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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I 

PROGRAMA RADA ŠKOLE 
ZA 2015./2016. ŠKOLSKU GODINU 

 
 
 
 
 
 
I. UVJETI RADA 
 

 

1.1. Obilježja školskog prostora 

 

Školska zgrada građena je namjenski, nalazi se na magistrali,  jedinstvenog je 

izgleda i stila, čija se  unutrašnjost  neprestano adaptira s ciljem poboljšanja uvjeta rada i 

nastavnog procesa. 

  Nastava se odvija u jednoj smjeni, samo prijepodne. U sklopu škole postoje dva 

asfaltirana igrališta za mali nogomet i košarku te dvorište, dok je igralište za nogomet u 

užoj okolici škole. 

 

1.2. Materijalni uvjeti 

 

Škola kao javna ustanova financirana je od strane Županije Ličko-senjske mjesečno 

po opsegu za redovito poslovanje, što nije dovoljno za dodatna ulaganja, jer investicijsko 

održavanje školske zgrade koja je vrlo stara zahtijeva velika sredstva.   

Zbog toga je Županija do sada svake godine dodatno financirala investicijsko 

održavanje u okviru svojih mogućnosti, a ove školske godine uređivala se polovina dvorane 

za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. I Općina Karlobag u svojim okvirima, sudjeluje u dijelu 

troškova koji su potrebni za rad škole (oprema za uvođenje e-dnevnika, troškovi 

autobusnog prijevoza na terenske nastave i sl.). 
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1.3. Učiteljski kadar i ostali djelatnici 

 

U školi je zaposleno ukupno 21 djelatnik, od toga u nastavi 14 djelatnika, te 4 

administrativno-tehničkog osoblja (pola računovođa - pola tajnik, spremačica, kuharica i 

domar), ravnatelj i stručni suradnici (pedagog i  knjižničar na pola radnog vremena). 

Nastava je ove školske godine bila stručno zastupljena učiteljskim  kadrom iz 

predmeta: Hrvatski jezik, Povijest, Geografija, Engleski jezik, Njemački jezik, Likovna 

kultura, Tjelesna i zdravstvena kultura, Vjeronauk, Glazbena kultura, razredna nastava i 

Informatika. 

Nestručna nastava izvodila se iz nastavnih predmeta Matematika, Kemija i Fizika,  

dok su Biologija i Priroda stručno zastupljene od travnja 2016.god. 

 

1.4. Rad s učiteljima pripravnicima i stažistima volonterima 

 

Ove školske godine nije bilo zaposlenih pripravnika ili stažista volontera u školi. 

 

 

II. ORGANIZACIJA RADA 

 

2.1. Podaci o učenicima, razrednim odjelima i organizaciji nastave 

 

Cjelokupna nastava se odvija u matičnoj školi u jednoj smjeni. 

 Područnih škola nema. Nastava je organizirana na temelju odluke Službe za 

društvene djelatnosti u pet odjela.  

Niži razredi su kombinirani razredni odjeli i to: I. i III. razred, te II. i IV. razred, te 

broje ukupno 17 učenika.  

Viši razredni odjeli su podijeljeni na V. razred, kombinirani razredni odjel VI. i 

VII. razreda, te na VIII. razred.  

 

 
OBILJEŽJE RAZREDNA 

NASTAVA 

PREDMETNA 

NASTAVA 

       UKUPNO 

 

 UČENICI ODJELI UČENICI ODJELI UČENICI ODJELI 

MATIČNA ŠKOLA 17 2 14 3 31 5 

PODRUČNA ŠK. - - - - - - 

UKUPNO 17 2 14 3 31 5 
 

 

2.2 .     Godišnji kalendar rada 

 

Nastava u  školskoj godini 2015./2016. počela je 7. rujna 2015. godine,   

a završila je 10. lipnja 2016. godine  sa ostvarenih 176  nastavnih odnosno 179 radnih dana. 

Zimski i proljetni odmor učenika uslijedili su sukladno Odluci o početku i završetku nastavne 
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godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 

godinu 2015./2016.  

 Prekida u nastavi nije bilo te je plan i program rada realiziran prema planiranom u 

potpunosti. Učenike putnike tijekom šk. godine prevozio je autoprijevoznik „Autotransport 

Karlovac“.  

 

 

III. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 

 

Kulturno-javne djelatnosti ove škole organizirane su u izvannastavnim aktivnostima, u 

okviru Školskog športskog kluba i raznih grupa. 

