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1. UVOD 
 
Na temelju članka 62. i 64. Statuta OŠ „Antunovac“ ravnatelj podnosi Školskom odboru 
izvještaj o radu Škole u prvom polugodištu školske godine 2017. /2018. Izvještaj će biti dan 
Školskom odboru na razmatranje na sjednici u siječnju 20178. g. 
 
Sadržaj ovog izvještaja čine: 

1. Izvještaj o radu ravnatelja 
2. Izvještaj o radu stručnih tijela Škole 
3. Izvještaj o radu Vijeća roditelja i Vijeća učenika 
4. Izvještaj o događanjima i aktivnostima u Školi tijekom 1. polugodišta 
5. Izvještaj o rezultatima u radu u nastavi, opravdanim i neopravdanim satima i 

pedagoškim mjerama učenika, te vladanju učenika u 1. polugodištu 

2. IZVJEŠTAJ O RADU RAVNATELJA 
 
Tijekom 1. polugodišta ravnatelj je radio sljedeće poslove: 

1. sudjelovao izradi i donošenju Godišnjeg plana i programa rada škole 
2. sudjelovao u izradi i donošenju Kurikuluma škole 
3. izvršio organizacijske i tehničke pripreme u nastavi i ostalim poslovima  
4. izvršio organizacijske i tehničke pripreme za početak školske godine 
5. sudjelovao u izradi rasporeda sati i rasporeda dežurstava učitelja 
6. donio godišnji plan rada ravnatelja 
7. organizirao i predsjedao sjednicama Učiteljskog vijeća 
8. sudjelovao u radu Razrednih vijeća 
9. pripremao rad i sudjelovao u radu Vijeća učenika i Vijeća roditelja 
10. uspostavio suradnju sa Županijskim uredom za obrazovanje 
11. nekoliko puta izvršio uvid u vođenje pedagoške dokumentacije i u suradnji s 

pedagoginjom predložio otklanjanje nedostataka 
12. uspostavio uspješnu suradnju s Općinom Antunovac i uključio Općinu u neke projekte 

Škole 
13. na temelju Kućnog reda i rasporeda sati strukturirao radno vrijeme učitelja i ostalih 

djelatnika 
14. donio rješenja o zaduženjima učitelja i ostalih djelatnika Škole 
15. surađivao s razrednicima i roditeljima te Povjerenstvom za pedagoške mjere 
16. sudjelovao u radu ŽSV ravnatelja OBŽ i ostalim stručnim skupovima predviđenim za 

školski management 
17. formirao povjerenstva za inventuru 
18. posjetio sate razrednika i razgovarao s učenicima o radu Škole 
19. službeno razgovarao s učiteljima kod uočenih problema i nedostataka u radu i 

preporučio otklanjanje  
20. vodio detaljne zapisnike o posjetima satima razrednika, razgovorima s učenicima, 

učiteljima i roditeljima 
21. sudjelovao u organizaciji manifestacija i priredbi na razini Škole 
22. sklapao ugovore o korištenju športske dvorane i rješavao eventualne probleme 

povezane s time 



23. pratio postupke pri izricanju pedagoških mjera i razmatrao eventualne žalbe roditelja 
24. donio ostale odluke u skladu sa zakonima RH i drugim propisima 
25. donosio odluke o primanju u radni odnos novih djelatnika i ostale odluke vezane uz 

radno-pravni odnos (uz suglasnost Školskog odbora) 
26. aktivno sudjelovao u kreiranju i ažuriranju web-stranica škole 
27. Surađivao s tajnicom i računovođom škole na poslovima organizacije tehničke službe 

te izrade proračuna škole za 2018. g. i projekcija proračuna za 2019. i 2020. g. 
28. Radio u stručnim povjerenstvima učitelja pripravnika 
29. surađivao s medijima i promovirao Školu 
30. osnovao organizacijski odbor za proslavu obljetnica škole i sudjelovao u njegovom 

radu 

3. IZVJEŠTAJ O RADU STRUČNIH TIJELA ŠKOLE 

3.1. RAZREDNA VIJEĆA 
 
Tijekom 1. polugodišta održane su 3 sjednice razrednih vijeća. Na sjednicama su bile teme:  

a. Organizacija i početak školske godine 
b. Ustrojavanje razrednih odjeljenja 
c. Dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti 
d. Uspjeh učenika u učenju i vladanju na tromjesečju i na kraju 1. polugodišta 
e. Rasprava i izricanje pedagoških mjera 
f. Suradnja s roditeljima učenika 
g. Rješavanje aktualnih problema u razredu 

