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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 ŠKOLSKOG KURIKULUMA U ŠK. GOD. 2017./2018. 

 

Školsko  područje 

 

Školskim područjem Osnovne škole Velika Mlaka obuhvaćena su naselja Velika 

Mlaka, Veliko Polje i Mičevec.         
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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 tog naselja.  

 

Radovi izvršeni u šk. godini 2017./2018.: 

 

1. montaža novog videonadzora (5 novih kamera i snimač za 16 kamera) 

 

2. hitna intervencija 30. 11. 2017. na vodovodnim instalacijama u zemlji od šahta do 

objekta zbog propuštanja u cijevi te montaža sanacijskih spojnica 

 

3. zamjena vodovodne cijevi od šahta do objekta u zemlji 29. 12. 2017. 

 

4. kompletno saniranje starih instalacija u dvama sanitarnim čvorovima za učenike u 

predmetnoj nastavi (zahod za dječake; prizemlje i prvi kat) 

 

5. saniranje cijevi za dva korita u svlačionicama za tjelesnozdravstvenu kulturu (zamjena 

odvoda i spajanje na podni sifon) 

 

6. izrada ozračnika u kabinetu tjelesnozdravstvene kulture (bušenje rupe u armirano-

betonskom zidu dijamantnim altom) 

 

7. postavljanje pregrade i vrata u kabinetu tjelesnozdravstvne kulture 

 

8. soboslikarski radovi: galerija škole (struganje, gletanje, bojenje uljanom bojom) 

 

9. soboslikarski radovi: zbornica, školska blagovaonica 

 

10. brušenje i lakiranje parketa u zbornici 
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11. rekonstrukcija ozračnog sustava na centralnom grijanju (kabinet ravnatelja, kabinet 

tajnika, kabinet stručne službe, zbornica, učionica broj 23, učionica likovne i glazbene 

kulture, učionica povijesti i geografije, dječji zahodi, zahodi za učitelje, na galeriji). 

 

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 s opremanjem škole 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.   

 

U školskoj godini 2017./18. poduzeto je kako slijedi:  

(nabavljena oprema od 1. 9. 2017. do 31. 12. 2017.) 

1. računala s monitorima, tipkovnicama i mišem (6 kompleta) 

2. nosači za projektore  

3. platna za projektore  

4. projektori (5 komada) (Beng MS 531-HDMI) 

5. laptop (2 komada) 

6. strunjače za skok u dalj (2); kolica za lopte 

7. stalci za bicikle (6 komada) 

8. 83 školske učioničke klupe 

9. knjige za školsku knjižnicu 

10. 80 komada držača knjiga za školsku knjižnicu 
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11. stol za knjižnicu s kutijom za slikovnice i 8 trapez klupa 

12. pisač za zbornicu (Lesmark MS 3120 B) 

13. učenička zadruga: šivaća mašina – singer; fotoaparat; pisač (epson) 

      14. profesionalni zamrzivač za školsku kuhinju (inoks izvedba) 

      15. bežični razglas za sportsku dvoranu 

      16. alat za domara 

      17. muzička mikseta i zvučnici (2 komada).  

 

IZVJEŠĆE O RADU ŠK. KNJIŽNICE U ŠK. GOD. 2017./2018. 

 

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

2017./2018., 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 u svakom 

trenutku moguće 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 produljenje 

roka povrata građe. 

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

signaturu. Da 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.  

 

Knjižničnim fondom koristila se većina učenika i učitelja naše škole. Najčešće su 

posuđivana djela za obvezatnu lektiru. Učenici su posudili 4348 naslova, dok su djelatnici 

škole posudili  101 naslov.  

 

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

 

DAROVI 

Škola je dobila na dar 15 knjiga u vrijednosti 250,00 kn (učenici, djelatnici i dr.). 
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KUPLJENO 

Tijekom školske godine novcem Škole (sredstva Osnivača) kupljeno je za učenički i 

učiteljski fond  187 knjiga u vrijednosti 9.993,37 kn te iz ostalih prihoda Škole 24 knjige u 

vrijednosti 1.896,02 kn . 

 

Na kraju školske godine 7 učenika nije vratilo knjige u školsku knjižnicu. 

Učenici su nadoknadili štetu za knjige koje su tijekom školske godine oštetili ili 

izgubili. 

 

Na prijedlog knjižničarke Vijeće roditelja je prihvatilo i predložilo Školskom odboru 

prikupljanje donacija za školsku knjižnicu tijekom školske godine u iznosu od 10,00 kn po 

učeniku. Prikupljeno je 3.170,00 kn. Tijekom Interlibera prikupljene donacije će se iskoristiti 

za nabavu knjiga za učenike (lektira i knjige za slobodno čitanje). 

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

Lađa, Miš, Jezik, Meridijani, Olimp, Unikat, Zrno, novine (Školske novine) i dječje časopise: 

Smib, Radost, Modru lastu,  Mali koncil, Moj planet, Prvi izbor.  Neki od tih časopisa su 

dolazili kao donacija. 

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

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

često dolazili čitati literarne i znanstveno-popularne časopise: što iz zabave, što zbog izrade 

referata i sl.  

 

Sustavno su provođeni sati upoznavanja s knjižnicom u sklopu KIP-a (knjižnično-

informacijska pismenost). 

