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REPUBLIKA  HRVATSKA 

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA MLAKA 

Brune Bušića 7, Velika Mlaka 

   

 

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEGA PLANA I 

PROGRAMA RADA ŠKOLE I ŠKOLSKOGA KURIKULUMA U ŠK. GOD. 

2018./2019. 

 

Školsko područje 

 

Školskim područjem Osnovne škole Velika Mlaka obuhvaćena su naselja Velika 

Mlaka, Veliko Polje i Mičevec.               

 

Uvjeti rada 

 

Školska zgrada matične škole Velika Mlaka izgrađena je i useljena početkom školske 

godine 1991./1992. Brojem učionica i funkcionalnošću prostora omogućena je nastava u 

dvjema smjenama. Učenici naselja Mičevec pohađaju nastavu u školskoj zgradi u Mičevcu 

koja je obnovljena 1998. godine. Redovna nastava u toj zgradi započela je početkom listopada  

šk. god. 1999./2000. za učenike od prvoga do četvrtoga razreda iz toga naselja.  

 

Učinjeni radovi, kupljena i donirana sredstva i oprema: 

− ličilački radovi na glavnome ulazu 

− iskopan upojni bunar, napravljena ograda za autobus 

− nov namještaj za zbornicu (stolovi, ormarići, police, stolci, fotelje, zavjese, zastori, 

jedno stolno računalo, platno za projektor) 
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− kupljeno je 10 stolnih računala za učionicu informatike 

− kupljeno jedno stolno računalo, jedan laptop i pisač (printer) za ured ravnateljice 

− popravak sanitarnoga čvora (zamjena odvodnih cijevi i keramike te umivaonika) u 

dječjim zahodima 

− promijenjene slavine u svlačionicama za TZK 

− nova tuš-kada u kabinetu TZK-a 

− promijenjene prednje stranice ormara u 5 učionica 

− nabavljena i postavljena oprema za vanjsku hidrantsku mrežu 

− nabavljeni i postavljeni ormarići i protupožarni aparati za unutarnji prostor (i za 

matičnu i za područnu školu) 

− premoštene su cijevi grijanja u područnoj školi 

− uređeno dvorište i prilaz područnoj školi 

− promijenjeni prozori u područnoj školi (na prvome katu i u podrumu) 

− učenička zadruga dobila je svoj prostor za rad u matičnoj školi 

− uveden je brzi internet u područnoj školi i superbrzi s optičkim kablom u matičnoj 

školi 

− kupljeno 5 novih stolova za blagovaonicu 

− uređen školski vrt 

− potpuno je obnovljen sanitarni čvor pored zbornice 

− kupljeno je nastavnih sredstava i pomagala u vrijednosti 62 700 kn 

− kupljeno 10 garderobnih ormarića za učenike 

− ličilački radovi u učionicama br. 2, 23, 3, 11, 12 

− Grad Velika Gorica financirao je radove u dvorištu Škole: asfaltiranje dvorišta i 

popravak vanjske hidrantske mreže te ugradnju vodomjera za vanjsku hidrantsku 

mrežu (vrijednost radova je 211 000 kn) 

− donacije: tvrtka Gradisan darovala nam je opremu za vrt, tvrtka Limont darovala nam 

je lim za vrt, tvrtka Sedra darovala nam je klima uređaj, od FINE smo dobili 8 

računala, od INE smo dobili 10 računala, od jedne (anonimne) mame dobili smo 

stolno računalo i klima uređaj, od Hrvatskih šuma dobili smo bor, od roditelja 2. d i 3. 

d razreda dobili smo bonove za Bauhaus 
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Oprema  

 

Osnovna škola Velika Mlaka dobro je opremljena nastavnim sredstvima i pomagalima 

za izvođenje svih oblika nastave. Nabavom nastavnih sredstava i pomagala tijekom godine 

osuvremenjujemo nastavu i podižemo kvalitetu nastavnoga rada. Ove smo školske godine 

nastavili opremati školu potrebnim nastavnim sredstvima i pomagalima. Područna škola 

Mičevec također je opremljena nastavnim sredstvima i pomagalima koja nadopunjujemo 

svake godine. Škola je opremljena garderobnim ormarićima za sve učenike predmetne 

nastave.   

Izvješće o radu šk. knjižnice u šk. god. 2018./2019. 

 

 

Sav novi fond (učiteljski, učenički, AV – građa), nabavljen tijekom školske godine 

2018./2019. prošao je postupak inventarizacije, signiranja, klasifikacije i katalogizacije.  