 
Na svim sjednicama Razrednih vijeća razrednici su uredno vodili zapisnike koji se nalaze u 
razrednim knjigama razrednih odjeljenja, a izvješća o uspjehu i radu razrednih odjeljenja na 
kraju polugodišta nalaze se i u bazi podataka. 
 

3.2. UČITELJSKO VIJEĆE 
 
Tijekom 1. polugodišta Učiteljsko vijeće održalo je 5 sjednica. Na sjednicama su teme bile 
sljedeće:  

a. Organizacija i početak školske godine 
b. Rasprava i usvajanje prijedloga Godišnjeg plana i programa i Kurikuluma 
c. Rasprava i koordiniranje voditelja projekata 
d. Rješavanje zamolbi učenika 
e. Usvajanje planova stručnog usavršavanja 
f. Stručna predavanja učitelja za UV 
g. Rješavanje problematike rasporeda, dežurstva, školske kuhinje, odnosa u kolektivu, 

financijskih prava učitelja 
h. Razmatranje izvještaja sa sastanaka Kolegija RN i PN 
i. Razmatranje izvještaja sa sjednica Vijeća učenika i Vijeća roditelja 
j. Rješavanje druge aktualne problematike vezane za funkcioniranje Škole 

 



Na svim sjednicama Učiteljskog vijeća uredno su vođeni zapisnici koji se nalaze u bazi 
podataka škole. 

4. IZVJEŠTAJ O RADU VIJEĆA RODITELJA I VIJEĆA UČENIKA 

4.1. VIJEĆE RODITELJA 
 
Na početku školske godine roditelji su na roditeljskim sastancima sukladno Zakonu o odgoju i 
obrazovanju imenovali svoga predstavnika u Vijeće roditelja u 1. razredima i 5. razredima, 
kao i onim razredima gdje su dosadašnji predstavnici odustali od obavljanja dužnosti ili im je 
istekao mandat. Na 1. sjednici za predsjednicu Vijeća roditelja izabrana je Mirta Krišto, a 
potpredsjednica je Jasmina Pavlović, a zapisničar Suzana zbiljski. Vijeće roditelja broji 17 
članova.  
Tijekom 1. polugodišta održane su 2 sjednice Vijeća roditelja. Na sjednicama se raspravljalo o 
sljedećim temama: 

a. Aktualna tekuća problematika Škole – roditelji su mogli postavljati pitanja ravnatelju i 
pedagoginji i tražiti pojašnjenja 

b. Rasprava o redovnim izvještajima ravnatelja o aktivnostima i događajima u Školi 
c. Rasprava o izvješću o uspjehu učenika u učenju i vladanju u prošloj školskog godini 
d. Rasprava i prihvaćanje prijedloga Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada Škole 
e. Prijedlozi roditelja za poboljšavanje rada Škole (ravnatelju, Učiteljskom vijeću) 
f. Javne rasprave o prijedlozima pojedinih pravilnika (prema obavijestima MZOS) 

 
Na svim sjednicama Vijeća roditelja uredno su vođeni zapisnici koji se nalaze u bazi podataka 
škole, kao i javno objavljeni na web stranicama škole. 
 