 

Povodom obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige (1. prosinca 2017.) održano je 

svečano predstavljanje naših mladih učenica spisateljica koje su tijekom prošle školske godine 

sudjelovale u natječaju „Moja prva knjiga" i napravile svoje slikovnice. Na taj su način na 

uključivanje u natječaj motivirani i učenici koji u njemu nisu sudjelovali prošle godine.. 

Udruga Kalibra ima za glavni cilj promicanje kulture čitanja. Od prosinca 2017. do 31. ožujka 

2018. svaki petak knjižničarka je održavala radionice (po 3 školska sata) za zainteresirane 

učenike koji su izrađivali vlastite slikovnice. Četrnaest učenika je izradilo slikovnicu do kraja 

te smo ih poslali na natječaj. Poticajnu nagradu osvojili su Mijo Gogić (1. b), Ozana Ladić 
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(1. b), Nives Mesić (4. d), Antea Tomić (1. b).  Završna svečanost natječaja Moja prva 

knjiga za 2018. godinu održat će u četvrtak, 27. rujna 2018., godine u Domu hrvatske vojske 

Zrinski u Karlovcu. 

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

škole Čitanjem do zvijezda. Dana 22. veljače 2018. Ramona Jurilj (8. a), Marija Klarić 

(8. a) i Miha Kolarić (8. a) osvojili su 1. mjesto  na županijskom natjecanju u OŠ Stjepana 

Radića (Božjakovina) i tako se plasirali na državno natjecanje koje je održano 4. svibnja 

2018. u Čakovcu. Naši su učenici zauzeli 4. mjesto u konkurenciji od 30 škola.  
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  Uključili smo se i u projekt „Razvoj školskog volontiranja uspostavom mreže 

volonterskih klubova Crvenog križa“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz 

Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH. Dana 25. listopada 2017. u našoj je 

školi u 2 predavanja učenicima šestih, sedmih i osmih razreda Petra Kralj predstavila projekt, 

a  učenici zainteresirani za volontiranje mogli su se prijaviti u knjižnici do 3. studenog 2017. 

(budući da sam ja bila mentor  za našu školu). U projekt su se uključili sljedeći učenici: Hana 

Jurilj (6. a), Ivana Gudelj (7. a), Petra Bagarić (7. b), Filip Jakšić (7. b) i Ramona Jurilj (8. a). 

Učenici su od 3 ponuđena odabrali program Vršnjačka podrška učenicima i djeci 

migrantima. Od 2. do 4. veljače 2018. sudjelovali smo na edukativnom kampu tog 

programa. Kamp se održao u Domu Crvenog križa Sljeme. Svi prijavljeni učenici i 

knjižničarka sudjelovali su u edukaciji i radu kampa.  

Učenici su od veljače 2018. redovito pružali pomoć u učenju 

učenicima koji su to željeli, i to svaki učenik po 2 školska sata 

tjedno u terminima koji su bili objavljeni na mrežnim stranicama Škole, na oglasnom panou 

u holu Škole te na vratima školske knjižnice.  
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Dana 25. travnja 2018. išli smo na druženje s djecom migrantima u Prihvatilište za traženje 

azila Zagreb (Hotel Porin). Posjet i prijevoz organizirao je DCK Zagrebačke županije. Svi 

učenici uključeni u 

projekt su u pratnji 

knjižničarke posjetili 

djecu migrante i družili 

se s njima. Učenici su 

redovito sudjelovali i u 

mjesečnim druženjima 

volontera s područja 

Grada Velike Gorice 

uključenima u projekt. Završni kamp će se održati u Domu Crvenog križa Zagreb, Novi 

Vinodolski, od 7. (petak) do 9. (nedjelja) rujna ove godine. 

  I ove školske godine u svim trećim razredima provođen je projekt „Volimo knjige“. 

Cilj  je bio potaknuti sve članove obitelji na čitanje i provođenje zajedničkog vremena uz 

knjige. Naprtnjača sa 7 zanimljivih knjiga putovala je tijekom školske godine kroz brojne 

obitelji i u svakoj obitelji boravila tjedan dana. Za projekt su odabrane knjige iz različitih 

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

priručnici o odgoju itd.), a u naprtnjači je putovala i bilježnica za pisanje dojmova. Do kraja 

školske godine naprtnjača je posjetila sve obitelji učenika trećih razreda, osim u 3. a gdje se 

naprtnjača izgubila. Većina roditelja i učenika uživala je u tom projektu i slobodnom 

vremenu koje  je s članovima obitelji provela na kvalitetniji, zanimljiviji  i drukčiji način.  

  Knjižničarka je organizirala književni susret s Jadrankom Čunčić Bandov za 

učenike  prvih razreda (3. studenoga 2017.) U knjižnici su obilježeni svi važni datumi i 

prigode uređenjem panoa: povodom 

Međunarodnog dana mira (21. 9.), 

Svjetskog dana zaštite životinja (4. 

10.),  Dana  kruha, Međunarodnog 

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.   
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  Knjižničarka je redovito sudjelovala na svim stručnim usavršavanjima namijenjenim 

školskim knjižničarima (informativni utorak, stručna usavršavanja za školske knjižničare 

Zagrebačke županije te školske knjižničare s područja Velike Gorice, Proljetna škola 

školskih knjižničara (Baška), stručni skup u organizaciji Hrvatske udruge školskih 

knjižničara (Karlovac), Međužupanijsko stručno vijeće. 

  Grad Velika Gorica donirao je učenicima trećih razreda radnu bilježnicu za povijesne 

sadržaje zavičajne nastave Moj zavičaj autora Stjepana Šipušića i Miroslava Grahovca. 

