategije učenja i poučavanja 
učenika s teškoćama.  
 

31. kolovoza 2017. 

Radni dogovor o radu ŽSV-a  
 

3. listopada 2016. 

Planiranje i programiranje rada ŽSV-a u 
2017./2018. godini 

6. srpnja 2017. 

Državni skup u Osijeku 19. – 21. lipnja 2017. 

Metodički pristupi u nastavi jezičnoga 
izražavanja i strategije učenja i poučavanja 
učenika s teškoćama  

31. kolovoza 2017. 

Kongresi, konferencije i simpoziji u 
organizaciji udruga i društva 

 

Unapređivanje identifikacije i rada s 
darovitim učenicima, Ines Mihajlović  

Siječanj – svibanj 2017. 
 

Matematički motivi  
 

30. lipnja 2017. 

e-Matica, Webinar, Lidija Kralj, prof.  24. svibnja 2017., 30. svibnja 2017., 12. 
lipnja 2017. 
 

Webinar "Kako održati bioraznolikost u 
okolišu škole" (Profil Klett)  
 

24. svibnja 2017. 
 

Webinar "Primjena digitalne tehnologije u 
nastavi biologije i prirode u osnovnoj školi"  
 

31. svibnja 2017. 
 

Webinar „Cjelovito učenje u praksi“ 29. svibnja 2017. 

Sigurnost na internetu, Webinar, Lidija Kralj, 
prof.  
 

15. ožujka 2017. 
 

Korištenje e-Dnevnika  
 

Lipanj 2017. 

NTC sustav učenja, dr. Ranko Rajović 
(udruga Zvrk)  

14. listopad 2016. 
 

E-učitelj: suvremena nastava uz pomoć 
tehnologije  - radionica 
 

Studeni – Travanj 
 

Office 365 
 

4. siječnja 2017. 

HUUZ Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-
bilogorske županije: Naj proizvod učeničke 
zadruge; Prirodna kozmetika; Uloga 
ambalaže u prezentaciji i prodaji proizvoda  
 
HUUZ Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-
bilogorske županije: Izrada kalupa za glinu; 

20. veljače 2017. 
 
 
 
 
 
25. ožujak 2017. 



Nakit od špage; Proizvodnja soka od 
jabuke; Ukrasni predmeti od žice i perlica  

HUUZ  Bjelovarsko-bilogorske županije: 
Izbor voditelja podružnice; Osvrt na održanu 
smotru i planiranje sljedeće; Ostala pitanja  

 
 
 
 
 
27. lipnja 2017. 

ZVRK, projekt DAR MAR- jer mi za darovite 
učenike marimo  

Siječanj – svibanj 2017. 

 

ŠKOLSKA PSIHOLOGINJA 
 

Županijska stručna vijeća Datum 

Stručni skup ŽSV učitelja i nastavnika 
biologije osnovnih i srednjih škola 
Bjelovarsko- bilogorske županije, 
predavanje „Rad s nadarenim učenicima“  

26. svibnja 2017. 

Skupovi u organizaciji AZOO 
(međužupanijski i državni) i MZOŠ 

 

Stručni skup ŽSV stručnih suradnika 
psihologa u osnovnim i srednjim školama i 
nastavnika psihologije Koprivničko-
križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije  

 

25. studenoga 2016.  

Stručni skup ŽSV stručnih suradnika 
psihologa u osnovnim i srednjim školama i 
nastavnika psihologije Koprivničko-
križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije  

 

20. travnja 2017. 

Priprema za koordinaciju istraživanja 
učinaka projekta e-Škole, Centar za 
primijenjenu psihologiju Sveučilišta u Rijeci  

 

1. veljače 2017. 

Kongresi, konferencije i simpoziji u 
organizaciji udruga i društva 

 

W2 Intelektualno vlasništvo na Internetu, 
Petar Jandrić – Webinari  

15. veljače 2017.  

W1 Sigurnost na Internetu, Lidija Kralj  15. ožujka 2017. 

NTC sistem učenja, dr. Ranko Rajović  14. listopada 2016.  

 
 

ŠKOLSKA PEDAGOGINJA 
 

Županijska stručna vijeća Datum 

ŽSV – Pedagoška dokumentacija i 
evidencija u radu stručnog suradnika 
pedagoga, Đurđevac 

27. ožujka 2017. 

ŽSV  stručnih suradnika pedagoga BBŽ i 
KKŽ u Bjelovaru 

2. ožujka 2017. 

ŽSV stručnih suradnika pedagoga KKŽ i 
BBŽ u Daruvaru 

4. travnja 2017. 



ŽSV stručnih suradnika pedagoga osnovnih 
škola BBŽ i KKŽ, Koprivnica 

23. studenog 2016. 

  

Skupovi u organizaciji AZOO 
(međužupanijski i državni) i MZOŠ 

 

Stručni skup ravnatelja u Opatiji: tema – 
zakoni i pravilnici  

8. – 10. ožujka 2017. 

CARNet edukacija:  

R22 Office 365  

R24 Korištenje alata za izradu digitalnih 
obrazovnih sadržaja  

R27 Korištenje e-Dnevnika  

R23 Videokonferencija u nastavi  

R2 E-učitelj - suvremena nastava uz pomoć 
tehnologije  

W3 e-Matica  

W1 Sigurnost na Internetu  

 

 

 

 

Sva edukacija realizirana je tijekom školske 
godine 2016./2017.  

 

 

RAVNATELJICA ŠKOLE 

Tip stručnog 
skupa 

Stručni skup 
Predmetno 
područje 

Vrijeme 
početka 

Mjesto 
  

Stručni skupovi - 
Agencija za 
odgoj i 
obrazovanje  

Globalne i lokalne 
perspektive 
pedagogije  

Opći skupovi u 
suorganizaciji 
AZOO-a  

27.10.2016. 
u 09:00 sati  

Filozofski 
fakultet 
Osijek   

.  

Agencija za 
mobilnost i 
programe EU  

Stručno 
usavršavanje u 
projektu Linkom 
do kvalitete 

Ravnatelji OŠ  2.-8.10.2016.  
Bath, 
Ujedinjeno 
Kraljevstvo  

.  

 

Tip stručnog 
skupa 

Stručni skup 
Predmetno  

područje 

Vrijeme 
početka 

Mjesto   

Stručni skupovi 
voditelji ŽSV  

Terenski stručni 
skup učitelja i 
nastavnika 
Bjelovarsko-

Geografija  
21.06.2017. 
u 21:00 sati  

Plzen , 
Češka 
Republika    
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bilogorske 
županije  

Stručni skupovi 
voditelji ŽSV  

ŽSV ravnatelja 
osnovnih škola 
Bjelovarsko 
bilogorske 
županije  

Školski 
menadžment/rav
natelji osnovne 
škole  

12.05.2017. 
u 09:30 sati  

OŠ Velika 
Pisanica    

Stručni skupovi - 
Agencija za odgoj 
i obrazovanje  

Mjesto i uloga 
škole u javnom 
okruženju  

Školski 
menadžment/rav
natelji osnovne 
škole  

09.03.2017. 
u 10:00 sati  

Opatija    

8. RAD STRUČNIH TIJELA, STRUČNIH SURADNIKA I UPRAVE ŠKOLE 
 
 

8.1. Rad Učiteljskoga vijeća   
 

U školskoj godini 2016./2017. realizirano je petnaest sjednica Učiteljskoga vijeća. 
Predstavljeni su Godišnji plan i program, Kurikulum te plan projekata za školsku godinu 
2016./2017. koje je Učiteljsko vijeće jednoglasno usvojilo. Na sjednicama vijeća pozornost je 
posvećena temama koje se bave prevencijom nasilja među djecom te je predstavljen 
Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima u II. Osnovnoj školi Bjelovar i 
ostali pravilnici koji se tiču prevencije nasilja. Također, rad vijeća temeljio se na raspravama 
o podizanju kvalitete rada. Raspravljalo se o praćenju discipline učenika na nastavi sustavno 
pravilnicima koji to određuju. Provodile su se razne ankete i analize s učenicima i učiteljima 
te u sklopu projekta Erasmus + redovito smo izvješćivani o radu u drugim europskim 
zemljama čime se je podizala kvaliteta rada naše škole . Učitelji su se kontinuirano 
usavršavali u CARNet – edukacijama kao  e – Škola, a posebno prirodna grupa predmeta. 

 

7. 2. Rad Razrednih vijeća 

 

     Za sve razredne odjele održane su sjednice na kraju prvog polugodišta, tijekom drugog 
polugodišta i na kraju godine te samo za pete razrede na početku školske godine zajedno s 
učiteljicama koje su im bile razrednice u prva četiri razreda. Sjednice razrednih vijeća 
pojedinog razrednog odjela sazivane su i tijekom školske godine prema potrebi. 