 Znanstvene grupe su eko-skupina i  Mladi knjižničari. Školski sportski klub ima  

sekcije šaha i stolnog tenisa. U školi djeluju razne sekcije: pjevački zbor, mladi informatičari, 

recitatorska, dramska i plesna skupina. Estetsko uređenje škole obavljaju svi razrednici, svaki 

u svom odjelu, a za interijer škole zadužena je učiteljica likovne kulture. 

Razrednici suradnju s roditeljima ostvaruju kroz individualne razgovore s roditeljima 

kao i na skupnim roditeljskim sastancima. 

 Školska natjecanja organizirana su u drugom obrazovnom razdoblju iz više nastavnih 

područja. Učenici su sudjelovali na županijskoj razini natjecanja iz šaha. 

 U školi se svake godine organiziraju prigodni svečani programi povodom vjerskih i 

državnih praznika.  

 Tijekom šk. god. 2015./2016. dva je puta organizirana terenska nastava: 

- Kazališna predstava 17.prosinca 2015.g. u Gospiću 

-17. ožujka 2016. godine na lokalitet Šušanj u blizini Karlobaga; poludnevna; 

      -24. svibnja 2016. godine u Perušić (Pećinski park Grabovača i OŠ Perušić) i Gospić 

(Muzej Like Gospić); cjelodnevna. 

 

 Prijevoz na terenske nastave financirala je Općina Karlobag te je za učenike bila 

besplatna, no za terensku nastavu u svibnju  roditelji su plaćali 24,00 do 34,00 kuna za 

ulaznice. 

 

 

IV. ZDRAVSTVENO-SOCIJALNO I EKOLOŠKA ZAŠTITA UČENIKA 

 

U sklopu zdravstvene zaštite učenika obavljena su sva predviđena cijepljenja i 

sistematski pregledi učenika iz programa zdravstvene zaštite Zavoda za javno zdravstvo 

Ličko-senjske županije, Odsjeka za školsku medicinu, te je obavljen i stomatološki pregled. 

   Predavanje “Zdrav za 5”” održali su djelatnici MUP-a za  učenike 7. i 8. razreda u 

suradnji s psihologom HZZJZ. 

Ove godine održavane su edukacije učenika po pitanju prevencije nasilja, sigurnosti na 

internetu te o opasnostima minsko-eksplozivnih sredstava. Predavanja drže učitelji razredne 

nastave i djelatnici Policijske uprave Karlobag, odnosno PU Ličko-senjske iz Gospića. 

Socijalno zapuštenih učenika nema, no roditeljima slabijih financijskih mogućnosti 

Općina Karlobag sufinancira prehranu u školskoj kuhinji.  

 Škola ima organiziranu školsku kuhinju sa toplim i hladnim obrokom. Učenici sami 

financiraju hranu, škola materijal, dok Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta snosi 

troškove kuharice i energije.  
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 Učenici škole redovito se prevoze do škole iz tri pravca:  Cesarica-Ledenik - Lukovo 

Šugarje. Ove školske godine bilo je 8 učenika putnika. 

 

 

V. INTERNO I STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

Zbog malog broja učitelja na razini škole djeluje jedno zajedničko stručno vijeće 

učitelja, koje se redovito sastaje u svrhu promicanja i poboljšanja kvalitete odgojno 

obrazovnog rada. 

 Svi učitelji i stručni suradnici članovi su Županijskih stručnih vijeća, te sudjeluju na 

seminarima i drugim oblicima rada stručnih vijeća Županije, kao i na redovitim stručnim 

skupovima Agencije za odgoj i obrazovanje. 

 

 

VI. RAD STRUČNIH ORGANA, SURADNIKA I ORGANA UPRAVLJANJA 

 

6.1. Rad Učiteljskog vijeća 

 

Učiteljsko je vijeće održalo 17 sjednica, na kojima se analiziralo, procjenjivao i 

vrednovao odgojno-obrazovni rad, rješavala se odgojna problematika i donosile su se odluke 

o inovacijama i unaprjeđenju rada škole.  

 

6.2. Rad razrednog vijeća 

 

Razredno vijeće održalo je 2 sjednice, na kojima se analizirao i evaluirao odgojno-

obrazovni rad u razrednoj zajednici. Nije zapažena značajnija odgojna problematika u 

razrednim zajednicama, te su sjednice Razrednog vijeća većinom prethodile sjednicama 

Učiteljskog vijeća. 

 

6.3. Rad razrednika 

 

Škola ima 5 razrednih odjela i u skladu s tim 5 voditelja odjela (razrednika).  

Razrednici su nositelji razrednih odjela, te su vodili sjednice razrednog vijeća, 

surađivali su s roditeljima, drugim učiteljima, ravnateljem i pedagogom. 