 

Organizacija rada 

                

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

svojem sastavu matičnu školu u Velikoj Mlaki s 25 razrednih odjela od prvoga do osmoga 

razreda i podružnicu  u Mičevcu s četiri razredna odjela od prvoga do četvrtoga razreda. 

Nastavu u OŠ Velika Mlaka polazilo je 620 učenika koji su bili raspoređeni u 29 

razrednih odjela od prvog do osmog razreda, od toga u PŠ Mičevec 43 učenika koji su bili 

raspoređeni u 4 razredna odjela od prvog do četvrtog razreda.   

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. pohađalo je 46 učenika (12 učenika s prilagođenim programom i 

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

učenika pratili su predmetni profesori, defektologinje i pedagoginja. 

Program je ostvarivalo 19 učitelja razredne nastave i 19 učitelja predmetne nastave s 

punim radnim vremenom, 6 učitelja predmetne nastave s nepunim radnim vremenom, 4 

pomoćnika u nastavi, dva stručna suradnika s punim radnim vremenom – pedagoginja i 

knjižničarka, dva stručna suradnika defektologa sa skraćenim radnim vremenom, 11 

administrativno-tehničkih zaposlenika i ravnateljica Škole. U Školi je bilo zaposleno ukupno 

64 zaposlenika. Nastava je u cijelosti bila stručno zastupljena.  
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 Za učenike putnike organiziran je prijevoz. Ukupno je bilo 54 učenika putnika. 

Pripravnički staž ostvarivala je učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture koja je u školi 

stažirala kao asistentica u nastavi, mentor Hrvoje Bašić. Nadalje, pripravnički staž ostvarivale 

su i učiteljica razredne nastave Monika Grgar Rakas (mentorica Blaženka Čunčić), zatim 

učiteljica u produženom boravku Lucija Arbanas (mentor Luka Karas), pedagoginja Maja 

Munđer Dragin (mentorica Biljana Manin iz Osnovne škole Trnsko), učiteljica matematike 

Mirjana Malešić (mentor Blaž Krajinović), socijalni pedagog Adriana Vučetić (mentorica 

Željka Gomuzak Anić), učiteljica glazbene kulture Lucija Siruček (mentorica Mirela Lukić iz 

Osnovne škole Čučerje) te učiteljica razredne nastave Ines Grgić (mentorica Diana 

Prevolnik). 

Primjenjivali smo Nastavni plan i program za osnovnu školu. Nastavili smo s radom u 

projektu „Razvoj kurikulumske kulture škole“. Provodili smo sadržaje zdravstvenog odgoja i 

građanskog odgoja i obrazovanja. 

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 – mliječi obrok za 226 učenika i prehrana 

učenike u produženom boravku (52 obroka).. U produženi boravak bila su uključena 52 

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 za predmetnu 

nastavu, a u 13.10 sati za razrednu nastavu.  
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Učenici putnici iz Mičevca (54 učenika) svakodnevno su putovali školskim 

autobusom. Za  izbornu nastavu katoličkoga vjeronauka opredijelilo se 590 učenika ili 95 % 

učenika, pa su nastavni sati uklopljeni u redovnu nastavu. Izbornu nastavu Njemačkoga jezika 

pohađala su 223 učenika. 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. 

Uspješno smo provodili školske projekte:  

 program prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih  

 preventivni program MAH2 za učenike i roditelje šestih razreda –  prevencija 

nasilja 

 projekt „Učenje socijalnih vještina“ za učenike šestih razreda uz predavanje na 

roditeljskim sastancima na navedenu temu 

 Europsku mrežu škola koje promiču zdravlje 

 projekt poticanja kritičkoga odnosa prema medijima i društvenim mrežama 

„Medijska radionica” za učenike sedmih razreda 

 projekt za učenike osmih razreda namijenjen prevenciji ovisnosti 

 projekt „Uspješno učenje“ za učenike petih razreda 

 projekt „Nacionalni kviz za poticanje čitanja“ 

 projekt CAP za učenike i roditelje trećih razreda 

 projekt „Volim Turopolje“ 

 projekt „Volim knjigu“ 

 projekt „Mičevečki kaj“ 

 projekt „Vršnjačka pomoć u učenju“ 

 projekt „Razvoj školskog volontiranja“. 
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U šk. god. 2017./2018. rad se odvijao prema kalendaru koji je utvrdilo Ministarstvo 

znanosti, obrazovanja i športa. Tijekom školske godine ostvareno je 178 nastavnih dana, 221 

radni dan, 71 dan učeničkih praznika, četiri priredbe (doček prvašića, božićna svečanost, 

proslava Dana škole i završna priredba osmih razreda).  

Unosili smo podatke u program Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 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 20 895 nastavnih sati. Ostvareno 

je 21 359 nastavnih sati, 464 sati više od planiranoga.  

          

Izborna nastava                

 

Izborna nastava u školskoj godini 2017./2018. bila je organizirana iz Vjeronauka, 

Njemačkoga jezika i Informatike. U izborni program RKT vjeronauka bilo je uključeno 590 

učenika od prvoga do osmoga razreda. Za izbornu nastavu Vjeronauka planirano je 2030 sati. 

U izbornu nastavu Informatike bilo je uključeno 212 učenika. Planirano je 840 sati. 