      Na sjednicama razrednih vijeća razmatrani su problemi razrednih odjela, uspjesi, 
izostanci učenika, donošene su pedagoške mjere, pohvale i kazne u skladu s Pravilnikom o 
pedagoškim mjerama i nadležnosti razrednog vijeća. Analiziran je uspjeh u realizaciji 
nastavnog plana i programa, planirani su projekti i izleti te su razmatrani kriteriji ocjenjivanja.  

Sveukupno je realizirano 94 sjednica razrednih vijeća u školi (tri do četiri puta po 
razredu). 
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7. 3. Rad razrednika 

 

       Razrednici su, uz razrednu administraciju, satove informacija za roditelje i roditeljskih 
sastanaka, na satovima razrednih odjela rješavali razredne probleme i obrađivali teme te 
izvršavali aktivnosti predviđene godišnjim planom razrednog odjela ili proizašlih iz trenutnih 
potreba. Sudjelovali su u aktivnostima u suradnji s MUP-om Bjelovar, “Mogu, ako hoću“, 
“Prihvati izazov“ te u projektu UNICEF-a “Stop nasilju među djecom“ za koji je u donošenju 
razrednih vrijednosti, pravila i posljedica utrošeno više sati.  

Za svaki razredni odjel realizirano je najmanje 35 sati razrednog odjela te su održana 
dva do četiri roditeljska sastanka. Povremeno je rad bio organiziran radionički (Dan kruha, 
Dan jabuka, Dan vrijednosti, Primjena znanja u praksi, Dan kreativnosti, Učim životne 
vještine). Razredi su samostalno realizirali i svoje projekte. Gosti razrednog odjela s 
raznolikim temama bile su školska psihologinja te školska pedagoginja s grupom medijatora 
(27 sati), kao i defektologinja, a u razrednoj nastavi gosti su bili i roditelji.  

 

7. 4. Rad stručnih suradnica 

 

Rad pedagoginje, psihologinje, defektologinje (pola radnog vremena) i knjižničarke bio je 
prilagođen organizaciji rada škole i radu s učenicima, a u skladu s Godišnjim planom i 
programom rada škole. Poslovi i zadaci predviđeni Godišnjim planom i programom rada 
realizirani su u potpunosti.  

 

 

IZVJEŠĆE STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA  

ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017. 

 

Velik dio vremena  stručne suradnice pedagoginje posvećen je suradnji i radu s 
učenicima, slijedom čega je obavljala savjetodavne razgovore sa 78 učenika, a sa 23 
učenika  zbog drugih potreba. Održala je 27 radionica na satovima razrednika, neke od njih 
zajedno sa skupinom medijatora. Teme su bile raznolike, od zdravstvenog odgoja, prevencije 
nasilja, do upisa u srednju školu. Pojačano je surađivala s razrednim vijećem 6.a i 7.d 
razreda vezano uz rješavanje odgojno-obrazovnih i drugih poteškoća učenika škole, a 
redovito je inicirala i sudjelovala u svim razrednim vijećima  svih razrednih odjela. Vodi Vijeće 
učenika škole. 

 

Tema radionice Datum Razred 

Prevencija nasilnog 
ponašanja – Temeljni 
pojmovi komunikacije 

6. listopada 2016. 5.b 

Prevencija nasilnog 
ponašanja – Temeljni 
pojmovi komunikacije 

26. listopada 2016. 5.a, 5.c 

Suradnja i upoznavanje s 
učenicima 

28. listopada 2016. 1.c, 1.d 

Prevencija nasilnog 
ponašanja – Temeljni 
pojmovi komunikacije 

2.11. 2016. 5.d 



Suradnja i upoznavanje s 
učenicima 

8. 11. 2016. 1.a, 1. b 

Ponašanje u školi 25. studenoga 2016. 2.d 

Ponašanje u školi 30. studenoga 2016. 2.c 

Ponašanje u školi 7. prosinca 2016. 2.b 

Ponašanje u školi 14. prosinca 2016. 2.a 

Vrijednost i promocija 
odgovornog ponašanja 

21. prosinca 2016. 6.a 

Vrijednost i promocija 
odgovornog ponašanja 

22. prosinca 2026. 6.c 

Vrijednost i promocija 
odgovornog ponašanja 

23. siječnja 2017. 6.b 

Vrijednost i promocija 
odgovornog ponašanja 

24. siječnja 2017. 6.d 

Humane vrednote 25. siječnja 2017. 3.a 

Humane vrednote 1. veljače 2017. 3.b 

Duševno zdravlje 15. veljače 2017. 3.b 

Duševno zdravlje 8. ožujka 2017. 3.a 

Upisi u srednju školu - SRO 17. svibnja 2017. 8.a,c 

Upisi u srednju školu - SRO 19. svibnja 2017. 8.b 

Upisi u srednju školu - SRO 24. svibnja 2017.  8.d 

Pozitivna komunikacija (3 
sata) 

14. lipnja 2017. Skupina djece 6. razreda 

UKUPNO: 27 sati   

 
 
Pedagoginja je tijekom 2016./2017. godine vodila grupu preventive socijalizacijske 

skupine u školi 58 sati,(dva sata tjedno) a također vodi skupinu “Vršnjaci pomagači - 
medijatori” 35 sati godišnje(jedan sat tjedno). Sudjelovala je na 9 roditeljskih sastanaka , a 
individualno surađivala sa 45 roditelja radi poduzimanja i rješavanja odojno - obrazovnih 
poteškoća djeteta. 
Roditeljski sastanci: 

Tema Datum Razred 

Radne navike učenika  9. prosinca 2016. 2.c,d 

Upisi u srednju školu 28. svibnja 2017. 8.a,b,c,d 

Suradnja s roditeljima u vezi 
formiranja 5. razreda 

9. lipnja 2016. 4.a 

Individualni roditeljski 
sastanak 

26. lipnja 2017.  5.a 

Roditeljski sastanak za 
preventivnu grupu 

22. prosinca 2016. 6.i 5.razredi 

Roditeljski sastanak za 
preventivnu grupu 

4. svibnja 2017. 6.i 5.razredi 

UKUPNO: 10 sati   

 

 
 
Od ostalih poslova unapređivanja nastave, pedagoginja je sudjelovala u pripremi i 

analizi ostvarivanja školskog programa i vrednovanja ostvarenih zadataka, obavljala 
dokumentacijsku djelatnost i stručno se usavršavala te inicirala stručna usavršavanja na 
školi.   



Pedagoginja je surađivala na poslovima praćenja petero pripravnika u školi  kao 
mentor - savjetnik, stručni suradnik - pedagog. Također, članica je Povjerenstva za 
utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta pri Županiji Bjelovarsko – bilogorskoj,.  
 
Za UV pripremila je teme: 

27. rujna 2016. 
Protokol o postupanju u slučaju nasilja među maloljetnicima i nad 
maloljetnicima (ppt) 

2. ožujka 
2017. 

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (ppt.) 

 
Inicirala je  i organizirala teme za Vijeće učitelja : 

Razvoj emocija i nastanak emocija 
Sonja Jarebica,  soc. 
pedagoginja 

Prilagođeni postupci u radu s učenicima s 
teškoćama u učenju  
 

Daniela Abramović, logopedinja 

 
Sudjelovala je u organizaciji projektnih (radioničkih) dana Vrijednosti, dana 

Kreativnosti, Dana sporta  u razrednoj i predmetnoj nastavi te organizirala  radionice u sklopu 
projekta “SUMSI “. 

Kao voditelj Tima za kvalitetu imala je dva sastanka na kojima je donesen razvojni 
plan škole. Kao voditelj Tima za prevenciju nepoželjnog ponašanja  održana su 3 sastanka 
na kojima je analiziran rad škole , provedena anketa među učenicima i učiteljima u cilju 
samovrednovanja rada u odnosu na primjenu Kućnog reda škole s kojom je upoznato i 
Vijeće učitelja škole. 

Voditelj je Tima za etičko povjerenstvo koji je imao jedan sastanak, zamjenica u dva 
tima i član tri druga tima u školi . 

Sudjeluje u organizaciji rada pripravnika  u produženom boravku te pomaže u radu 
pomoćnika u nastavi kad to zatreba. Surađuje u vezi organizacije kulturne  i javne djelatnosti 
škole, Centrom za socijalnu skrb  (5 prijava), Upravnim odjelom za obrazovanje, kulturu, 
šport i nacionalne manjine BBŽ (3 prijave), MUP-om (1 prijava). Surađuje  s Crvenim križem 
Bjelovar oko pomoći učenicima  težeg socijalnog statusa (40 učenika) i aktivnosti Solidarnost 
na djelu. 

Također  surađuje sa  liječnicom Zavoda za javno zdravstvo u vezi s organizacijom 
cijepljenja učenika te sistematskim pregledima za pete i osme razrede u školi  i sl.  
 
 

Stručna suradnica:  
Jadranka Tuma-Očko, prof., pedagoginja -savjetnica  

 
 
 
IZVJEŠĆE STRUČNOG SURADNIKA DEFEKTOLOGINJE  
ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017. 
 