Također je i unesen u programsku podršku ZaKi X.  Podatci o građi i članovima naše 

knjižnice dostupni su na internetu (na adresi http://velikamlaka.zaki.com.hr) te je moguće u 

svakom trenutku dobiti trenutačno ažurnu informaciju o stanju fonda, lokaciji primjeraka i 

njihovu statusu – jesu li zaduženi ili ne.  Članovi knjižnice mogu provjeriti svoja zaduženja 

(koje su knjige posudili i dokad ih moraju vratiti) te u knjižnici mogu zatražiti produženje 

roka povrata građe. 

Za potrebe tehničke obrade knjiga kontinuirano se nabavljaju datumnici i naljepnice za 

signaturu. Kako bi se nove knjige što manje oštetile, kupujemo samoljepljivu prozirnu foliju 

za zaštitu knjiga te nove knjige omatam zaštitnom folijom. Na taj način knjige su zaista dobro 

zaštićene i učenici se savjesnije odnose prema njima. Sve knjige kupljene tijekom ove šk. 

godine zaštićene su tom folijom.  
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Knjižničnim fondom koristila se većina učenika i učitelja naše škole. Korisnici su 

posuđivali djela za obveznu lektiru, slobodno čitanje te učitelji stručnu literaturu. Učenici su 

posudili 4198 naslova, dok su djelatnici škole posudili  138 naslova.  

Tijekom školske godine knjižnica je kupila i dobila na dar sljedeći broj knjiga: 

 

KUPLJENO 

Tijekom školske godine kupljeno je 487 knjiga u vrijednosti 22846,80 kn. Od toga 

novcima škole (sredstva Osnivača) kupljeno je za učenički i učiteljski fond  321 knjiga u 

vrijednosti 12967,47 kn, sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja 68 knjiga u 

vrijednosti 5993,96 kn, donacijama učenika (skupljenim tijekom šk. god. 2017./2018.) 98 

knjiga u vrijednosti 3885,37 kn.  

DAROVI 

Škola je dobila na dar 263 knjige u vrijednosti 8.695,00 kn. Knjige su darovali učenici 

Petar Pofek (2. b), Luka Rajković (2. b), Paula Rajković (4. e), djelatnici (H. Bašić, K. Klarić, 

J. M. Lizačić, K. Polić, Š. Škara, T. Špehar, N. Vujanić). Najveća donacija knjiga bila je 

grupna donacija nekoliko učenika, roditelja i mještana Velike Mlake (učenice M. Matić (1. a), 

Sara Lukić (7. a), N. Matić (7. c), Mirjana i Margareta Prša, Sandra Labo). 

Na kraju školske godine dvojica učenika (P. Storić (2. d), I. Imprić (4. b) nisu vratila 

knjige u školsku knjižnicu. 

Knjige koje su tijekom školske godine bile oštećene ili izgubljene od strane učenika 

nadoknađene su od strane učenika. 

Tijekom šk. godine knjižnica je primala stručne časopise: Hrvatske šume, Lađa, Miš, 

Meridijani, Olimp, Unikat, Zrno, novine (Školske novine) i dječje časopise: Smib, Radost, 

Modru lastu,  Mali koncil, Moj planet, Prvi izbor.  Neki od tih časopisa dolazili su kao 

donacija. 
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Kontinuirano je vođena distribucija dječjih časopisa (Prvi izbor, Moj planet, Smib, 

Radost, Modra lasta). Učenici koji su željeli bili su pretplaćeni na dječje časopise (1. 

polugodište 74 učenika, 2. polugodište 84 učenika). Učenici su često dolazili čitati literarne 

i znanstveno-popularne časopise − što iz zabave, što zbog izrade referata i sl.  

Knjižničarka je sustavno provodila sate upoznavanja s knjižnicom u sklopu KIP-a 

(knjižnično-informacijska pismenost). 

Povodom obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige (3. prosinca 2018.) održano je 

svečano predstavljanje naših mladih učenika spisatelja koji su tijekom prošle školske godine 

sudjelovali u natječaju „Moja prva knjiga“ i napravili svoje slikovnice. Na taj su način na 

uključenje motivirani i učenici koji prošle godine nisu sudjelovali u natječaju. 