Razrednici imaju svoj plan rada, koji obuhvaća rad s učenicima i roditeljima, te rad u 

kulturnim djelatnostima škole, socijalnoj skrbi, estetskom uređenju škole i dvorišta pa se sve 

djelatnosti razrednika odvijaju u skladu s planom rada. 

 

6.4. Rad stručnih suradnika 

 

Pedagog je u školi radilo na unapređenju odgojno-obrazovnog rada, surađivao je sa 

učenicima, učiteljima, ravnateljem i roditeljima.  

U radu s učenicima vodio je brigu o učenicima s odgojnim problemima, kao i o 

učenicima koji imaju poteškoća u učenju. Također je surađivao s roditeljima s ciljem 

otklanjanja tekućih problema i poteškoća kod učenika. 

U radu s učiteljima vodio je brigu o kvaliteti nastavnog procesa, organizirao rad 

stručnog vijeća nastavnika i programirao stručno usavršavanje učitelja, te je sudjelovao u 

organizaciji školskih svečanosti i školskih izleta. 
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 Knjižničarka je također sudjelovala u poslovima vezanim za kulturnu i javnu 

djelatnost škole, te je obavljala i druge poslove vezane za rad školske knjižnice. 

 

 

6.5. Rad Školskog odbora i Vijeća roditelja 

 

Školski odbor sastajao se po potrebi oko donošenja investicija, razmatranja i donošenja 

financijskog plana i financijskih izvješća, zapošljavanja djelatnika, te je prihvaćao izvješća na 

početku i na kraju školske godine.  

 

6.6. Rad tajništva i administrativno-tehničke službe 

 

Administrativno-financijsko-blagajničke poslove škole radi tajnica s VSS u 

jednoj osobi za sve sadržaje. Rad smo tehnološki usavršili računalima i internetom do naših 

postojećih mogućnosti. 

 Od tehničkog osoblja u Školi rade još spremačica, kuharica i domar-ložač. 

 

6.7. Rad ravnateljice 

 

Osnovom Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Statuta škole 

ravnateljica je bila pokretač i inicijator svih organizacijskih radnji, suradnik u administrativno-

financijskim poslovima, organizator kulturno-javnih djelatnosti škole, poticala estetsku i eko 

djelatnost škole, organizirala sigurnost učenika, poticala zdravstvenu i socijalnu zaštitu, 

poticala rad stručnih aktiva, pedagoški usmjeravala učitelje. Veza je škole i društvene 

zajednice. 

 

 

VII. REALIZACIJA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA, ANALIZA ODGOJNO- 

OBRAZOVNIH POSTIGNUĆA 
 

 

7.1. Pristup planiranju svih oblika nastavnog plana i programa 

 

Planiranje i programiranje rada od strane učitelja i stručnog suradnika pedagoga 

završeno je i dostavljeno ravnatelju do polovice mjeseca rujna školske godine 2015./2016. 

Pedagoška dokumentacija planirana u rujnu dopunjavana je i apsolvirana do kraja školske 

godine u lipnju. 

 

7.2. Realizacija nastavnog plana i programa 

 

Temeljem nastavnog programa svi predmetni učitelji završili su predviđeni  

program, adekvatnim brojem sati po satnici. Prijenosa gradiva u sljedeću godinu nema. 

  

  

7.3. Rad i postignuće u redovitoj i izbornoj nastavi 

 

Redovna nastava u nižim razredima od I. do IV. razreda obavlja se stručno u dva 

kombinirana razredna odjela. 
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U šk. god. 2015./2016. u višim razredima nastava je stručno zastupljena u većini 

nastavnih predmeta, dok se nestručna nastava izvodila iz Matematike, Kemije i Fizike, a veći 

dio nastavne godine i iz  Biologije i Prirode. 

 
USPJEH UČENIKA 
 

USPJEH 

RAZRED odličan vrlo dobar dobar dovoljan 

I. 1 1 0 0 

II. 4 0 2 0 

III. 1 1 1 0 

IV. 5 0 1 0 

V. 2 1 1 0 

VI. 3 0 0 0 

VII. 0 1 1 0 

VIII. 2 2 1 0 

UKUPNO 18 6 7 0 

POSTOTAK 58% 19% 23% 0% 

 

 

Iz tablice je vidljivo da su svi učenici škole uspješno završili školsku godinu.  

Od ukupnog broja učenika 18 je učenika ostvario odličan uspjeh (58%)što je 

jednako kao i prošle godine, 6 je učenika ostvarilo vrlo dobar uspjeh (19%) što je 10% 

manje nego lani , 7 je učenika ostvarilo dobar uspjeh (23%) što je 11% više nego protekle 

godine, dok dovoljan uspjeh nije ostvario niti jedan učenik. 