Tijekom školske godine 2016./2017.godine temeljem Rješenja Ureda državne uprave 
o primjerenom obliku školovanja nastavu su polazila  52 učenika, od toga 34 učenika po 
redovitom programu uz individualizirani postupke i 18 učenika po redovitom programu 
prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke.  



Na sjednicama Stručnog povjerenstva o utvrđivanju psihofizičkog stanja 
djeteta/učenika, primjeren oblik školovanja dobilo je 11 učenika, a za  tri učenice je postupak 
u tijeku. 

Surađivala je s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, s liječnicom školske medicine, 
Uredom državne uprave BBŽ  

Redovito je surađivala s učiteljima i roditeljima, neposredno radila s učenicima, a 
posebno s učenicima osmih razreda u svrhu profesionalne orijentacije za upis u srednju 
školu, pomagala učenicima i roditeljima u prikupljanju potrebne dokumentacije i načina upisa 
u srednju školu.  

 

      Stručna suradnica: 
      Ana Grdić, prof. defektologije 

 

IZVJEŠĆE O RADU KNJIŽNICE ZA ŠK. GODINU 2016./2017. 

Knjižnica je radila ponedjeljkom, srijedom i petkom u Matičnoj školi, utorkom u PŠ 
Centar i četvrtkom u PŠ Ždralovi. Nabavljena je lektirna knjižna građa i stručna literatura u 
skladu s planiranim potrebama knjižnice u vrijednosti 10 000 kn. 

U suradnji s profesorima hrvatskog jezika i profesorima razredne nastave održano je 
nekoliko sati nastave u školskoj knjižnici. 

Knjižničarka je u okviru stručnog tima škole gostovala u prvim razredima. Surađivalo 
se s Dječjim odjelom Narodne knjižnice Petar Preradović i Gradskim vijećem grada 
Bjelovara. Učenici naše škole sudjelovali su na Trećem nacionalnom natjecanju iz čitanja 
naglas.  Knjižničarka je bila na stručnim skupovima Aktiva školskih knjižničara. 

 

7.5. Rad Školskog odbora  

 

Školski odbor II. osnovne škole Bjelovar je školskoj godini 2016./2017. zasjedao  
ukupno trinaest sjednica. Članice Školskog odbora su: Tihana Bajsić Feješ (predsjednica 
Školskog odbora), Milena Beljan (zamjenica predsjednice), Snježana Kos, Nada Bojanović, 
Natalija Vodopija, Dunja Vasić, Goranka Preskočil (članice).  

Školski odbor II. osnovne škole Bjelovar odlučivao je o sljedećem:  
 
 Na 52. sjednici održanoj 11. kolovoza 2016. godine o zasnivanju radnih odnosa s 
učiteljicom matematike, učiteljicom albanskog jezika i kulture (Model C), učiteljicom razredne 
nastave za PŠ Ždralove te spremačicom za PŠ Ždralove. 
 
 Na 53. sjednici održanoj 1. rujna 2016. godine donesena je Odluka o izboru izvođača 
radova za kupnju i ugradnju konvekcijske peći za matičnu školu za potrebe školske kuhinje, 
provedena je interna raspodjela učitelja na upražnjena radna mjesta u PŠ Ždralovima i 
matičnoj školi. Usvojen je Plan rada Školskog odbora za šk. godinu 2016./2017. te donesena 
Odluka o imenovanju zamjenice ravnateljice za šk. godinu 2016./2017. 

Na 54. sjednici Školskog odbora održanoj 12. rujna 2016. godine izvršen je izbor 
kandidata za pomoćnike/ice u nastavi za školsku godinu 2016./2017., izdane su suglasnosti 
za zasnivanje radnih odnosa s učiteljem tjelesne i zdravstvene kulture, dvije učiteljice 
razredne nastave u PŠ Ždralovima, kuharicom za PŠ Centar, spremačicom za matičnu 



školu, učiteljicom informatike, učiteljicom njemačkog jezika, učiteljicom hrvatskog jezika i 
književnosti. 

Na 55. sjednici održanoj 30. rujna 2016. godine doneseno je više internih akata Škole 
koji utječu na odgojno - obrazovni rad u školskoj godini koja je započela a to su: Izviješće o 
realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za šk. godinu 2015./2016., Godišnji plan i 
program rada za šk. godinu 2016./2017., Školski kurikul za šk. godinu 2016./2017., Razvojni 
plan za šk. godinu 2016./2017. Izdane su suglasnosti za zasnivanje radnih odnosa s 
učiteljicama razredne nastave za rad u produženom boravku čije plaće financira Osnivač, za 
učiteljicu razredne nastave u PŠ Centru, za učitelja albanskog jezika i kulture (Model C), 
izdana suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za dvije pomoćnice u nastavi (putem mjera 
HZZ-a -Javni radovi) te je izabrana osiguravajuća kuća za osiguranje učenika za šk. godinu 
2016./2017. i odobrena zamolba za korištenje sportske dvorane u PŠ Ždralovima. 

Na 56. sjednici Školskog odbora održanoj 4. studenog 2016. godine izdane su 
suglasnosti za zasnivanje radnih odnosa s učiteljicom razredne nastave za izvođenje 
nastave u kući za PŠ Ždralove, za spremačicu u matičnoj školi, za učiteljicu matematike u 
matičnoj školi, za učitelja tjelesne i zdravstvene kulture u matičnoj školi, za učitelja albanskog 
jezika i kulture (Model C), učiteljicu njemačkog jezika, učiteljicu razredne nastave u PŠ 
Ždralovima, učiteljicu informatike u matičnoj školi, za kuharicu u PŠ Centru a nakon 
provedenih natječaja. Odobrena je zamolba NK „Mladosti“ iz Ždralova za korištenjem 
sportske dvorane u zimskom periodu u područnoj školi.  

Na 57. sjednici održanoj 7. prosinca 2016.godine izdale su suglasnosti za zasnivanje 
radnih odnosa za dvije učiteljice razredne nastave u PŠ Ždralovima, spremačice u matičnoj 
školi, učiteljice informatike u matičnoj školi, učiteljice razredne nastave za rad u produženom 
boravku u PŠ Centru. 

Na 58. sjednici održanoj 30. prosinca 2016.godine usvojen je Financijski plan za 
2017.g. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu, donesen je Plan nabave za 2017.godine i 
donesena Odluka o blagajničkom maksimumu za 2017. godinu. 

Na 59. sjednici Školskog odbora održanoj 26. siječnja 2017.godine odlučeno je o 
izdavanju suglasnosti za zasnivanje radnih odnosa s dvije učiteljice razredne nastave za rad 
u produženom boravku u PŠ Centru nakon provedenog natječaja, učiteljice informatike 
nakon provedenog natječaja, za spremačicu u matičnoj školi, za vjeroučiteljicu u matičnoj 
školi te za domara u matičnoj školi. 

Na 60. sjednici održanoj 2. veljače 2017. godine usvojeno je Godišnje financijsko 
izviješće za 2016. godinu, izdane su suglasnosti za zasnivanje radnih odnosa s 
spremačicom u matičnoj školi te vjeroučiteljicom na određeno vrijeme. 

Na 61. sjednici održanoj 16. veljače 2017. godine usvojen je Prijedlog Izmjena i 
dopuna Statuta II. osnovne škole Bjelovar, odobren je zahtjev radnice (spremačice) za 
korištenjem neplaćenog dopusta od šest mjeseci, izdane su dvije suglasnosti za zasnivanje 
radnog odnosa za spremačicu u PŠ Centru te spremačicu u PŠ Ždralovima zbog zamjene za 
bolovanje. 

Na telefonskoj 62. sjednici održanoj 12. travnja 2017.godine izdane su suglasnosti za 
zasnivanje radnih odnosa nakon provedenih natječaja za učiteljicu njemačkog jezika te 
učitelja albanskog jezika i kulture (Model C) zbog zakonske obveze ponavljanja natječaja u 
pet mjeseci od zasnivanja radnog odnosa radnika. 

Na 63. sjednici Školskog odbora održanoj 18. travnja 2017. godine donesene su 
Izmjene i dopune Statuta II. osnovne škole Bjelovar nakon dobivene suglasnosti Osnivača te 
izdana suglasnost na zasnivanje radnog odnosa s tajnicom na određeno vrijeme zbog 
zamjene za bolovanje. 



Na 64. sjednici održanoj 19. svibnja 2017.godine održana je posljednja sjednica prije 
raspuštanja Školskog odbora u sastavu koji je izabran 2013. godine zbog istjecanja 
četverogodišnjeg mandata izabranim članovima. Na toj sjednicu evaluiran je rad Školskog 
odbora prethodnih godina, izdana je suglasnost na zasnivanje radnog odnosa s dvije 
spremačice zbog zamjene.     

Dana 18. svibnja 2017. godine konstituiran je novi sastav Školskog Odbora II. 
osnovne škole Bjelovar. 