 

 Nadalje, u natječaj su uključeni i učenici od 2. do 6. razreda. Udruga Kalibra ima za 

glavni cilj promicanje kulture čitanja. Od prosinca 2018. do 31. ožujka 2019. svaki petak 

knjižničarka je održavala radionice (po 3 školska sata) za zainteresirane učenike koji su 

izrađivali vlastite slikovnice. Dvadeset i jedan učenik izradio je slikovnicu do kraja te smo ih 

poslali na natječaj. Drugu nagradu u konkurenciji od 467 pristiglih slikovnica osvojila je 

Melani Miličević (2. b), a poticajnu nagradu osvojili su Maja Masnica (2. a), Mijo Gogić 

(2. b), Ozana Ladić (2. b), Antea Tomić (2. b), Klara Ladić (6. b).  Završna svečanost 

natječaja Moja prva knjiga za 2019. godinu održat će se u rujnu 2019. godine. Nakon što 
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slikovnice budu vraćene, knjižničarka će ih digitalizirati i postaviti na mrežnu stranicu naše 

škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povodom Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica (ISLM) Međunarodna udruga 

školskih knjižničara (IASL) organizira razmjenu straničnika između školskih knjižnica i 

njihovih korisnika. Cilj je razmjena straničnika između dviju škola. Svake se godine uparuju 

različite škole kako bi svaka škola upoznala što više različitih kultura i običaja iz cijeloga 

svijeta. Šk. godine 2018./2019. knjižničarka je uključila i učenike naše škole u projekt. 

Prijavilo se 8 učiteljica razredne nastave sa svojim učenicima, stoga su oformljene  4 grupe, a 

dobili smo partnere iz Hong Konga (2 grupe), Dubaija i Australije. Knjižničarka je održala 
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uvodno predavanje o projektu i straničnicima te o zemlji partneru (1 šk. sat u svakome 

razredu) i napravila brošuru na engleskome jeziku o Hrvatskoj. Straničnike su radile učiteljice 

sa svojim učenicima i rezultati su bili prekrasni. Straničnici su poslani školama partnerima, a 

naša je škola dobila njihove straničnike. Nažalost, straničnici koji su poslani u školu u Dubai 

vratili su se zbog nepoznatih razloga, stoga učenici 3. a i 4. b nisu dobili straničnike od 

učenika iz te škole (ne znamo što se dogodilo, kontakt s knjižničarkom iz te škole prestao je u 

2. mjesecu). 

  I ove školske godine sudjelovali smo  u Natjecanju u kreativnosti i znanju za osnovne 

škole − Čitanjem do zvijezda. Školska razina natjecanja provedena je 7. prosinca 2018. 

Natjecanju je pristupilo 7 učenika. Učenici koji su dijelili 3. mjesto pristupili su rješavanju 

dodatnih pitanja i nakon toga ostvareni su sljedeći rezultati: na županijskome natjecanju (14. 

veljače 2019. u OŠ Rugvica u Rugvici) predstavljali su nas: Valentina Pofek (7. a), 

Gabriela Trumbetaš (7. b) i Mia Miličević (8. b).   Sudjelovalo je 13 škola, odnosno 43  

učenika i 21 mentor. Učenice su osvojile izvrsno 4. mjesto.  Pripremale su ih učiteljica 

hrvatskoga jezika Paula Rajh i knjižničarka uz pomoć učiteljice hrvatskoga jezika Tamare 

Špehar.  
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 U svim trećim razredima (a, b, c i d) u našoj školi  proveli smo projekt Volimo knjige. Za 

svaki razred knjižničarka je pripremila naprtnjaču sa 7 zanimljivih knjiga (knjige iz različitih 

područja: slikovnica, roman za djecu, roman za odrasle, popularno-znanstvena knjiga, 

priručnici o odgoju itd.) te napravila bilježnicu za pisanje dojmova. Knjižničarka i učiteljice 

su informirale smo djecu i roditelje o projektu. Naprtnjača je putovala tijekom školske godine 

kroz brojne obitelji i u svakoj obitelji boravila tjedan dana.  Cilj  je bio potaknuti sve članove 

obitelji na čitanje i provođenje zajedničkoga vremena uz knjige. Nakon što je naprtnjača 

obišla sve obitelji, tijekom jednoga školskog sata u svakome razredu, knjižničarka je 

razgovarala s učenicima o njihovim dojmovima i dojmovima ostalih članova obitelji. 

Dojmovi učenika objavljeni su i na mrežnoj stranici Škole. 

  Budući da smo tijekom prošle šk. godine sudjelovali u projektu Razvoj školskoga 

volontiranja uspostavom mreže volonterskih klubova Crvenog križa, i šk. godine 

2018./2019. knjižničarka je pokrenula Volonterski klub. U rad kluba uključili su se sljedeći 

učenici: Ivana Gudelj (8. a), Filip Jakšić (8. b) i Lucija Landeka (6. c). Svaki od učenika je 

imao termin kada pruža pomoć u učenju učenicima koji to žele. Iako su termini bili 

objavljeni na mrežnim stranicama Škole, na oglasnom panou u holu Škole te na vratima 

školske knjižnice i pedagoške službe, učenici su slabo tražili pomoć u učenju. 