Učenika ponavljača nema, a negativne pedagoške mjere nisu izrečene ni prema jednom 

učeniku. 
 

 

IZOSTANCI 
 

RAZRED OPRAVDANO NEOPRAVDANO UKUPNO 

I. 40 0 40 

II. 56 0 56 

III. 130 0 130 

IV. 153 0 153 

V. 231 0 231 

VI. 193 0 193 

VII. 27 0 27 

VIII. 252 1 252 

UKUPNO 986 1 986 

 

Učenici su  izostali  986 sati u protekloj školskoj godini  što bi po učeniku iznosilo 

32 sata godišnje. Protekle školske godine izostali su 1497 puta, a što je iznosilo 44 sata po 

učeniku. 

Izborna nastava provodi se iz vjeronauka, njemačkog jezika i informatike. Sva 

izborna nastava se izvodi stručno po zadanom planu i programu i na zadovoljstvo učenika 

i roditelja.  
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7.4. Rad i postignuća u dodatnom radu i radu s darovitim učenicima 

 

Rad s darovitim učenicima izvodio se najčešće s učenicima koji su sudjelovali u 

učeničkim natjecanjima, te su se pripremali za dodatne sadržaje. 

Dodatni rad također se provodio u sklopu nastavnih projekata koje su učenici izvodili 

tijekom školske godine. 

  

 

7.5. Rad s učenicima koji rade po prilagođenom programu i dopunskoj nastavi 

 

U školskoj godini 2015. / 2016. jedna  je učenica osmog razreda pohađala nastavu po 

prilagođenom programu, a jedan učenik II. razreda po redovnom programu uz prilagodbu 

postupaka  individualizaciju sadržaja. 

Dopunska nastava izvodila se prema potrebi učenika iz hrvatskog jezika i matematike 

u I., II., III. i IV. razredu, te iz matematike, povijesti i geografije  i hrvatskog jezika u V., VI., 

VII. i VIII. razredu. 

 

 

7.6. Realizacija  plana izvanučioničke nastave 

 

Izvanučioničke znanstvene nastave nije bilo, pa nije bilo ni sudjelovanja  

roditelja u planiranju i participaciji troškova.  

 Izvanučionička nastava odvijala se u okviru sportskih grupa; stolni tenis i šah, kao i 

razrednoj nastavi. U predmetnoj nastavi terenska i izvanučionička nastava izvodila se iz 

sljedećih predmeta: Priroda, Biologija, Geografija I Povijest.  

 

 

7.7. Rad i postignuća u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima 

 

U okviru škole djelovale su skupine: pjevački zbor, dramska skupina, recitatorska, 

plesna skupina. 

U okviru Školskog športskog kluba djelovale skupine za šah i stolni tenis. 

U okviru znanstvenih grupa djelovale su “eko-grupa”, “Mladi informatičari” i “Mladi 

knjižničari”. 

 

 

7.8. Županijska natjecanja 

Učenici su sudjelovali na Županijskom natjecanju u šahu i osvojili su treće mjesto 

ekipno. 
 

 

7.9. Status eko-škole 

 

U školskoj godini 2015./2016. naša je škola poduzimala aktivnosti prema planu i 

programu rada eko-škole. 
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Nakon obavljenih priprema, izrade programa i realizacije istog na čelu sa 

koordinatoricom eko-škole učiteljicom Vericom Jelinić svi su se učenici i djelatnici škole kao 

i predstavnici lokalne zajednice uključili u projekt zbrinjavanja otpada, uređenja školskog 

dvorišta, sadnje cvijeća i u projektu “Zelena čistka”. U znak uspješne provedbe programa 

posljednje dvije godine, naša škola je obnovila svoj status “Eko-škole”, na središnjoj godišnjoj 

svečanosti u Zagrebu primila novu zastavu koju je slavljenički podigla ispred svog glavnog 

ulaza te proslavila prigodnim programom. 

 

 

 

VIII. PRIJEDLOG MJERA ZA STVARANJE ADEKVATNIH UVJETA RADA I 

MJERA ZA UNAPREĐIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 

 

  

Za školsku godinu 2014./2015. bilo je planirano potpuno preuređenje školske kuhinje, 

izmjena vodovodnih i električnih instalacija, .te oprema. Zbog teške ekonomske i 

gospodarske situacije odobreni su i  izveli su se građevinski radovi, te sanacija parketa u 

školskoj dvorani. U tijeku je postupak nabave opreme za školsku kuhinju, a planirano je i 

postavljanje laminata u praznom školskom stanu i knjižnici, te postavljanje centralnog 

grijanja u istom stanu. 

    

 

                           

       

        Ravnateljica: 

        Ana-Maria Devčić           