 

8. RAD ADMINISTRATIVNE SLUŽBE I POMOĆNO-TEHNIČKE SLUŽBE 

 

 Školske godine 2016./2017. na financijsko-računovodstvenim, administrativnim i 
pravnim poslovima radile su dvije zaposlenice, računovotkinja i tajnica škole. Dvanaest 
zaposlenika/ica pomoćno – tehničkog osoblja obavljalo je poslove vezane za rad školske 
kuhinje i održavanje čistoće u školi na tri lokacije (matična škola, PŠ Centar i PŠ Ždralovi). 

Svi su poslovi obavljani korektno u skladu s pravilima struke i određenim 
poteškoćama s obzirom na stanje objekata. Rad školske kuhinje usklađen je s normativima 
Ministarstvo zdravlja u svezi s prehranom učenika za osnovne škole. Iz jelovnika su izbačena 
jela koja štete zdravlju djece i ne zadovoljavaju dnevne potrebe unosa vitamina i minerala 
neophodnih za razvoj djece. Školska kuhinja je školske godine 2016./2017. uspješno 
pripremala obroke za 557 učenika u školskoj kuhinji i 56 učenika u produženom boravku koji 
organizira Škola.  

 Dugogodišnje se poteškoće oko blagajničkih i računovodstvenih poslova nastavljaju, 
Škola nema pravo na zapošljavanje administratora jer nema više od 800 učenika  sukladno 
članku 4. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno - tehničkim i pomoćnim 
poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (Nar.nov. br. 40/14). Rasterećenje u navedenim 
poslovima se pronašlo u poticajnim mjerama zapošljavanja Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje se odobrenim zahtjevom za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja 
radnog odnosa za radno mjesto administratora te je s 26. lipnjem 2017. godine došla raditi 
Marija Pranić na vrijeme od godine dana.  

Računovotkinja škole obavlja poslove u vezi s poslovanjem Škole, planiranjem i održavanjem 
postojećih objekata te poslove u vezi s ostvarivanjem materijalnih prava i plaća, evidencijom 
svih radnika Škole, pripravnika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i 
pomoćnika u nastavi. 

Tajnica škole obavlja normativno-pravne, kadrovske i administrativne poslove, najveći dio 
vremena posvećeno je radnim odnosima (objava natječaja, stručna osposobljavanja bez 
zasnivanja radnog odnosa, vođenje stalnih evidencija o radnicima u bazama podataka). 
Unos podataka za sve zaposlenike i nastale promjene vezano za rad Škole u sustav E-
matice, Registru zaposlenika  (Regzap), a plaće i ostala materijalna prava radnika isplaćuju 
se preko Centralnog obračuna plaće (COP) koje vodi računovodkinja. U opis poslova 
tajništva ulazi suradnja s učenicima i roditeljima, poslove u vezi s osiguranjem učenika, 
prijevozom učenika, provođenjem postupka izleta, izdavanjem različitih potvrda radnicima i 
učenicima škole, suradnja s roditeljima, postupcima provedbe pedagoških mjera i slično. 
Škola podliježe obvezama i pravima koji proizlaze iz Zakona o javnoj nabavi te provodi 
bagatelnu nabavu za prirodni plin i slično za potrebe školske kuhinje.  
Značajna je suradnja s institucijama koje utječu na rad škole kao što je Ured državne uprave 
u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Grad Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija, Centar za 
socijalnu skrb, MUP, Policijska uprava Bjelovarsko-bilogorska, Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja te ostali.  



 Tajnica prati zakonsku regulativu vezanu za rad škole koja podliježe stalnim 
izmjenama te se donose novi akti škole sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj 
i srednjoj školi te Zakonu o radu te niz odluka ravnateljice škole i radnih tijela škole, Školskog 
odbora, Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja. Tajnica prati rad, priprema sjednice i vodi 
zapisnike Školskog odbora.  

 

9. RAD RAVNATELJICE ŠKOLE 

 

 Rad ravnateljice temeljio se na Godišnjem planu i programu rada, koji je potpuno 
ostvaren. Osiguravala je provođenje pravilnika i naputaka Ministarstva znanosti i 
obrazovanja, Ureda državne uprave, Bjelovarsko-bilogorske županije i Grada Bjelovara. 
Skrbila je o ostvarivanju kulturne i javne djelatnosti škole, planirala i kontrolirala stručno 
usavršavanje djelatnika, sudjelovala u organiziranju školskih, međuopćinskih i županijskih 
natjecanja. Kontrolirala je organiziranje zamjena odsutnim učiteljima, kontrolirala i 
organizirala upis učenika u srednju školu i u prvi razred osnovne škole, kontrolirala 
evidentiranje rada djelatnika, skrbila o održavanju i uređenju školskih zgrada i okoliša te radu 
školske kuhinje i radila ostale poslove predviđene Godišnjim planom i programom rada 
Škole. Također je organizirala i nadgledala poslove materijalno-estetskoga obnavljanja 
Škole.   

 Ravnateljica je koordinirala izradu Godišnjeg plana i programa rada škole, izradila 
Plan i program rada ravnatelja te sudjelovala u izradi Razvojnoga plana i programa škole, 
koordinirala izradu predmetnih kurikula i Školskog kurikula, planirala i programirala rad 
Učiteljskog i Razrednih vijeća te vodila sjednice Učiteljskoga vijeća. Izradila je tjedna i 
godišnja zaduženja učitelja te sudjelovala u planiranju i organiziranju školskih i izvanškolskih 
projekata. Planirala je i organizirala stručno usavršavanje djelatnika na razini škole, ali i izvan 
nje. 

 Planirala je nabavu opreme i namještaja te planirala i organizirala uređenje okoliša 
škole. 

 Izradila je prijedlog organizacije rada Škole (broj razrednih odjela, broj smjena, radno 
vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, izvannastavnih aktivnosti, izradila plan  
kompletne organizacije rada Škole). Izradila je godišnji kalendar rada škole i strukturu radnog 
vremena i zaduženja učitelja. Organizirala je u suradnji s Gradom Bjelovarom prijevoz i 
prehranu učenika te koordinirala zdravstvenu i socijalnu zaštitu učenika, izvanučioničnu 
nastavu, izlete i ekskurzije, rad kolegijalnih tijela škole, rad produženoga boravka. 

 Organizirala je i koordinirala obilježavanje državnih blagdana i praznika, učenička 
natjecanja te organizirala i nadgledala popravke, uređenja i adaptaciju školskih prostora. 

 Pratila je ostvarenje Godišnjeg plana i programa rada škole, vrednovanje i analizu 
uspjeha na kraju odgojno-obrazovnih razdoblja i na kraju školske godine, bavila se 
administrativno-pedagoško-instruktivnim radom s učiteljima, stručnim suradnicima i 
pripravnicima te pratila rad školskih povjerenstava i timova, rad administrativne i tehničke 
službe, surađivala s institucijama izvan škole te kontrolirala pedagošku dokumentaciju. 
Sudjelovala je u edukacijama koje u sklopu e-Škole provodi Algebra te na webinarima, 
najvećim dijelom u organizaciji CARNeta. 

 Planirala je, pripremala i vodila sjednice kolegijalnih i stručnih tijela, surađivala sa 
sindikalnom podružnicom škole, pratila rad učeničkih društava, grupa i bila im pomoć pri 
radu, brinula o ostvarenju sigurnosti, prava i obveza učenika te surađivala i pomagala pri 
realizaciji poslova svih djelatnika škole te brinula o sigurnosti, pravima i obvezama svih 



zaposlenika. Gotovo svakodnevno imala je savjetodavne kontakte s roditeljima/individualno i 
sastanke u vezi s napredovanjem učitelja i stručnih suradnika. 

 Surađivala je sa školskom tajnicom, osiguravala provedbu zakonskih i podzakonskih 
akata te naputaka MZO-a, sudjelovala u usklađivanju i provedbi općih i pojedinačnih akata 
škole te provođenju raznih natječaja za potrebe škole, prijem u radni odnos/uz suglasnost 
Školskog odbora, poslove zastupanja Škole na sudu i u drugim institucijama, surađivala s 
računovođom Škole, sudjelovala u izradi financijskog plana Škole, kontrolirala i nadzirala 
računovodstveno poslovanje, kontrolirala provedbu inventure i poslove vezane uz e-maticu, 
potpisivala i provjeravala svjedodžbe te organizirala nabavu potrošnoga materijala. 

 Sudjelovala je i suodlučivala u svim poslovima u projektu e-Škole, koji obuhvaća 
suradnju s CARNetom, osnivačem škole, Gradom Bjelovarom, na pripremi i provođenju 
planova, koji obuhvaća planiranje i osiguravanje uvjeta za edukaciju učitelja, nabavu ili 
preuzimanje opreme, suradnju na održavanju opreme, praćenje provođenja i realiziranja 
pojedinih etapa projekta, itd. 