  Dana 24. siječnja 2019. u našoj školi održana je predstava Sijač sreće za učenike 3. a, 

b, c i d razreda u izvedbi našega poznatog glumca Dubravka Sidora. Organiziran je  

književni susret s Jadrankom Čunčić Bandov za učenike  prvih razreda (11. ožujka 2019.), 

Božidarom Prosenjakom za učenike drugih razreda (15. travnja 2019.) te Željkom 

Horvat-Vukeljom (3. lipnja 2019.) za učenike 4. a, b i d razreda. 
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  U knjižnici su obilježeni svi bitniji datumi i prigode uređenjem panoa panoa povodom 

Međunarodnoga dana mira (21. 9.), Svjetskoga dana zaštite životinja (4. 10.),  Dana  kruha, 

Međunarodnoga dana školskih knjižnica, Dana sjećanja na Vukovar (18. 11.), Dana borbe 

protiv AIDS-a; Božić, Uskrs, Svjetski dan voda, Dan planeta Zemlje, Dan hrvatske knjige, 

Maskenbal, Valentinovo, jesen, zima, proljeće, ljeto, praznici itd.).   

 

Organizacija rada 

 
               Osnovna škola Velika Mlaka sa sjedištem u Velikoj Mlaki (Brune Bušića 7) u 

svojemu sastavu ima matičnu školu u Velikoj Mlaki koja je šk. god. 2018./2019. imala 26 

razrednih odjela od prvoga do osmoga razreda i područnu školu u Mičevcu koja je imala četiri 

razredna odjela od prvoga do četvrtoga razreda. 

Nastavu u OŠ Velika Mlaka polazila su 624 učenika koji su bili raspoređeni u 30 

razrednih odjela od prvoga do osmog razreda, od toga u PŠ Mičevec 40 učenika koji su bili 

raspoređeni u 4 razredna odjela od prvoga do četvrtog razreda.   
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Učenici s teškoćama u razvoju nastavni su program svladavali prema čl. 21. Zakona o 

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Svi su učenici integrirani u redovni nastavni 

rad. Nastavu prema čl. 21. pohađala su 43 učenika (15 učenika s prilagođenim programom i 

28 učenika s individualiziranim pristupom). Ostvarenje prilagođenih programa i napredak 

učenika pratili su predmetni profesori i pedagoginje. 

Nastavu je izvodilo 19 učitelja razredne nastave i 31 učitelj predmetne nastave. 

Dvanaest učitelja radilo je u nepunome radnome vremenu. Osim učitelja, u Školi su radile i 

tri stručne suradnice s punim radnim vremenom, 4 pomoćnika u nastavi, 11 administrativno-

tehničkih zaposlenika te ravnateljica Škole. U Školi je bilo zaposleno ukupno 69 

zaposlenika. Nastava je u cijelosti bila stručno zastupljena. Za učenike putnike organiziran je 

prijevoz.  

Surađivali smo s mobilnim stručnim timom Centra za odgoj i obrazovanje Velika 

Gorica. Logopedica Vesna Tišljar pružala je individualnu stručnu pomoć učenicima s 

posebnim potrebama. 

U Školi je organizirana prehrana za učenike – mliječni obrok i prehrana za učenike u 

produženom boravku. U produženi boravak bilo je uključeno 58 učenika. 

Učenici koji stanuju na području Grada Zagreba dobili su besplatne udžbenike i radne 

bilježnice, za učenike koji stanuju na području Grada Velike Gorice Grad je također osigurao 

besplatne udžbenike i radne bilježnice. 

 Nastava je u matičnoj i područnoj školi bila organizirana u dvjema smjenama. 

Jutarnjoj je smjeni nastava počinjala u 8.00 sati, a popodnevnoj u 14.00 sati. Izvannastavne 

sportske aktivnosti, koje su vodili vanjski suradnici, održavane su u večernjim satima. 

Izvanškolske aktivnosti za učenike iz Mičevca organizirane su u suradnji s KUD-om Mičevec. 

Za učenike trećih razreda u suradnji s Osnivačem organizirana je nastava plivanja tijekom 

ožujka i travnja. 



 11 

U šk. god. 2018./2019. rad se odvijao prema kalendaru koji je utvrdilo Ministarstvo 

znanosti i obrazovanja. Ostvarili smo 178 nastavnih dana. Unosili smo podatke u program 

Ministarstva znanosti i obrazovanja i e-Matica. Učenici osmih razreda upisali su se u srednje 

škole elektronički prijavljujući se u sustav Upisi.hr. Razrednici osmih razreda i školsko 

upisno povjerenstvo sudjelovali su u provedbi upisa.  

 

Neposredni rad s učenicima 

Redovna nastava       

Za ostvarenje programa redovne nastave planirano je 21 665 nastavnih sati.  