4.2. VIJEĆE UČENIKA 
 
Na početku školske godine na satima razrednika učenici svih razreda izabrali su po 1 
predstavnika u Vijeće učenika koje broji 18 članova. Na 1. sjednici za predsjednika je izabran 
Mihael Krivat, za potpredsjednicu Kristina Debelić, a za zapisničara Nika Pavičić. Ravnatelj je 
na početku rada članove Vijeća upoznao s njihovim pravima i dužnostima i pozvao ih na 
suradnju. Zbog smjene Mihaela Krivaka kao predstavnika u Vijeću učenika, na 2. sjednici je za 
novu predsjednicu izabrana Lucija Hunjadi. Vijeće učenika područne škole u Ivanovcu radi 
dislocirano. 
Tijekom 1. polugodišta Vijeće učenika održalo je 2 sjednice, a teme su bile sljedeće: 

a. Ustrojavanje Vijeća učenika, djelokrug rada i izbor predsjednika 
b. Aktualna tekuća problematika u Školi – učenici su mogli ravnatelju i pedagoginji 

postavljati pitanja i ukazivati na probleme koje su zamijetili u Školi, te davati svoje 
prijedloge i savjete 

c. Razmatranje ideja učenika za poboljšanje uvjeta rada učenika u školi 
d. Prijedlozi o sudjelovanju učenika u projektima – redarska služba za sajam, ostali 

projekti škole 
e. Rješavanje problema ponašanja nekih učenika kao i problema u učenju. 

 



Na svim sjednicama Vijeća učenika uredno su vođeni zapisnici koji se nalaze u bazi podataka 
škole i javno objavljeni na web stranicama škole. 

5. IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA I AKTIVNOSTIMA U ŠKOLI TIJEKOM 1. 
POLUGODIŠTA 

 
Tijekom 1. polugodišta u Školi su održana razna događanja i manifestacije, a svi planirani 
projekti na razini Škole uspješno se ostvaruju. O svim aktivnostima i događajima u Školi 
redovito se izvještava na web stranicama Škole. Nositelji aktivnosti zaduženi za provođenje 
aktivnosti u školi izradili su planove koji su sastavni dio Kurikuluma, a voditelji operativnih 
aktivnosti planove koji su sastavni dio Godišnjeg plana i programa. Iz izvještaja voditelja 
aktivnosti na sjednicama Učiteljskog vijeća zaključuje se da su sve planirane aktivnosti u 1. 
polugodištu ostvarene, realizirani su svi kulturno-zabavni događaji, posjeti i putovanja, a 
aktivnosti koje se odvijanju u fazama tijekom cijele školske godine uspješno se realiziraju. 
Voditelji aktivnosti redovito se mjesečno sastaju na sjednicama Tima za upravljanje školom 
gdje se koordiniraju sve aktivnosti.  

6. IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA U RADU U NASTAVI 
 

Razred Iskazana 
negativna 

Uočeni 
problemi 
u učenju 

Ističu 
se u 

učenju 
i radu 

Problemi 
u 

vladanju 

Oprav. 
sati 

Neoprav. 
sati 

Ukupno 
izost. 

PED. 
MJERE 

1.A - - 7 1 246 - 246 - 
1.B - 2 1 - 177 - 177 - 
2.A - 1 - 4 477 1 478 - 
2.B - 4 1 - 508 - 508 - 
3.A - 3 - 1 342 - 342 - 
3.B - 3 1 - 422 - 422 - 
4.A - - 4 2 254 - 254 2 
4.B - 2 6 - 379 1 380 - 
4.C - 1 4 - 180 - 180 - 
5.A 2 2 2 3 381 - 381 - 
5.B - - 2 1 439 5 444 - 
6.A 6 1 4 13 638 2 640 2 
6.B 9 - 3 8 876 - 876 1 
7.A 4 5 3 5 1046 6 1052 2 
7.B 1 - 7 1 546 - 546 - 
8.A 4 - 3 4 787 4 791 - 
8.B 4 1 4 5 579 - 579 - 

2016./17. 39 19 59 48 7678 170 7848 7 
UKUPNO 30 25 52 48 8277 19 8296 7 

 
 
 



Ravnatelj 

Tomislav Duk, prof. 

Nakon razmatranja podnesenog izvjestaja, Skalski odbor na 11. sjednici odrzanoj 1. veljace 
2018. prihvatio je lzvjesce ravnatelja o radu skole u 1. polugodistu skolske godine 2017./2018. 

Predsjednica Skolskog odbora 

i 'J (;J/ 
tubicar, prof. 
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