 Predstavljala je Školu u javnosti, surađivala s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i 
športa, Agencijom za odgoj i obrazovanje, s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje 
obrazovanja, s Agencijom za mobilnost i programe EU, Uredom državne uprave, s Gradom 
Bjelovarom, sa Zavodom za zapošljavanje, sa Zavodom za javno zdravstvo, Centrom za 
socijalnu skrb, Obiteljskim centrom, Policijskom upravom, Župnim uredom, s ostalim 
osnovnim i srednjim školama, s turističkim agencijama te s kulturnim i športskim ustanovama 
i institucijama te sa znanstvenicima i znanstvenim timovima u provođenju raznih istraživanja 
na području Republike Hrvatske. 

 Organizirala je stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi te nadgledala stručno 
usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZOŠ-a, AZZO-a, HUROŠ-a i ostalih ustanova. Pratila je 
suvremenu odgojno-obrazovnu literaturu, pisala znanstvene članke iz područja odgoja i 
obrazovanja te sudjelovala na konferencijama i na edukacijama i s vlastitim izlaganjima, npr. 
na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Globalne i lokalne perspektive obrazovanja“ u 
Osijeku, u listopadu 2016. godine. 

Sudjelovala je na stručnom usavršavanju za ravnatelje u Dubrovniku (e-Škole, 
CARNet) te na stručnim skupovima za ravnatelje na županijskoj razini, ali i na stručnim 
skupovima za uvođenje hipermedijske obrazovne tehnologije u nastavi, na razini škole. 
Uključila je školu u projekt Hrvatske zaklade za znanost School-4netGen (Škola za 
internetsku generaciju), čime je škola uvrštena među najuspješnije hrvatske škole. U ovaj 
projekt uvršten je i jedan znanstveni rad dr. sc. Bačeković-Mitrović, koji je objavljen u 
publikaciji ovoga projekta. Sudjelovala je na završnoj konferenciji projekta Hrvatske zaklade 
za znanost School-4netGen (Škola za internetsku generaciju) na Učiteljskom fakultetu u 
Zagrebu 30. kolovoza 2017. godine. Sudjelovala je i na seminaru za tajnike, računovođe i 
ravnatelje u Vodicama, u organizaciji UTIRUŠ-a. 

Vodila je i nadgledala vođenje službene dokumentacije Škole.  

 Organizirala je 15. dane medijske kulture u Bjelovaru te sudjelovala i organizirala u 
suradnji sa stručnim suradnicama i učiteljima/icama sva stručna usavršavanja na razini 
Učiteljskoga vijeća. Sudjelovala je u pripremama i provođenju projekta Agencije za mobilnost 
i programe EU “Linkom do kvalitete”, u okviru kojega je sudjelovala na usavršavanju u Bathu, 
u Ujedinjenom Kraljevstvu, sudjelovala je u projektu “Djetinjstvo bez gladi” te surađivala s 
udrugama na području grada Bjelovara i šire, posebice s Udrugom albanske nacionalne 
manjine, radi organiziranja nastave na manjinskome albanskome jeziku, model C, za sve 
učenike s područja Grada Bjelovara te s Udrugom mađarske nacionalne manjine, radi 
organiziranja nastave po modelu C na mađarskome jeziku. 



Prikupljala je donacije za školu, sudjelovala u izgradnji mreže za internet u PŠ 
Ždralovi te u pripremama za uvođenje e-Dnevnika u sve tri zgrade II. osnovne škole Bjelovar. 

Ravnateljica: 
dr. sc. Davorka Bačeković-Mitrović 

 

10. REALIZACIJA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA TE ANALIZA ODGOJNO-
OBRAZOVNIH POSTIGNUĆA 

 

10.3. Rad i postignuća u redovitoj i izbornoj nastavi 
 

 U školskoj godini 2016./17. realizirana je izborna nastava sa po dva nastavna sata 
tjedno iz stranog jezika- njemačkog za petnaest skupina (218 učenika), iz informatike za 
četrnaest skupina (249 učenika) i iz vjeronauka za 27 skupina (544 učenik)  po dva sata 
tjedno.  

Pregled učenika upućenih na ponavljanje razreda u posljednjih šest godina: 

ŠKOLSKA GODINA BROJ PONAVLJAČA 

2011./2012. 1 (nepolaznik) 

2012./2013. 1 

2013./2014. 0 

2014./2015. 1 

2015./2016. 1 

2016./2017. 1 (nepolaznik -  7.d) + 1 (ponavljač – 5.b) 

 

 Dopunska nastava izvodila se iz hrvatskoga i engleskoga jezika, matematike, 
prirode, geografije i fizike. Ukupno je 174 učenika sudjelovalo u dopunskoj nastavi koja je 
tijekom cijele školske godine ostvarena u 870 školskih sati. 

 

SREDNJA OCJENA PO RAZREDNIM ODJELIMA – KRAJ 2016./2017. 

RAZREDNA NASTAVA 

Razred Bjelovar Razred Ždralovi 

 2015./2016. 2016./2017.  2015./2016. 2016./2017. 

1.a - 4.85    

1.b - 4.79 1.c - 4.71 

2.a 4.90 4.79 1.d - 4.96 

2.b 4.90 4.85 2.d 4.60 4.53 

2.c 4.90 4.84 2.e 4.80 4.71 

3.a 4.80 4.83 3.c 4.80 4.70 

3.b 4.80 4.95 3.d 4.60 4.72 

4.a 4.80 4.72 4.c 4.70 4.68 

4.b 4.80 4.67 4.d 4.40 4.48 

UKUPNO 4.83 4.81 UKUPNO 4.65 4.69 

 

 



PREDMETNA NASTAVA 

 

RAZRED Kraj šk. god. 
2015./2016. 

Kraj šk. god. 
2016./2017. 

Ponavlja razred 

6.a 4.20 4.30 0 

6.b 4.30 4.50 0 

6.c 3.70 3.80 0 

6.d 3.80 3.80 0 

UKUPNO 4.00 4.10 0 

 

RAZRED Kraj šk. god. 
2015./2016. 

Kraj šk. god. 
2016./2017. 

Ponavlja razred 

7.a 4.60 4.50 0 

7.b 4.30 4.20 0 

7.c 4.40 4.28 0 

7.d 4.10 3.60 1 

UKUPNO 4.35 4.00 1 

 

RAZRED Kraj šk. god. 
2015./2016. 

Kraj šk. god. 
2016./2017. 

Ponavlja razred 

8.a 4.50 4.50 0 

8.b 3.90 3.90 0 

8.c 3.90 4.00 0 

8.d 4.10 4.20 0 

UKUPNO 4.10 4.15 0 

 

SVEUKUPNO 
PREDMETNA 
NASTAVA 

4.29 
 

4.00 
 

 
2 

 

U predmetnoj nastavi bilo je  343 učenika, od toga 2 učenika ponavlja razred ( jedan je 
nepolaznik). Ukupno 725 učenik/ica završilo je uspješno razred: u predmetnoj nastavi 341 
učenika/ica, a u razrednoj nastavi 384 učenika/ica, a 2 učenika ponavljaju razred.  

 

Broj 
učenika, % 

Odličnih Vrlo dobrih Dobrih Dovoljnih Nedovoljnih 

RN( 384j 
učenika ) 

319 60 5 - - 

% RN 83.07 % 15.63 % 1.30 %   

PN( 343) 150 136 55 - 2 

RAZRED Kraj šk. god. 
2015./2016. 

Kraj šk. god. 
2016./2017. 

Ponavlja razred 

5.a 4.80 4.40 0 

5.b 4.80 4.50 1 

5.c 4.50 3.47 0 

5.d 4.70 3.78 0 

UKUPNO 4.70 4.04 1 



PN % 43.99 % 39.88 % 16.13 % - - 

Sveukupno 
RN, PN 
( 727 
učenika) 

469 196 60 - - 

Sveukupno% 64.70 % 27.03 % 8.28 % - - 

 

Sveukupno: školski prosjek –  4.48, a prošle šk. g. – 4.53 

NEOPRAVDANI 
IZOSTANCI 

 
Školska godina 
2015./2016. 

Školska godina 
2016./2017. 

Razredna nastava 1.- 4. razreda 17 
 

Predmetna nastava 5. razredi 1 0 

 6. razredi 21 20 

 7. razredi 15 938 

 8. razredi 34 37 

Predmetna nastava UKUPNO 71 995 

Razredna i 
predmetna nastava 

UKUPNO 88 
 

 

Pohvale – 469 učenika/ce, nagrade – 177 učenika/ce 

Kazne – 2 stroga ukora, 11 ukora 

Opomena – RN: 2 opomene, PN: 16 opomena 

 

10.4. Rad i postignuća u dodatnom radu i rad s darovitim učenicima 

 

U školi su bile dodatne grupe iz hrvatskoga jezika, matematike, prirode i društva 
povijesti, biologije, prirode, fizike, kemije, geografije, engleskoga i njemačkoga jezika sa 
sveukupno 260 učenika i 1124 realiziranih sati. Uspješnost u radu iskazala se u uspjesima 
naših učenika na školskim, županijskim i državnim natjecanjima. Rezultati učenika prikazani 
su u tablici svih županijskih i državnih natjecanja. Posebnost naše škole je i rad s dvije 
skupine najdarovitijih učenika, u trećem i četvrtom razredu, a koje vodi psihologinja škole 
Ines Mihajlović. 