         

Izborna nastava                

Izborna nastava u školskoj godini 2018./2019. bila je organizirana iz vjeronauka, 

njemačkoga jezika i informatike. U izborni program RKT vjeronauka bilo je uključeno 586 

učenika od prvoga do osmoga razreda. U izbornu nastavu informatike bilo je uključeno 108 

učenika. U izbornu nastavu njemačkoga jezika bila su uključena 254 učenika od četvrtoga do 

osmoga razreda.  

 

Dopunska nastava 

Dopunska je nastava bila organizirana iz hrvatskoga jezika, matematike, povijesti i 

engleskoga jezika.  

 

Dodatni  rad 

U razrednoj nastavi dodatni rad ustrojen je za hrvatski jezik, matematiku i engleski 

jezik. U predmetnoj nastavi dodatni rad ustrojen je za hrvatski jezik, matematiku, engleski 

jezik, fiziku, kemiju, geografiju i povijest. Program je u cijelosti ostvaren, učenici su 

sudjelovali na natjecanjima na kojima su ostvarili izvrsne rezultate. 
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Izvannastavne aktivnosti 

Tijekom šk. god. 2018./2019. učenicima je ponuđeno 27 izvannastavnih aktivnosti. 

Interes učenika povećava se svake godine. Rezultati su izvrsni, kao i svake godine. Program je 

u cijelosti ostvaren.  

 

Izvanučionička  i terenska nastava 

Učenici 4. razreda su od 22. 10. 2018. do 26. 10. 2018. bili u školi u prirodi u Novom 

Vinodolskom. Sudjelovalo je 89 učenika. U pratnji je bilo 5 učitelja, pedagoginja i pomoćnica 

u nastavi. 

Učenici 8. razreda bili su na dvodnevnoj izvanučioničkoj nastavi u Vukovaru 7. i 8. 

ožujka 2019.  

Učenici 5. razreda trebali su ići 14. svibnja na izvanučioničku nastavu, ali je odgođena 

zbog lošega vremena. Izvanučionička nastava u Krapinu ostvarena je 28. svibnja 2019. 

Učenici 6. razreda su 24. svibnja 2019. posjetili otok Krk. 

Učenici 7. razreda su od 29. svibnja do 31. svibnja 2019. bili na višednevnoj 

izvanučioničkoj nastavi (Šibenik, otok Prvić, Smiljan i NP Krka). 
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Uspjeh učenika u učenju i ponašanju 

Na kraju školske godine imali smo 624 učenika. Prosječna je ocjena na razini škole 

4,65. 

Pohvaljeno je 268 učenika, izrečeno je 9 pedagoških mjera (4 opomene, 5 ukora). 

Učenici su opravdano izostali s nastave 35 812 sati, neopravdano ukupno 55 sati.  

Učenjem i ponašanjem svojih učenika možemo biti vrlo zadovoljni. Izvrsni i vrlo dobri 

učenici nosioci su brojnih aktivnosti i ukupnoga pozitivnog ozračja u školi. Učenici su 

ravnopravni kreatori školskoga života. Učenici kod kojih je u interesima i postignutim 

rezultatatima primijećena nadarenost uključeni su, s obzirom na interese, sposobnosti i 

posebne rezultate, u odgovarajuće interesne skupine kroz koje su postigli zapažene rezultate 

na smotrama, susretima i natjecanjima (gradska, županijska i državna razina). 

 

Kulturna, javna i estetska djelatnost 

 Kulturnoj i javnoj djelatnosti škole i ove smo školske godine posvetili posebnu 

pozornost kako bismo učenicima omogućili aktivno i kvalitetno provođenje slobodnoga 

vremena. Organiziran je velik broj aktivnosti i događanja u suradnji s učenicima i učiteljima 

kako bismo ostvarili međusobnu suradnju u kreiranju školskoga života. Nastavljamo tradiciju 

povezivanja Škole, Doma i lokalne zajednice. Želimo modernu školu koja je mjesto učenja i 

ugodnoga ozračja. Prigodnim programom svečano smo započeli novu školsku godinu i primili 

učenike prvih razreda. I dalje aktivno sudjelujemo u životu i radu lokalne zajednice kojoj 

pripadamo.  
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U Školi su obilježeni svi važni datumi – u školskoj knjižnici, u Galeriji VM, na 

školskim priredbama i na mrežnim stranicama Škole. 

Nastavili smo s kvalitetnim uređenjem unutarnjega i vanjskog školskoga prostora. 

Nastavljena je dobra suradnja s KUD-om Velika Mlaka, KUD-om Mičevec, DVD-om Velika 

Mlaka i udrugama koje djeluju u Velikoj Mlaki, Velikom Polju i Mičevcu.  