U izbornu nastavu Njemačkoga jezika bila su uključena 223 učenika od četvrtoga do osmoga 

razreda. Planirano je 840 sati. 

Učenici prvih, drugih i trećih razreda bili su uključeni u program ranoga učenja Engleskoga 

jezika koji financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.   
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Dopunska nastava 

Dopunska je nastava bila organizirana iz Hrvatskoga jezika, Matematike, Povijesti i 

Engleskoga jezika. U rad dopunske nastave bilo je uključeno ukupno 295 učenika ili 48 % 

učenika naše škole. Za ostvarenje programa planirana su 822 sata. 

Program je u cijelosti ostvaren. 

 

Dodatni  rad 

Dodatnim radom bilo je obuhvaćeno ukupno 205 učenika ili 33 % učenika. U 

razrednoj nastavi dodatni rad ustrojen je za Hrvatski jezik i Matematiku. U predmetnoj 

nastavi dodatni rad ustrojen je za Hrvatski jezik, Matematiku, Engleski jezik, Fiziku, Kemiju, 

Geografiju i Povijest. Planirano je 535 sati dodatnoga rada. Program je u cijelosti ostvaren, 

učenici su sudjelovali na natjecanjima na kojima su ostvarili izvrsne rezultate. 

 

Izvannastavne aktivnosti 

Izvannastavnim aktivnostima bilo je obuhvaćeno ukupno 642 učenika raspoređenih u 

30 skupina, s tim da su neki učenici sudjelovali u radu nekoliko skupina. Interes učenika 

povećava se svake godine. Rezultati su izvrsni, kao i svake godine. Ostvareno je ukupno 1470 

sati. Program je u cijelosti ostvaren.  

 

Izvanučionična  i terenska nastava 

Izvanučionična nastava ostvarena je u planiranom opsegu i sadržajima. I ove smo 

školske godine i dalje posebnu pozornost posvećivali sadržajima terenske, izvanučionične i 

integrirane nastave. Učenici su nekoliko puta tijekom godine izvanučioničnu nastavu ostvarili 

odlaskom u kazalište Trešnja, Žar ptica, kino Gorica te ostala kazališta na području Grada 
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Zagreba. Ostvareni su planirani posjeti kazališnim i glazbenim predstavama, koncertima, 

likovnim izložbama i muzejima. 

Učenici 4. a, b, c i d razreda od 25. do 28. ožujka 2018. bili su u školi u prirodi. 

Posjetili su Senj, Novi Vinodolski i Rijeku. 

 

Dana 23. svibnja 2018. učenici petih razreda bili su na izvanučioničnoj nastavi u 

Kraljevici,  Astronomskom centru u Rijeci i obišli su centar Rijeke. 

Dana 24. svibnja 2018. učenici šestih razreda bili su na izvanučioničnoj nastavi u Krku 

i Košljunu. 

Učenici sedmih razreda bili su 12., 13. i 14. lipnja na višednevnoj terenskoj nastavi. 

Obišli su Roč, Hum, Motovun, Poreč i Pulu. 

Od 23. do 25. svibnja 2018. učenici osmih razreda bili su na višednevnoj terenskoj 

nastavi. Posjetili su Split, Zadar i Biograd na Moru.  
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Učenici 8. a, b i c razreda  bili su 25. i 26. siječnja 2018. na terenskoj nastavi u 

Vukovaru. 

 

Uspjeh učenika u učenju i ponašanju 

Na kraju školske godine imali smo 620 učenika. Prosječna je ocjena na razini škole 

4,60. 

Pohvaljeno je 328 (52 %) učenika, a nagrađen je 21 učenik (3,28 % učenika) osmih 

razreda za izvrstan uspjeh u svih osam godina školovanja (od toga 4 učenika s uspjehom 5,0 

svih osam godina) i 7 učenika koji su sudjelovali na državnim natjecanjima. Učenici su 

opravdano izostali s nastave 27 281 sat, neopravdano ukupno 78 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). 
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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. I ove godine HAK-ovci i djelatnici Autokluba Velika Gorica posjetili su našu 

matičnu i područnu školu.  Prvašiće i njihove roditelje upozorili su na ponašanje u prometu i 

na opasnosti na cesti. Učenici su dobili i prikladne darove.  

Učenica Mara Miličević (7. b) 8. i 9. rujna 2017. godine  u pratnji učiteljice Andreje 

Ceković sudjelovala je na 13. susretu Dječjih vijeća Hrvatske u Vinkovcima kao predstavnica 

Dječjeg gradskog vijeća Velike Gorice. 
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Dana 3. listopada 2017. učenici četvrtih razreda sa svojim učiteljicama sudjelovali su 

na središnjem programu obilježavanja 26. godišnjice osnutka 153. brigade HV - Velika 

Gorica u Spomen-parku 153. brigade HV - Velika Gorica u Velikoj Buni. 

Dan kruha smo obilježili blagoslovom i kratkom priredbom u ponedjeljak, 9. listopada 

2017., s početkom u 12.00 sati u holu škole, a za kruh i plodove zemlje također smo zahvalili 

na sv. misi u nedjelju u 11.00 sati. 

 

 

 

 

 

U četvrtak, 12. listopada 2017., 

u sklopu Dječjeg tjedna koji se odvijao 

pod geslom „Za djetinjstva sklad 

trebam cijeli grad“, učenici Mara 

Miličević (7. b), koja je ove godine i 
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potpredsjednica Dječjeg gradskog vijeća, i Lovro Lučić (8. a), vijećnik Dječjeg gradskog 

vijeća, sudjelovali su na sjednici na kojoj je bio i gradonačelnik Dražen Barišić. 