 

10.4.1. Sudjelovanje učenika II. OŠ Bjelovar na županijskim i državnim natjecanjima i 
smotrama u školskoj godini 2016./2017.  

Školska razina -  138 učenika 

Županijska razina –  57 učenika 

Poludržavna razina –  21 učenik 

Državna razina – 11 učenika iz 4 predmeta – hrvatski jezik (čitanje naglas) , matematika( 
Klokan ), priroda i društvo ( Prometna učilica ) i likovna kultura( natječaji ) , zadruga  

 

 



DRŽAVNA NATJECANJA 

Predmet/ 
područje 

Ime učenika Razred Mentor / mentorica 
Osvojeno 
mjesto 

Hrvatski jezik – 
čitanje naglas 

Meri Prka 7.a Tanja Grbavac 3. 

Prometna 
učilica 

Dea Kovačević, Mihael 
Sučić, Paola Gerić, 
Vedran Radošević 

2.b Barbara Bajsić 7.,8.,9. i 10. 

 

 

POLUDRŽAVNO NATJECANJE 

Predmet / 
područje 

Ime učenika Razred 
Mentor / 
mentorica 

Osvojeno 
mjesto 

TZK – košarka 
(dječaci) 

Ivan Serini 7.a Vladimir Štefun 3. 

 Lovro Horvat 8.a Vladimir Štefun 3. 

 Josip Muhar 7.b Vladimir Štefun 3. 

 Stribor Feješ 7.c Vladimir Štefun 3. 

 Šimun Stančin 8.a Vladimir Štefun 3. 

 
Bruno 
Hadžamija 

8.a Vladimir Štefun 3. 

 Petar Ban 8.a Vladimir Štefun 3. 

 Jan Šormaz 7.b Vladimir Štefun 3. 

 Erik Koprivnjak 7.b Vladimir Štefun 3. 

 Antonio Sabolić 8.a Vladimir Štefun 3. 

 Petar Lulić 8.b Vladimir Štefun 3. 

 
Petar 
Ljevaković 

7.a Vladimir Štefun 3. 

TZK odbojka 
(djevojčice) 

Emilia 
Ciganović 

6.b 
Vladimir Štefun 

3. 

 
Tamara 
Hrvojčec 

6.c 
Vladimir Štefun 

3. 

 Mia Vrhovski 6.c Vladimir Štefun 3. 



 Lucija Tušek 7.d Vladimir Štefun 3. 

 Marija Vuglač 6.b Vladimir Štefun 3. 

 Jana Tunić 6.c Vladimir Štefun 3. 

 Nika Juren 5.b Vladimir Štefun 3. 

 Ana Mamić 5.d Vladimir Štefun 3. 

 Lana Murgić 5.b Vladimir Štefun 3. 

 

UČENIČKA ZADRUGA – 1. Mjesto ŽUPANIJSKO NATJECANJE 

Ime i prezime 
učenika/učenice 

Razred Mentor / mentorica 

Dorotea Bedeković 7.a 
Jasminka Pribanić – Nađ, 
Vlatka Ileković 

Lana Đurić 7.a 
Jasminka Pribanić – Nađ, 
Vlatka Ileković 

Sara Ileković 2.a 
Jasminka Pribanić – Nađ, 
Vlatka Ileković 

• Lana Đurić i Elizabeta Vegh predstavljale su školu na državnoj smotri školskih 
zadruga 

 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE, prva tri mjesta 

Predmet / 
područje 

Ime učenika Razred Mentor / mentorica 
Osvojeno 
mjesto 

Geografija Petar Bajsić 5.b Renata Pavlić 2. 

 
Lana Malogorski 6.b Vesna Janko 2. 

Matematika Matija Piragić 4.b Ivana Marčetić 2. 

 Ivana Perković 5.c Milka Fofonjka 2 

 Nika Živko 7.c Milka Fofonjka 2. 

Matematika - 
Dan broja Pi  

Karolina Kalabek 6.a Marijanka Ileković 1. 

Tehnička 
kultura 

Petar Klinac 7.b Goran Kruno Kukolj 2. 

 Petar Bajsić 5.b Goran Kruno Kukolj 3. 

Kemija Petar Klinac 7.b Helena Juren 1. 

 Ivona Senković 7.c Helena Juren 2. 



 Luka Gregurić 7.a Helena Juren 3. 

Biologija Mia Abramović 7.b Sanela Šepak 1. 

Hrvatski jezik – 
Čitanje naglas 

Meri Prka 7.a Tanja Grbavac 1. 

Informatika Jerko Ćalušić 6.d Nikola Mihočka 2. 

Informatika – 
Infokup 2017. 

Stella Kiš 8.b Ivana Savić 1. 

TZK stolni 
tenis (dječaci) 

Marko Ljevaković 5.a Vladimir Štefun 3. 

 Petar Ljevaković 7.a Vladimir Štefun 3. 

 Lovro Horvat 8.a Vladimir Štefun 3. 

TZK odbojka 
(dječaci) 

Lovro Horvat 8.a 
Vladimir Štefun 2. 

 Šimun Stančin 8.a Vladimir Štefun 2. 

 Antonio Sabolić 8.a Vladimir Štefun 2. 

 Bruno Hadžamija 8.a Vladimir Štefun 2. 

 Vito Đerić 8.a Vladimir Štefun 2. 

 
Leonardo Lalić 8.b Vladimir Štefun 2. 

 Ivan Boščić 8.d Vladimir Štefun 2. 

 Erik Koprivnjak 7.b Vladimir Štefun 2. 

 Josip Muhar 7.b Vladimir Štefun 2. 

TZK atletika 
(dječaci) 

Lovro Horvat 8.a 
Vladimir Štefun 

3. 

 Šimun Stančin 8.a Vladimir Štefun 3. 

 Domagoj Bošnjak 8.c Vladimir Štefun 3. 

 Matej Tepeš 8.c Vladimir Štefun 3. 

 Vito Đerić 8.a Vladimir Štefun 3. 

 Leonardo Lalić 8.b Vladimir Štefun 3. 

 Karlo Katić 8.c Vladimir Štefun 3. 

 
Petar Lulić 8.b Vladimir Štefun 3. 

 Josip Muhar 7.b Vladimir Štefun 3. 

TZK košarka Ivan Serini 7.a Vladimir Štefun 1. 



(dječaci) 

 Lovro Horvat 8.a Vladimir Štefun 1. 

 Josip Muhar 7.b Vladimir Štefun 1. 

 Stribor Feješ 7.c Vladimir Štefun 1. 

 Šimun Stančin 8.a Vladimir Štefun 1 

 Bruno Hadžamija 8.a Vladimir Štefun 1. 

 Petar Ban 8.a Vladimir Štefun 1. 

TZK odbojka 
(djevojčice) 

Emilia Ciganović 6.b 
Vladimir Štefun 

1. 

 Tamara Hrvojčec 6.c Vladimir Štefun 1. 

 Mia Vrhovski 6.c Vladimir Štefun 1 

 Lucija Tušek 7.d Vladimir Štefun 1. 

 Marija Vuglač 6.b Vladimir Štefun 1. 

 Jana Tunić 6.c Vladimir Štefun 1. 

 
Nika Juren 5.b Vladimir Štefun 1 

 Ana Mamić 5.d Vladimir Štefun 1. 

 Lana Murgić 5.b Vladimir Štefun 1. 