Učenici osmih razreda i ove su se školske godine prigodnom priredbom i svečanom 

podjelom svjedodžbi oprostili od osnovnoškolskoga obrazovanja. 
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Natjecanja 

Na županijskome natjecanju iz informatike drugo mjesto osvojili su Toma Petrušić, 

Nina Juretić i Anamarija Ivezić, a treće mjesto Ante Matković i Benjamin Čačić, mentorica 

im je bila Štefica Škara.  

Na županijskome natjecanju iz matematike učenik Šimun Imprić osvojio je prvo 

mjesto – mentor mu je bio Blaž Krajinović. 

Na državnome natjecanju iz matematike Šimun Imprić osvojio je 8. mjesto – mentor 

mu je bio Blaž Krajinović. 

Na županijskome natjecanju Matematički četverac Nika Gelo, Marta Miličević, Matea 

Hrženjak i Šimun Imprić osvojili su 1. mjesto – mentor im je bio Blaž Krajinović. 

 

Na županijskome natjecanju iz njemačkoga jezika Erik Luka Živković osvojio je 2. 

mj. – mentorica mu je bila Nikolina Vučković. 

Na županijskome natjecanju iz engleskoga jezika Ivana Gudelj osvojila je 3. mj. – 

mentorica joj je bila Zrinka Galić. 

Naš učenik 1. b razreda Jakov Kolobarić sudjelovao je na Hippo međunarodnoj 

jezičnoj olimpijadi iz engleskoga jezika i osvojio  5. mjesto. Mentorica mu je bila Ines Grgić.  

Na županijskome natjecanju iz hrvatskoga jezika Mia Zoroja Odrčić osvojila je 2. mj., 

a ista učenica je na državnome natjecanju iz hrvatskoga jezika osvojila 8. mjesto – mentorica 

joj je bila Marina Šilović. 

Na županijskom natjecanju iz zemljopisa Ante Matković osvojio je 3. mjesto –  

mentor mu je bio Tihomir Topolnjak. 
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Na državnome natjecanju Moja prva knjiga nagrađena je naša Melani Miličević – 

mentorica joj je bila Nancy Vujanić.  

Sportski uspjesi: 

Na županijskome natjecanju iz badmintona za 7. i 8. razrede školu su predstavljali 

Ivan Mance, Mihael Vranić, Juraj Nedov i Dominik Varda i osvojili 2. mj. 

Na županijskome natjecanju iz košarke za 5. i 6. r. sudjelovali su Josip Cundeković, 

Marin Gojčeta, Bryn Balja, Fabijan Hum, Filip Hrković, Benjamin Čačić, Šimun Imprić, 

Lovro Dianić, Gabrijel Milak, Teo Vukadin, Lovro Buzov i Fran Rapaić. Osvojili su 3. mj. 

Na županijskom natjecanju iz košarke za 7. i 8. r. sudjelovali su Ivan Vukojević, 

Viktor Čurčić Anđel, Toni Vucković, Petar Brzović, Leo Katkić, Rok Kurilovčan, Lovro 

Cundeković, Josip Božić, Fran Rapaić, Teo Vukadin i Lovro Buzov. Osvojili su 1. mjesto. 

Ista ekipa na državnome je natjecanju osvojila 8. mjesto. Svim sportašima mentorica je bila 

Jasmina Lizačić Martinović. 
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Treba istaknuti i sjajno sudjelovanje Mare Miličević na međunarodnoj konferenciji 

djece Europske unije koja je održana u Bukureštu. 

 

Osvojili smo dva državna natječaja za najbolji ekološki projekt (Novi list i Uniqua 

Radost života). 

Uspješno smo proveli svih sedam koraka za postizanje statusa ekoškole, dobivanje 

statusa obilježili smo podizanjem zelene zastave na priredbi povodom Dana škole koja je 

održana 5. lipnja 2019. 

 

− ove je šk. god. pokrenut školski listić „Periskop“ 

 

Osvojili smo Kauflandov natječaj te dobili godišnju zalihu voća i povrća za sve 

učenike za iduću školsku godinu. Isporuka voća i povrća bit će jednom na tjedan. 
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Za kraj – učitelji su osvojili prvo mjesto u odbojci, odnosno osvojili su Odbojkašku 

ligu osnovnih škola Zagrebačke županije (OLOŠ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematski pregledi 

 

 prije upisa u prvi razred – utvrđivanje psihofizičkog stanja djece  

 učenika 5. i 8. razreda 

 

Cijepljenje učenika prema Programu obvezatnoga cijepljenja 

 

 pri upisu u 1. razred protiv ospica, rubeole i zaušnjaka 

 prvi razred protiv dječje paralize 

 6. razred protiv hepatitisa B (tri doze) 