U nedjelju, 15. listopada 2017., sudjelovali smo na manifestaciji 17. Gastro Turopolja.  

 

Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu održalo je 20. listopada 2017. za 

učenike 4. b predavanje o medijima. 
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Učenici 3. b su 13. listopada 2017. 

razreda sudjelovali  u radionici „Izrada igrice 

Catch the clown - Game Maker“, a 18. listopada 

2017. učenici 4. b razreda u radionici „Izrada 

matematičkog kviza  - Scratch“.  

U petak, 3. studenog 2017., učenici prvih razreda, zajedno sa svojim učiteljicama i 

knjižničarkom, uživali su u lutkarskoj predstavi koju je izvela književnica, lutkarica i glumica 

Jadranka Čunčić-Bandov. Održane su 2 predstave: za  1. a i b razred i 1. c i d. Predstave je 

organizirala knjižničarka škole. 

 

Učenici PŠ Mičevec sudjelovali su 5. studenog 2017. na Turopoljskoj večeri s 

recitacijama, igrokazom i Zavičajnom slovaricom. S obzirom na to da već tri godine rade na 

projektu „Mičevečki kaj“ u sklopu kojeg je nastala Zavičajna slovarica i Zavičajni rječnik, 

Vladimir Štarkelj ih je pozvao na sudjelovanje. 
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 21 

Učenici naše škole i ove su 

godine 17. studenoga obilježili 

Dan sjećanja na žrtve Vukovara 

paljenjem lampiona. Učenici 

trećih razreda u pratnji svojih 

učiteljica palili su lampione  uz 

rub pločnika od Kolodvorske 

ulice do Zagrebačke ulice 75. 

 

Dana 30. studenog 2017. godine učenici 1. d, 2. a, 2. b, 2. d, 3. a i 3. e razreda 

pogledali su lutkarsku glazbenu predstavu Frkafuljak u izvedbi Natalije Pećarina iz Kazališta 

Lutonjica. 
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Dana 6. prosinca 2017. u školi je prigodnim programom obilježen blagdan Sv. Nikole. 
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Učenici prvih, drugih i trećih razreda imali su priliku 7. prosinca 2017. pogledati 

predstavu Đak veseljak i prometni znak. 

U našoj područnoj školi održana je 6. prosinca 

2017. Večer matematike u svim četirima razredima 

(projekt  Hrvatskog matematičkog društva uz potporu 

Ministarstva znanosti i obrazovanja).  Večer matematike 

skup je interaktivnih radionica u kojima sudjeluju 

učenici i njihovi roditelji. 

 



 24 

 

Posljednji tjedan nastave prije božićnih praznika u školi je održana 2. izložba 

jaslica. Sudjelovati se moglo pojedinačno, kao obitelj, grupa ili kao razred. Najbolji radovi 

koje je izabralo povjerenstvo bili su nagrađeni prigodnim darovima. Interes je bio velik. 
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Dana 11. veljače 2018. učenici 2. d sudjelovali su na Malom fašniku u Velikoj Gorici. 

Pripremale su ih i vodile učiteljice Martina Mijoš Čale i vjeroučiteljica Nataša Ćurić. Osvojili 

su 2. mjesto i nagradu od 800,00 kn.  

 

Dana 22. veljače 2018. učenici naše škole pridružili su se obilježavanju Dana 

ružičastih majica. Dan ružičastih majica, poznatiji kao Pink Shirt Day, program je prevencije 

vršnjačkog nasilja, a obilježava se posljednje srijede u mjesecu veljači.  
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Povodom Dana planeta Zemlje u OŠ Velika Mlaka pokrenut je projekt izrade mini 

vrtova. Tijekom travnja učenici su dobili zadatak u neku staru posudu, predmet ili reciklirani 

materijal posaditi biljke te osmisliti svoj maleni, vilinski vrt. U akciju se uključilo stotinjak 

učenika koji su samostalno, u skupinama te u suradnji sa svojim učiteljicama, učiteljima i 

roditeljima izrađivali mala zelena umjetnička djela.  

 

Povodom Dana planete Zemlje učiteljice PŠ Mičevec organizirale su uređenje 

školskog dvorišta. Odazvali su se brojni roditelji i mještani te zajedno s djecom pokosili travu, 

posadili trajnice, okopali ruže, pokupili smeće. Četvrtaši su s učiteljicom posadili voćku šljive 

bistrice koja ima i simbolično značenje skorog odlaska generacije u više razrede. 
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U područnoj školi 15. ožujka 2018.  održana je priredba Mičevečka večer. Učenici su 

izveli nekoliko točaka, pjevali su, svirali, glumili i recitirali na mičevečkom dijalektu te su 

pripremili dvije izložbe. Prikazan je dokumentarni film o Turopolju, a za glazbeni dio bili su 

zaduženi članovi KUD-a Mičevec. 
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Dana 25. ožujka 2018.  učenici naše škole sudjelovali su na Turopoljskoj trci. 

Ekološka akcija roditelja i učenika održana je 21. svibnja 2018. Motornim pilama i 

škarama za živicu te vrijednim rukama svih nazočnih uređeno je drveće i grmlje u vanjskom 

prostoru škole. Roditelji naših učenika pomagali su u uređenju školskog okoliša. 