 

LIDRANO 

Županijska razina Dora Križovan 5.a 
Snježana Kos – 
novinarski rad; 
sudjelovala 

 Stella Kiš 8.b Vlatka Bily 

 

 

 

KLOKAN BEZ GRANICA – međunarodno matematičko natjecanje 

PČELICE    

Ime i prezime Razred Mentor / mentorica 

Rea Baruškin 2.c Jasminka Pribanić 



Nađ 

LEPTIRIĆI    

Lucija Piragić 3.a Snježana Sertić 

Lovro Mađer 3.a Snježana Sertić 

ECOLIERS    

Matija Piragić 4.b Ivana Marčetić 

Ella Brnić 4.b Ivana Marčetić 

Marko Jurković 4.a Helena Tomljanović 

Dora Križovan 5.a Anja Stanković 

Borna Mišetić 5.a Anja Stanković 

Ela Dolenac 5.c Milka Fofonjka 

Ivana Perković 5.c Milka Fofonjka 

Antonija Jolić 5.d Milka Fofonjka 

BENJAMINS    

Marko Beljan 6.c Marijanka Ileković 

CADET 

Stella Kiš 8.b Andrea Junković 

 

MATEMATIČAR GODINE 

 
Ime i prezime učenika/učenice 
 

Razred 

Nika Juren 5.b 

Marko Beljan 6.c  

Jelena Begić 7. d 

Žana Vasić 
 

8.a 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ ŠAHA, 2. mjesto – mentorica: Ines Mihajlović 

1. Antonio Sabolić, 8.a 

2. Jelena Krivačić, 7.a 



3. Arian Milošević, 6.a 

4. Roko Plašić, 5.a 

5. Mihael Sučić, 2.b 

 

SUDJELOVALI NA DRŽAVNIM NATJEČAJIMA: 

Predmet/ 
područje 

Ime učenika Razred Mentor / mentorica Napomena 

„Moja Prva 
Knjiga“ 

Nicole Vidović 5.a Snježana Kranželić 

Diploma – 
dobitnica 
poticajne 
nagrade 

„Moja Prva 
Knjiga“ 

Eva Cerović i Martin 
Mihailić 

5.a Snježana Kranželić pohvalnice 

„Oboji svijet“ 
Ana Vekić, Elena Jaušić, 
Karla Galir 

6.b, 6.b, 
6.a 

Jadranka Tuma-Očko Sudjelovale 

 

 

 

RAZNA IZVANŠKOLSKA NATJECANJA I NATJEČAJI 

Ime i prezime 
učenika/učenice 

Razred Kategorija Mentor/mentorica 

Lucija Jeličić 7.b 
„Slogan napiši i sliku 
nariši“ 

Vlatka Ileković 

Mia Abramović 7.b 
„Slogan napiši i sliku 
nariši“ 

Vlatka Ileković 

Nika Mrzlečki 5.b 
„Slogan napiši i sliku 
nariši“ 

Vlatka Ileković 

Lorena Murgić 7.b 
„Slogan napiši i sliku 
nariši“ 

Vlatka Ileković 

Maša Cvjetićanin 7.b 
„Slogan napiši i sliku 
nariši“ 

Vlatka Ileković 

Dora Jozić 7.a 
„Slogan napiši i sliku 
nariši“ 

Vlatka Ileković 

Jelena Krivačić 7.a 
„Slogan napiši i sliku 
nariši“ 

Vlatka Ileković 

Sara Ileković 2.a „Slogan napiši i sliku Vlatka Ileković 



nariši“ 

Luka Farkaš 3.a „Pišimo s Bjelovarcem“ Snježana Sertić 

Ines Đurđević 8.d „Pišimo s Bjelovarcem“ Vlatka Bily 

Lana Đurić 7.a 
„Bjelovar – jučer, danas, 
sutra“ 

Vlatka Ileković, Snježana 
Kranželić 

Ema Pavlić 7.a 
„Bjelovar – jučer, danas, 
sutra“ 

Vlatka Ileković, Snježana 
Kranželić 

Luka Mađer 6.b 
„Bjelovar – jučer, danas, 
sutra“ 

Vlatka Ileković, Snježana 
Kranželić 

Korana Horvatek 7.a 
„Bjelovar – jučer, danas, 
sutra“ 

Vlatka Ileković, Snježana 
Kranželić 

Lucija Stančin 6.a 
„Bjelovar – jučer, danas, 
sutra“ 

Vlatka Ileković, Snježana 
Kranželić 

Dora Patekar 6.a 
„Bjelovar – jučer, danas, 
sutra“ 

Vlatka Ileković, Snježana 
Kranželić 

Lana Patekar 6.a 
„Bjelovar – jučer, danas, 
sutra“ 

Vlatka Ileković, Snježana 
Kranželić 

Mia Abramović 7.b 
„Bjelovar – jučer, danas, 
sutra“ 

Vlatka Ileković, Snježana 
Kranželić 

Lorena Murgić 7.b 
„Bjelovar – jučer, danas, 
sutra“ 

Vlatka Ileković, Snježana 
Kranželić 

Martin Mihailić 5.a 
„Bjelovar – jučer, danas, 
sutra“ 

Vlatka Ileković, Snježana 
Kranželić 

Hana Berak 5.a 
„Bjelovar – jučer, danas, 
sutra“ 

Vlatka Ileković, Snježana 
Kranželić 

Laura Nikšić 5.a 
„Bjelovar – jučer, danas, 
sutra“ 

Vlatka Ileković, Snježana 
Kranželić 

Lucija Tušek 7.d 
Lkovni natječaj DUZS 
„Katastrofa i snaga 
civilne zaštite“ 

Vlatka Ileković 

Lucija Piragić 3.a STEM Liga 2016./2017. Snježana Sertić 

Nika Čavlović 3.a STEM Liga 2016./2017. Snježana Sertić 

Petar Klinac 7.b 
Robotička liga „Croatia 
Makers“ 

Goran kruno Kukolj, Barbara 
Bajsić 

Petar Bajsić 5.b 
Robotička liga „Croatia 
Makers“ 

Goran kruno Kukolj, Barbara 
Bajsić 

Borna Mišetić 5.a Robotička liga „Croatia Goran kruno Kukolj, Barbara 



Makers“ Bajsić 

Luka Mađer 6.b 
Robotička liga „Croatia 
Makers“ 

Goran kruno Kukolj, Barbara 
Bajsić 

Mario Vrabac 4.c 
Robotička liga „Croatia 
Makers“ 

Goran kruno Kukolj, Barbara 
Bajsić 

Stjepan Senković 4.c 
Robotička liga „Croatia 
Makers“ 

Goran kruno Kukolj, Barbara 
Bajsić 

Maksimilijan Vegh 3.a 
Robotička liga „Croatia 
Makers“ 

Goran kruno Kukolj, Barbara 
Bajsić 

Klaudija Stjepanović 5.d 
Robotička liga „Croatia 
Makers“ 

Goran kruno Kukolj, Barbara 
Bajsić 

Mateo Bajević 5.d 
Robotička liga „Croatia 
Makers“ 

Goran kruno Kukolj, Barbara 
Bajsić 

Petar Pospišil 5.d 
Robotička liga „Croatia 
Makers“ 

Goran kruno Kukolj, Barbara 
Bajsić 

Domagoj Taritaš 5.d 
Robotička liga „Croatia 
Makers“ 

Goran kruno Kukolj, Barbara 
Bajsić 

Mihael Kuzminović 5.d 
Robotička liga „Croatia 
Makers“ 

Goran kruno Kukolj, Barbara 
Bajsić 

Saša Marković 5.d 
Robotička liga „Croatia 
Makers“ 

Goran kruno Kukolj, Barbara 
Bajsić 

Jerko Ćalušić 6.d Dabar 2017. Nikola Mihočka 

 

 

10.5. Realizacija plana izvanučioničke nastave – terenska nastava; integrirani dani 

 

Više od planiranih izleta i izvanučioničke nastave u školskoj godini 2016./2017. ostvarili su: 

RAZRED: DATUM OPIS AKTIVNOSTI 

1.b 26. rujna 2016. i 9. prosinca 
2016. 

Šetnja gradskim parkom 

 25. listopada 2016. OPG Coner 

 28. listopada 2016. Podravska banka 

 2. prosinca 2016. Adventske pričopričalice – 
dječji odjel knjižnice 

 22. prosinca 2106. OPG Salaj – Božićna priča 

1.d 17. svibnja 2017. Seosko gospodarstvo 
„Kezele“ 

 8. lipnja 2017. Zagreb 

 



RAZRED:  DATUM OPIS AKTIVNOSTI 

2.a,b 1. lipnja 2017. Veliko Trojstvo i Jabučeta 

 25. travnja 2017. Krašograd 

2.d,e 29. svibnja 2017 Zagreb 

   

 

RAZRED: DATUM OPIS AKTIVNOSTI 

3.a,b 27. listopada 2016. Kulturni centar „Mato 
Lovrak“ 

 17. studenog 2016. Meteorološka postaja 

 1. prosinca 2016. Reciklažno dvorište 

3.b 5. listopada 2016. Sajam mogućnosti 

3.c,d 18. studenog 2016. Dječji odjel knjižnice – 
Lektira na drugačiji način 

Gradski muzej Bjelovar 

 4. – 9. lipnja 2017. Novi Vinodolski – škola u 
prirodi 

3.d 5. svibnja 2017. Veliki Grđevac 

 

 

 

RAZRED: DATUM OPIS AKTIVNOSTI 

4.a 21. listopada 2016. Dječji odjel knjižnice – lektira 
na drugačiji način 

 20. ožujka 2017. Dan otvorenih vrata vojarne 
Bilogore 

4.a,b,c,d 3. svibnja 2017. Varaždin, Krapina, 
Trakošćan 

 12. svibnja 2017. Posjet policijskoj upravi 
Bjelovar 

 

RAZRED: DATUM OPIS AKTIVNOSTI 

5.a,b,c,d 22. rujna 2016. Barutana 

 26. travnja 2017. Krapina, Kumrovec 

 

RAZRED: DATUM OPIS AKTIVNOSTI 

6.a,b,c 24. studenog 2016. Kazališna predstava 
„Kamenje“ – Mala scena 
Zagreb 

 

RAZRED: DATUM OPIS AKTIVNOSTI 

7.a,b,c,d 20. ožujka 2017. Terenska nastava – 
putevima bjelovarskih 
branitelja 

 26. svibnja 2017. Smiljan, Karlovac 

 



RAZRED: DATUM OPIS AKTIVNOSTI 

8.a,b,c,d 29. rujna 2016. Barutana 

 25. i 26. listopada 2016. Vukovar 

8.a,b  14. lipnja 2017. Koprivnica 

8.b 10. veljače 2017. Gradski muzej u Bjelovaru 

 

 

10.6. Rad i postignuća u izvannastavnim aktivnostima 

 

U školi su 33 izvannastavne aktivnosti u kojima sudjeluje 397 učenika, a realizirana 
su 1449 sata. Prigodne priredbe na kojima su učenici pokazali svoja umijeća bile su izvrsno 
posjećene te uzorne, a roditelji ponosni na sudjelovanje svoje djece. 