 8. razred protiv difterije, tetanusa i dječje paralize 
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 8. razred protiv HPV infekcije četverovalentnim cjepivom – preporučeno, dobrovoljno 

i besplatno cijepljenje za sve djevojčice i dječake 

 

 

Screeninzi 

 

 3. razredi: poremećaj vida na boje  

 

Profesionalno informiranje i orijentiranje 

 

 Ove smo godine nastavili s elektroničkim upisivanjem učenika u srednje škole. U 

provedbi e-upisa sudjelovalo je školsko upisno povjerenstvo (ravnateljica, pedagoginje i 

razrednici osmih razreda) te učenici i roditelji osmih razreda. Rukovodili smo se Pravilnikom 

o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, Pravilnikom o 

izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. 

razred srednje škole, Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 

2018./2019. te uputama vezanim za elektroničke upise. Briga o profesionalnom informiranju i 

usmjeravanju učenika provodi se redovito tijekom školske godine. Usmjeravanje i 

informiranje učenika o zanimanjima i školama uvijek je zanimljiva i aktualna tema učenicima 

i roditeljima. Nastavnim temama u svim nastavnim predmetima učitelji upoznaju učenike s 

vrstama zanimanja i područjima ljudske djelatnosti. Posebna pozornost posvećuje se radu s 

učenicima sedmih i osmih razreda kako bi ih se upoznalo sa školama i zanimanjima koja im 

se nude radi njihova što boljega usmjerenja u skladu s interesima i sposobnostima. Školska 

pedagoginja održala je s učenicima nekoliko razgovora i sati vezanih za profesionalno 

informiranje i usmjeravanje i mogućnosti upisa u srednje škole te zaposlenja. Pedagoginja je 

održavala i individualne savjetodavne razgovore s učenicima i roditeljima prema potrebi. 
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Učenici s teškoćama u razvoju i zdravstvenim teškoćama bili su upućeni na timsku obradu u 

Službu za profesionalno informiranje i usmjeravanje Zavoda za zapošljavanje. Tijekom 

godine učenici i roditelji bili su pravodobno i iscrpno informirani o upisima u srednje škole na 

satovima razrednika, nastavnim predmetima, individualnim savjetodavnim razgovorima, 

oglasnoj ploči i školskim mrežnim stranicama. Učenici su dobili letke, brošure i cjelokupan 

pisani materijal o upisima u srednju školu. Učenici su posjećivali dane otvorenih vrata 

srednjih škola koje su ih zanimale, a o njihovu ih je održavanju obavještavala pedagoginja.  

 

 

Stručno usavršavanje zaposlenika 

 

 Stručno  usavršavanje zaposlenika provedeno je održavanjem metodičkih predavanja 

na  sjednicama učiteljskoga vijeća, na stručnim sastancima i savjetovanja u Školi i Gradu te u 

ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja (prema Katalogu stručnih skupova, 

ETTAEDU) i Agencije za odgoj i obrazovanje. Posebnu smo pozornost posvetili stručnome 

usavršavanju i primjeni suvremenih metoda i oblika nastavnoga rada kako bi rad s učenicima 

bio kvalitetan i temeljen na suvremenim didaktičko-metodičkim dostignućima.  

 

 e-Dnevnik 

Nastavili smo upotrebljavati e-Dnevnik.  

Na školskim stručnim aktivima ustrojenim na početku školske godine obrađivale su se 

aktualne stručne teme prema interesu i iskazanim potrebama učitelja. Ustrojeni su sljedeći 

aktivi: Aktiv razredne nastave, Aktiv društveno-humanističkoga područja, Aktiv 

prirodoslovno-matematičkoga područja, Aktiv stranih jezika i Aktiv razrednika. Teme i 

sadržaje rada stručnih aktiva učitelji su obrađivali u okviru stručnih aktiva planiranih na 

početku školske godine. Voditelji aktiva predali su zapisnike o održanim sastancima. 
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 Redovito smo održavali sjednice razrednih vijeća. Plan rada Učiteljskoga vijeća i 

razrednih vijeća u cijelosti je ostvaren prema godišnjem planu. Plan i program rada ravnatelja, 

stručnih suradnika, tajništva i računovodstva ostvaren je prema predviđenome godišnjem 

planu i programu rada.  

 

Suradnja s roditeljima, stručnim suradnicima i institucijama 

 

Tijekom školske godine nastavljena je uspješna suradnja sa stručnim službama 

Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje i Nacionalnoga  centra 

za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Dobro smo surađivali s Mjesnim odborom Velike 

Mlake, KUD-om Velika Mlaka,  KUD-om Mičevec i Zelenom akcijom Mičevec na 

programima kulturne i javne djelatnosti, uređenju vanjskih školskih površina i drugim 

sadržajima od zajedničkoga i općega interesa. 