Na inicijativu Društva žena Velika Mlaka, a uz podršku  učiteljica i učitelja trećih 

razreda, ostvaren je projekt za učenike trećih razreda o poznavanju mjesta u kojem žive. Na 

taj je način nastao projekt prvijenac istraživačke sekcije Društva žena Velika Mlaka čiji je cilj, 

među ostalim, na edukativan način u interakciji s učenicima memorirati slavnu prošlost 

Velike Mlake za generacije koje dolaze. U provedbu projekta, uz Društvo žena Velika Mlaka 

i učenike i učitelje trećih razreda OŠ Velika Mlaka Marinu Arbanas, Sanju Rožić-Tomić, 

Arijanu Krstanović i Luku Karasa, uključile su se i mjesne udruge: Sučija Velika Mlaka, 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Velika Mlaka, KUD Velika Mlaka te Udruga ratnih veterana 

2. gardijske brigade Gromovi, zagrebačka podružnica. Svatko od njih svojim je izlaganjem, 

odnosno nastupom učenicima prenio djelić života iz prošlosti Velike Mlake. Projekt je 

podržao i Mjesni odbor Velika Mlaka na čelu s predsjednikom Ivanom Miličevićem.  
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Učenike 4. a, b, c i d razreda 24. svibnja 2018. posjetili su djelatnici PU Velika Gorica 

i održali predavanje o prevenciji ovisnosti 

 

Tijekom travnja Umjetnička škola Franje Lučića iz Velike Gorice održala je drugim i 

trećim razredima animacijske satove za upis u Osnovnu plesnu školu. 
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Tijekom svibnja 2018. naše prvašiće su posjetili predškolci Dječjeg vrtića Lojtrica. 

 

 

 

 

 

 

Ljubav prema zavičaju možemo pokazati na različite načine. U našoj školi ljubav i 

privrženost zavičaju učenici 3. a, b, c i d razreda, uz vodstvo učiteljica i učitelja trećih razreda, 

pokazali su  provođenjem već spomenutog projekta „Volim Turopolje“. Cilj projekta bio je 

prepoznati vrijednosti kojima smo okruženi te se aktivno uključiti u očuvanje hrvatske i 

europske baštine. Početkom lipnja u galeriji škole izloženi su likovni radovi nastali u sklopu 

projekta. 

U školi su obilježavani svi važni datumi – u školskoj knjižnici, u Galeriji VM, 

školskim radijem Osmijeh i na mrežnim stranicama škole. 

Nastavili smo s kvalitetnim uređenjem unutarnjeg i vanjskog školskoga prostora. 

Održavamo i nadopunjavamo i cvijetnjak oko škole i park. Poštujemo ideje učenika. Novost 

od ove školske godine je i online Galerija VM – u kojoj su se redovito objavljivali likovni 

radovi učenika nastali na satu likovne kulture i izvannastavnim aktivnostima (keramika, foto i 

vizualno uređenje). 
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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 u srijedu, 27. lipnja, oprostili od osnovnoškolskoga obrazovanja. 

U Galeriji VM postavljene su tematske izložbe prigodom Dana kruha, Božića (izložba 

jaslica),  Uskrsa, završetka projekta „Volim Turopolje“, kao i prigodna izložba učeničkih 

radova posvećena učiteljima koji odlaze u mirovinu i prigodom provedbe likovnih natječaja. 

Likovnim smo izložbama obilježavali sve važne datume tijekom godine.  

Učenik naše škole Martin Perić (8. a) proglašen je najboljim učenikom škole i 

sudjelovao je na prijemu kod gradonačelnika Grada Velike Gorice 11. lipnja 2018.  

Završetak još jedne školske godine 15. lipnja obilježili smo sportskim susretima i 

razrednim svečanostima.  

Natjecanja 

Natjecanja i smotre učenika održavaju se u organizaciji Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i športa te Agencije za odgoj i obrazovanje. Učenici su se natjecali na školskoj, 

općinskoj, županijskoj i državnoj razini. Učenici Šimun Imprić (5. b) i Martin Perić (8. a) koji 

su sudjelovali na državnim natjecanjima 

zajedno sa mentorima Blažom Krajinovićem i 

Kristinom Panižić sudjelovali su 14. lipnja na 

prijemu kod župana Zagrebačke županije. 

Matematičko natjecanje Klokan bez granica 

održano je 23. ožujka 2018. 
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Županijska natjecanja 

PREDMET/PODRUČJE RAZRED MENTOR UČENIK 

INFORMATIKA 

5. razred 

Štefica Škara 

Ante Matković 

Karlo Matković 

Daniel Marčinko 

Marino Imper 

6. razred 

Toma Petrušić – 1. 

mjesto 

Dora Vidaković – 2. 

mjesto 

7. razred 
Mihael Vranić 

Roko Milišić 

8. razred 

Ivan Cundeković 

Ivan Džanija 

Vid Knežević 

MATEMATIKA 

5. razred Blaž Krajinović Šimun Imprić 

7. razred 
Mirjana 

Malbašić 
Mihael Vranić 

HRVATSKI JEZIK 

7. razred Marina Šilović 

Lucija Rajković – 3. 

mjesto 

Petra Preglej – 4. mjesto 

8. razred 

Martina 

Martinković 

Antonela Vlašić – 4. 