Naziv aktivnosti ili 
skupine 

Broj 
učenika 

Sati godišnje 
Ime i prezime 
učitelja/učiteljice 

Ritmička skupina 10 36 Barbara Bajsić 

Glazbeno scenska 
skupina 

12 40 Andrea Žarec 

Dramsko recitatorska 
skupina 

19 35 Sonja Kolarić 

Mali zbor 36 36 Ljiljana Drmić 

Školsko športsko 
društvo „Vihor“ 

21 70 
Vladimir Štefun i Biljana 
Novković 

Školsko športsko 
društvo „Vihor“ 

20 70 Robert Milčić i Vladimir Štefun 

Mali glagoljaši 8 35 Rajna Gatalica 

Dizajniranje e – učenja 8 70 Vesna Janko 

Recitatorska družina 6 35 Tanja Grbavac  

Melodičari 16 37 Snježana Lipak  

Prvopričesnici (Kutak 
prvopričesnika) – 3.a,b 

16 33 Zvjezdana Kovač 

Prvopričesnici – 3.c,d 19 35 Goranka Biškupić 

Vjeroznanci 5 33 Zvjezdana Kovač 

Ritmička skupina 17 37 Tihana Bajsić Feješ 

Literarna skupina 12 36 Vlatka Bily  

Likovna skupina 14 36 Tamara Trnski  

Informatička skupina 13 35 
Tamara Gažić, Tihana Marincel, 
Draženka Janin Posavec  

Mala recitatorska 
skupina 

16 35 Ivana Marčetić 

Mala likovna skupina 13 35 Jasminka Martinović 

Vjeronaučna olimpijada 10 70 Mirena Rozić 

Veliki školski zbor 33 93 Majda Skračić 

Domaćinstvo 21 35 Suzana Gajić 

Tamburaški orkestar  10 70 Goran Kruno Kukolj 

Skupina robotičara 4 35 Goran Kruno Kukolj 

Modelarska skupina 8 75 Goran Kruno Kukolj 

Obogaćeni program za 
darovite učenike (4. 
razred) 

6 24 Ines Mihajlović 



 

 

11. REALIZIRANE MJERE ZA STVARANJE ODGOVARAJUĆIH UVJETA RADA I MJERA 
ZA UNAPRJEĐENJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U ŠK. GOD. 2016./2017. 

Tijekom školske godine 2016./2017. djelomično su poboljšani uvjeti rada uređenjem      
školskoga prostora i okoliša te obnavljanjem nastavnih pomagala i sredstava. 

OSTVARENI POSLOVI U 
ŠK. GOD. 2016./2017. 

IZNOS U KN 
IZVOR 
SREDSTAVA 

IZVOĐAČ RADOVA 

Konvekcijska peć 41.550,00 
Vlastita 
sredstva 

Prema odluci Školskog 
odbora 

Laptop i dva računala 9.420,00 
Vlastita 
sredstva 

Prema odluci Školskog 
odbora 

Projektor 3.623,75 
Vlastita 
sredstva 

Prema odluci Školskog 
odbora 

Tokeni /15kom/ 2.343,75 
Vlastita 
sredstva 

Prema odluci Školskog 
odbora 

Klima 2.599,09 

Vlastita 
sredstva 
/Projekt Dan 
Pi 

Prema odluci Školskog 
odbora 

Oprema za robotiku 3.263,00 

Donacija-
Institut za 
razvoj i 
inovativnost 

Prema odluci primatelja 
donacije 

Obogaćeni program za 
darovite učenike (3. 
razredi)  

6 21 Ines Mihajlović 

Keramičari 9 35 Jasminka Pribanić Nađ 

Cvjećarsko – ekološka 
skupina PŠŽ 

10 35 Lidija Malek  

Medijatori 5 35 Jadranka Tuma Očko 

Novinarska skupina 9 35 Snježana Kos 

Lutkari  8 35 Helena Tomljanović 

Dramska skupina viših 
razreda 

7 37 Jelena Ivezić 

Foto – video skupina 6 70 Katarina Ćesi  

Ljubitelji kazališta 2 70 Zdenka Didović 

Mali informatičari – PŠ 
Centar 

30 70 Ankica Toth 

Mali pjevački zbor PŠŽ 23 35 Ljiljana Drmić 

Skupina malih 
Nijemaca PŠC 

16 70 Tatjana Grđan 

Mali pjevački zbor 48 44 Sanja Bartolčić 

UKUPNO:  552 1773  



mladih 
Zagreb 

Knjige za školsku knjižnicu  220,00 
Vlastita 
sredstva 

Prema odluci Školskog 
odbora 

Sanacija vlage(PŠ Centar) 315.354,75 Grad Bjelovar Prema javnom natječaju 

Zamjena parketa(2 učionice) 

Matična škola 
199.245,76 Grad Bjelovar Prema javnom natječaju 

Stolice i klupe(PŠ Ždralovi) 

 
46.274,50 Grad Bjelovar Prema javnom natječaju 

Glavni projekt(energetska 
učinkovitost) 

50.000,00 Grad Bjelovar Prema javnom natječaju 

 

UKUPNO: 
673.894,60 

PLANIRANI POSLOVI  
U 2017./2018. GODINI  

IZVOR SREDSTAVA 
IZNOS U 

KUNAMA 

Energetska obnova MŠ Grad Bjelovar, EU 1.800.000,00 kn 

Rekonstrukcija stropova i podova u MŠ Grad Bjelovar  

Održavanje opreme u projektu e-Škole  Grad Bjelovar 100. 000 kn 

Zanavljanje opreme za informatičku učionicu MŠ Grad Bjelovar 100. 000 kn 

Energetska učinkovitost PŠ Ždralovi, rekonstrukcija 
stropova i statičke stabilnosti zgrade 

Grad Bjelovar, EU 
Prema projektu 

energetske 
obnove 

Obnavljanje knjižnog fonda - nabava lektirne i 
stručne literature 

Škola, Grad, 
Ministarstvo, 
pokrovitelji 

10.000 kn 

Uređenje dvorišnog dijela i formiranje stolova i klupa 
za izvanučioničnu nastavu u PŠ Centar 

Škola, Grad, 
pokrovitelji 

10.000kn 

Estetsko i funkcionalno uređenje učionica: bojanje 
zidova, zamjena parketa, opremanje učionica 
ormarima, policama, nastavnim pomagalima i 
uređajima 

Škola, Grad 
 

20.000 kn 

Solarno zagrijavanje vode – PŠ Ždralovi Grad Bjelovar 100.000 kn 

Izmjena parketa u matičnoj školi i PŠ Ždralovi Grad Bjelovar 100.000 kn 

Nadstrešnica u PŠ Ždralovi Grad Bjelovar, Škola 27.000 kn 

Kotao za kotlovnicu u PŠ Centar Grad Bjelovar 50.000 kn 



Uređenje energetski učinkovitih fasada PŠ Ždralovi Grad Bjelovar 200.000 kn 

Bijeljenje matične škole, PŠ Centar i PŠ Ždralovi Škola, Grad  120.000 kn 

Saniranje vlage u PŠ Ždralovi Škola, Grad 50.000 kn 

Energetski učinkovita LED rasvjeta u PŠ Centar i PŠ 
Ždralovi 

Grad Bjelovar 200.000 kn 

Lakiranje parketa u PŠ Centar Grad Bjelovar 100.000 kn 

Nabava školskog vozila Grad Bjelovar 200.000 kn 

 

Ravnateljica II. osnovne škole Bjelovar:  
dr. sc. Davorka Bačeković-Mitrović  

 

__________________________________ 

 
 

Predsjednica Školskoga odbora: 
 dipl.uč. Tihana Bajsić Feješ 

 
________________________________ 

 
 

 

 

Izvješće je usvojeno:  

1. na Učiteljskome vijeću – 26. rujna 2017.  

2. na Vijeću roditelja – 27. rujna 2017.  

3. na Školskome odboru – 27. rujna 2017.  

 