Suradnjom s Gradskim poglavarstvom i Upravnim odjelom za društvene djelatnosti, 

školstvo i predškolski odgoj bili smo i ove godine izuzetno zadovoljni. Nastavljena je 

uspješna suradnja s osnovnim školama i drugim ustanovama i institucijama na području 

Velike Gorice te župnicima župa Velika Mlaka i Jakuševac koje se nalaze na našem školskom 

području. Nastavljena je dobra suradnja s Centrom za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica. 

Dobro surađujemo s Centrom za socijalnu skrb Velika Gorica i Novi Zagreb te s Uredom 

državne uprave u Zagrebačkoj županiji (sa Službom za društvene djelatnosti). 

Ostvarena je dobra suradnja s roditeljima, održani su komunikacijsko-edukativni 

roditeljski sastanci kojima smo željeli roditeljima pomoći u ostvarivanju kvalitetnijeg i 

uspješnijeg roditeljstva. Eventualni problemi rješavani su na obostrano zadovoljstvo – 

zajedničkim razgovorima s razrednicima, roditeljima, pedagoginjama i ravnateljicom Škole. 

Škola je i ove školske godine organizirala otvoreni sat za roditelje. Jednako tako, nastavljeno 

je s uređivanjem kutka za roditelje, panoa u predvorju gdje roditelji mogu pronaći novosti o 
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radu Škole, obavijesti o informacijama i otvorenom satima učitelja te informacije o rasporedu 

pisanih provjera. Škola ima svoju mrežnu stranicu koja aktivno i detaljno prati život i rad 

Škole. Ostvarili smo i uspješnu suradnju s medijima. Škola je i dalje otvorena za suradnju sa 

svim institucijama i osobama koje su usmjerene prema podizanju uvjeta za kvalitetniji odgoj i 

obrazovanje naših učenika. 

Izvješće o provedbi preventivnih programa 

Tijekom školske godine 2018./2019. provedeni su planirani preventivni programi; programe 

su provodile socijalna pedagoginja, pedagoginja, razrednici i vanjski suradnici.  

 U prvim razredima održan je preventivni program „MAH“ (Mogu ako hoću) na temu 

sigurnosti u prometu; program su proveli policijski službenici.  

 U drugim razredima održana je radionica „Sigurno uz prugu − prevencija stradavanja 

djece i mladih“. 

 U 2. d razredu održane su četiri radionice na temu socijalnih vještina; radionice je 

održala socijalna pedagoginja Sonja Jarebica (Udruga „Ti si OK“). 

 U trećim razredima održana je radionica i roditeljski sastanak u sklopu „CAP“ 

programa − prevencija zlostavljanja djece. 

 U četvrtim razredima organiziran je posjet policijskoj postaji s ciljem upoznavanja s 

poslovima policije i razvijanje suradničkog odnosa. 

 U četvrtim razredima održana je radionica na temu pripreme za prelazak u predmetnu 

nastavu. 

 U 4. b razredu održana je radionica na temu socijalnih vještina i odnosa među 

učenicima. 

 U petim razredima održane su radionice na temu tehnika učenja i razvoj radnih navika. 

 U 5. c i 5. d održane su tri radionice na temu „Učenje nenasilja“; radionice je održala 

socijalna pedagoginja Sonja Jarebica (Udruga „Ti si OK“). 

 U petim razredima održana je radionica na temu „Slika o sebi“. 
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 U 5. c održan je roditeljski sastanak na temu medijskoga odgoja 

 U šestim razredima održana je radionica na temu socijalnih vještina. 

 U šestim razredima održan je preventivni program „MAH 2“  (Mogu ako hoću 2) i 

roditeljski sastanak na temu prevencije ovisnosti i nasilja s policijskoga aspekta. 

 U šestim je razredima održan roditeljski sastanak na temu medijskoga odgoja. 

 U sedmim razredima održana je radionica na temu medijske pismenosti − razvoj 

kritičkoga odnosa prema medijima.  

 U sedmim razredima održana je predstava „DROGA − reci NE“ na temu prevencije 

ovisnosti. 

 U 7. b i 7. c održana je preventivna radionica „Karte pamćenja“; predavanje je održala 

socijalna pedagoginja Sonja Jarebica (Udruga „Ti si OK“). 

 U osmim razredima školska liječnica održala je predavanje na temu spolno prenosivih 

bolesti. 

 U osmim razredima održane su dvije radionice na temu prevencije ovisnosti i 

vršnjačkoga pritiska. 

 

 

 

Velika Mlaka, 27. kolovoza 2019. 

                                                                                            ravnateljica: 

                                                                                                  Zrinka Šućur, prof. 

 

         