mjesto 

Lana Ikanović 

Igor Kundid 

Vid Knežević 

Zrinka Šućur Ramona Jurilj 

GEOGRAFIJA 5. razred 
Tihomir 

Topolnjak 

Ante Matković – 2. 

mjesto 

NJEMAČKI JEZIK 8. razred 
Nikolina 

Vuković 
Matea Jazvić – 1. mjesto 

POVIJEST 7. razred 
Vesna Lokner-

Kralj 

Petra Preglej 

Erik Živković 

TEHNIČKA 

KULTURA 

5. razred 

Kristina Panižić 

Jakov Klobučar 

6. razred 
Sara Lukić 

Josip Matić 

7. razred Leo Katkić 

8. razred 

Luka Šekerija 

Martin Perić 

Ivan Šalinović 

ENGLESKI JEZIK 8. razred 
Nevenka 

Šoštarić 

Ivan Cundeković 

Dorotea Duvnjak 

Ian Balja 
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ČITANJEM DO 

ZVIJEZDA 
8. razred Nancy Vujanić 

Ramona Jurilj 

Marija Klarić           2. 

mjesto 

Miha Kolarić 

 

Državna natjecanja 

PREDMET/PODRUČJE RAZRED MENTOR UČENIK 

MATEMATIKA 5. razred 
Blaž 

Krajinović 
Šimun Imprić – 3. mjesto 

HRVATSKI JEZIK 7. razred Marina Šilović 

Lucija Rajković – 7. 

mjesto 

Petra Preglej – 12. mjesto 

NJEMAČKI JEZIK 8. razred 
Nikolina 

Vuković 
Matea Jazvić – 6. mjesto 

TEHNIČKA 

KULTURA 
8. razred 

Kristina 

Panižić 
Martin Perić – 2. mjesto 

ČITANJEM DO 

ZVIJEZDA 
8. razred Nancy Vujanić 

Ramona Jurilj 

Marija Klarić                4. 

mjesto 

Miha Kolarić 
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Sportska natjecanja 

Gradsko natjecanja OŠ GVG u odbojci (ž) – 

1. mjesto 

Gradsko natjecanja OŠ GVG u košarci (m) – 

1. mjesto 

Županijsko ŠŠD OŠ Zagrebačke županije u 

badmintonu (m) – 2. mjesto 

Županijsko natjecanje u košarci za učenike – 

2. mjesto 
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Socijalno-zdravstvena i humanitarna djelatnost 

 

Škola već dugi niz godina sudjeluje u projektu „Europske mreže škola za promicanje  

zdravlja“ i svojim nastavnim i izvannastavnim radom promiče ideju važnosti zdravlja. 

Ugodno školsko ozračje temeljna je nit vodilja u uređenju i brizi o izgledu škole. 

Ove smo godine nastavili s humanitarnom akcijom prikupljanja hrane za djecu u domu 

na Savici. U sklopu akcije Solidarnost na djelu učenici su sudjelovali u organizaciji Crvenoga 

križa iz Velike Gorice u prikupljanju novčanih priloga i prikupljenim smo novcem omogućili 

da dva učenika naše škole besplatno ljetuju u Novom Vinodolskom.  

Učenici 2. a, b i d razred 13. listopada 2017. posjetili su Dom za starije i nemoćne Sv. 

Franjo u Odri. Učiteljice Kristina Polić, Diana Prevolnik i Katarina Ilenić Pervan pripremile 

su s učenicima kratak prigodni program te s plodovima jeseni i krušnim proizvodima krenuli 

razveseliti nečije bake i djedove u Dom. 

 

U došašću je organizirano prikupljanje pomoći za štićenike Udruge Kap dobrote. 

Učenici i roditelji vrijedno su se odazvali pozivu i sudjelovali tako što su donijeli prehrambene 

proizvode potrebne za pripremu jednoga obroka. 
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Povodom misijske nedjelje u listopadu naši su učenici marljivo sa svojim 

vjeroučiteljicama izrađivali krunice koje smo ponudili župljanima pred kapelom sv. Barbare 

na nedjeljnim misama. Prikupili su 1585.00 kn priloga koje su priložili u zajedničku župnu 

košaricu namijenjenu za misije.  

 

 

 

 

 

Učenici 3. a razreda zajedno s učiteljicom Marinom Arbanas posjetili su Dom za 

nezbrinutu djecu na Savici. 

Učenici 4. b uključili su se u humanitarni projekt pomoći sirotištu sv. Ante u Tanzaniji 

koje je osnovala Udruga Kolajna ljubavi iz Hrvatske. Naš valentinovski koncert održan je 13. 

veljače 2018. pod nazivom Nek' svud ljubav sja. Potaknuti uspjehom prošlogodišnjeg, 

duhovnog koncerta, odlučili smo i ove godine ispuniti želju svojih učenika za pjesmom. 

Budući da uvijek volimo spojiti ugodno s korisnim, i ovaj je koncert bio humanitarnog 

karaktera.      
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Sudjelovali smo u akciji GVG-a „Priprema, pozor – recikliraj“: akcija prikupljanja 

starog papira u koju su se aktivno uključili svi učenici škole. Učenici razredne nastave pod 

vodstvom učitelja Luke Karasa prikupljali su čepove s boca i donirali ih udruzi UOLL u 

Čakovcu. 

 

              Mliječni obrok u školskoj kuhinji organiziran je tijekom cijele nastavne godine.     

Cijena obroka bila je 7,5 kuna, odnosno 7 kn za učenike koji ostvaruju pravo na umanjenu 

cijenu. Gradsko poglavarstvo Velike Gorice sufinanciralo je obroke s popustom prema 

utvrđenim kriterijima. Besplatna prehrana omogućena za 32 učenika suradnjom s Osnivačem. 

Kvaliteti obroka posvećuje se posebna pozornost. Namirnice za školsku kuhinju nabavljaju se 

svakodnevno u količinama dnevne potrošnje neposredno od proizvođača, a u skladu s 

pravilima zdrave prehrane.  

Velika se pozornost posvećuje čistoći i higijeni svih školskih prostora, posebno 

sanitarnih prostora, blagovaonice i školske kuhinje. Školsku kuhinju uređujemo i opremamo 

prema zahtjevima HACAP-a.  
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U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo grada Zagreba (Služba za školsku medicinu 

dr. Željka Marković, Dom zdravlja Velika Gorica) tijekom godine provedene su mjere 

zdravstvene zaštite učenika prema Programu specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene 

zaštite učenika osnovne škole u školskoj godini 2017./2018. 

 

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 

 8. razred protiv HPV infekcije četverovalentnim cjepivom – preporučeno, dobrovoljno 

i besplatno cijepljenje za sve djevojčice i dječake 

 

Screeninzi 

 

 3. razredi: poremećaj vida na boje  

 

Predavanja 

 1. razred: „Osobna higijena / Pravilno pranje zuba po modelu“ 

 3. razred: „Pravilna prehrana / Skrivene kalorije“ 
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Na početku školske godine ispunjene matične liste predali smo Službi za školsku 

medicinu. 

Stalna suradnja s timom školske službe ostvarena je i na području rada s učenicima s 

teškoćama u razvoju – rad u komisijama za utvrđivanje primjerenoga oblika školovanja. 

Zdravstveni se odgoj promicao tijekom školske godine i predavanjima te brigom o higijeni 

školskih prostora itd.   

 I ove školske godine uspješno smo proveli Programom predviđene specifične i 

preventivne mjere zdravstvene zaštite učenika i nastavili smo s izvrsnom suradnjom škole i 

nadležnoga tima školske medicine.  

  

 

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, pedagoginja, 

defektologinja 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 
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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. Učenici s teškoćama u razvoju i zdravstvenim teškoćama bili su 

upućeni na timsku obradu u Službu za profesionalno informiranje i usmjeravanje Zavoda za 

zapošljavanje. Pedagoginja i defektologinja su 29. svibnja 2018. održale roditeljski sastanak 

na temu Elementi i kriteriji za upis u srednju školu i objasnile nov način upisa u srednje škole 

putem sustava NISSpuSŠ – Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole 

(upisi.hr). Predavanju su nazočili razrednici i roditelji. Roditelji su bili zadovoljni kvalitetom 

održanoga roditeljskog sastanka i dobivenih informacija o upisu u srednju školu i nastavku 

školovanja. 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, obrazovanja i športa (prema Katalogu stručnih skupova, 

ETAEDU) i Agencije za odgoj i obrazovanje. Posebnu smo pozornost posvetili stručnom 

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

bio kvalitetan i temeljen na suvremenim didaktičko-metodičkim dostignućima. Dana 27. 
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lipnja 2018. naša vjeroučiteljica Katarina Klarić promovirana je u vjeroučitelja savjetnika, a 

defektologinja Željka Gomuzak-Anić u stručnog suradnika mentora. 

 

 

Uključivanje Škole u STEM projekte 

 

U našoj školi STEM revolucija pokrenuta je uključivanjem u projekt   

ProMikro u kojem su svi učenici 6. razreda dobili na korištenje   

micro:bit tijekom školske godine. Ideja je nastaviti i dalje provedbu   

istog projekta za šk. god. 2018./2019. u kojoj bi rad s micro:bitovima   

bio aktivniji u vidu projekata unutar Škole u kojima bi upotreba   

micro:bita olakšala neke od svakodnevnih radnji (mjerenje temperature   

tijekom izvođenja pokusa, mjerenje koraka ili udara rukom: tzv. tapping   

na satu TZK-a). 
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 e-Dnevnik 

Ove školske godine počeli smo se koristiti e-Dnevnikom.  

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. 

 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.  

Nakon velikih utakmica  i neizvjesnog nadmetanja u odbojkaškoj ligi Zagrebačke 

županije (OLOŠ) s kolegama iz drugih škola tijekom školske godine 2017./2018. učitelji naše 

Škole osvojili su 2. mjesto. Završno kolo odigrano je 12. svibnja 2018. u I. OŠ Vrbovec.  
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Suradnja s roditeljima, stručnim suradnicima i institucijama 

 

Tijekom školske godine nastavljena je uspješna suradnja sa stručnim službama 

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

centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Sa Zavodom za javno zdravstvo Republike 

Hrvatske nastavljena je suradnja na provedbi projekta „Europska mreža škola za promicanje 

zdravlja“. 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. 
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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, pedagoginjom, defektologinjom 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 škole gdje 

roditelji mogu pronaći novosti o radu škole, obavijesti o informacijama i otvorenome satu 

škole 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 

(lokalnim glasnicima – Glasnikom Turopolja, RVG-om, Reporterom i Žirom). 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. 

 

 

 

Velika Mlaka, 31. kolovoza 2018. 

                                                                                   v. d. ravnateljica: 

                                                                                                  Zrinka Šućur 

 

         

 


