REPUBLIKA HRVATSKA
Županija osječko – baranjska

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE ZA
2016./2017. ŠKOLSKU GODINU

U Bilju, 31.kolovoza 2017.godine

1. UVJETI RADA
1.1. Prostorno - materijalni uvjeti
Školsko područje obuhvaća područje mjesta Bilja, te pustare Kozjak, Tikveš i
Zlatna Greda. Škola je dobro opremljena. U funkciji su svi prostori.
Sudjelovanjem u raznim projektima omogućili smo dobru opremu škole.
2. Kadrovi
• Zbog odlaska u mirovinu, učiteljice hrvatskog jezika Ružice Perkov,
zaposlena je učiteljica hrvatskog jezika Monika Pančić Simić.
• A zbog odlaska u mirovinu, učiteljice hrvatskog jezika Dušanke
Kovačević, zaposlena je učiteljica hrvatskog jezika Ivana Farkaš
• Zamjene za učiteljice matematike i fizike na bolovanju Mariju Špiranec i
Zdenku Ćutek bile su, Mirna Lučić, Kristina Mirković i Lucija Kuna
Preko programa Učimo zajedno3 u školi su radila tri pomoćnika u nastavi,
Marko Krušlin i Daliborka Veber kao i komunikacijski posrednik, Belinda
Ivošević.
• Cjelokupna nastava je stručno zastupljena..
2. ORGANIZACIJA RADA
Nastavna godina započela je 5. rujna 2016. godine u dvije smjene:
I.,II., III., IV., V. i VII. razred u 8.00 sati
VI., i VIII. razred u 14.00 sati.
I. – IV. razred rade samo u prijepodnevnoj smjeni, dok se učenici predmetne
nastave i dalje rotiraju.
Svi oblici nastavnog i izvannastavnog rada izvođeni su u petodnevnom
radnom tjednu.
Formirano je 16 razrednih odjela s 337 učenika (sa datumom 30.9.2016.),
od čega 8 odjela od I. – IV. razreda sa 173 učenika i
8 odjela od V. – VIII. razreda sa 164 učenika.
Za učenike putnike organiziran je prijevoz APP-ovim autobusom. Organizirano
se prevozilo 40 učenika, a sa 24.4.2017., 42 učenika.

3. REALIZACIJA NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA
Na sjednicama razrednih vijeća održanim 19. i 20. lipnja 2017. godine
utvrđeno je da je svaki razredni odjel imao 178 nastavnih dana,
Nastavni planovi i programi realizirani su u predviđenom obimu.

4. USPJEH UČENIKA
2016./2017. školsku godinu započeli smo s 337 učenika ,a s 333 završili smo
školsku godinu.
Nastavnu 2016./2017. godinu uspješno je završilo 332 učenika, 1 učenik je
upućen na ponavljanje razreda.
Za 6 učenika je organiziran dopunski rad.
Od 172 učenika I. – IV. razreda, 172 učenika uspješno završava razred
na kraju nastavne godine,
• s odličnim uspjehom prolazi 123 učenika,
• vrlo dobrim 41 učenik,
• a dobrim 8 učenika,
• 0 učenika prolazi s dovoljnim,
Od 161 učenika V. – VIII. razreda, 160 učenika s uspjehom završava
razred na kraju školske godine,
• s odličnim uspjehom školsku godinu završilo je 69 učenika,
• vrlo dobrim 76 učenika,
• dobrim 15 učenika,
0 učenika sa dovoljnim uspjehom,
1 učenik je upućen na ponavljanje razreda.
Usporedni rezultati uspješnosti učenika na kraju nastavne godine:
ŠKOLSKA
2012./13. 2013./14. 2014./15. 2015./16.
GODINA
Ukupno učenika
387
379
348
339
Uspješno završilo
387
379
347
339
Ponavlja razred
0
0
1
0
Neocjenjeno
0
0
0
0
Upućeno na
7
5
9
0
popravni
ispit/dopunski rad

2016./17.
333
332
1
0
5

Usporedni prikaz broja nedovoljnih ocjena:
ŠKOLSKA GODINA
2012./13. 2013./14.
Broj nedovoljnih
7
5
ocjena

2014./15.
9

2015./16.
0

2016./17.
11

Po modelu individualizacije školovala su se 2 učenika, po prilagođenom
programu 9 učenika.
2 učenika imaju pomoćnika u nastavi, a 1 učenik komunikacijskog posrednika.
U dopunsku nastavu hrvatskoga jezika uključeno je 46 učenika RN i
40 učenika PN.
U dopunsku nastavu matematike uključeno je 37 učenika RN i
42 učenika PN, a u dodatnu nastavu matematike 49 učenika RN.
Dopunsku nastavu iz engleskog jezika pohađalo je 28 učenika PN.
Dodatnu nastavu iz engleskog jezika pohađalo je 4 učenika, povijesti 7
učenika, a geografije 17 učenika.
Izbornu nastavu vjeronauka polazi 348 učenika, informatike 178,
njemačkog jezika 95 učenika, a mađarski jezik 71 učenik.
5.PEDAGOŠKE MJERE
Odlukom razrednog vijeća pohvaljeno je 95 učenika
Usporedni prikaz mjera poticanja:
Školska godina
2012./13. 2013./14.
POHVALA RV
78
83
NAGRADA
1
2

2014./15.
98
5

2015./16.
95
0

2016./17.
95
3

Odlukom učiteljskog vijeća za odličan uspijeh, 5,0 za sve godine školovanja za
nagradu su predloženi učenici osmih razreda, Ana Brdar, 8.a, Mia Mihaljević,
8.a te Luka Hranić, 8.b.
Na kraju ove nastavne godine izrečene pedagoške mjere sprječavanja
ostale su uglavnom neobrisane.
Tablični prikaz pedagoških mjera sprječavanja:
Školska godina
2012./13.
2013./14.
2014./15.
OPOMENA
UKOR
STROGI UKOR

7
3
0

7
2
0

12
0
0

2015./16.

2016./17.

8
0
1

6
1
1

6. IZOSTANCI
Tijekom školske godine 2016./2017. učenici su ukupno izostali 18.615
sat, od toga opravdano 18.501 sati i 114 sati neopravdano.
Najveći broj opravdanih izostanaka ostvarili su učenici 6.,7. i 8.razreda, a
razlog su osim bolesti i bolničkog liječenja športska i druga natjecanja
organizirana u vrijeme redovite nastave.
Tablični prikaz izostanaka učenika:
ŠKOLSKA
2012./13. 2013./14.
2014./15.
2015./16.
2016./17.
GODINA
Opravdani
19.739
17.628
19.694
18.501
18.436
izostanci
Neopravdani
740
98
46
114
33
izostanci
UKUPNO
20.479
17.726
19.740
18.615
18.469

7.SURADNJA S RODITELJIMA
U okviru suradnje s roditeljima učenika održano je 53 roditeljska
sastanaka i 783 individualnih razgovora s roditeljima. Službeno je pozvano 6
roditelja na razgovor u školu.
Usporedni prikaz individualnih razgovora s roditeljima:
ŠKOLSKA
2012./13. 2013./14.
2014./15.
GODINA
Roditeljski
63
58
57
sastanci
Individualni
1411
1156
1.110
razgovori
Službeni pozivi
9
7
15
UKUPNO

2015./16.

2016./17.

50

53

1057

783

30

6

Roditelji učenika aktivno su se uključili u život i rad škole: izrađivali su
predmete od prirodnih materijala, izrađivali su božićne čestitke, sakupljali stari
papir, sudjelovali u humanitarnim aktivnostima, sudjelovali u redovitoj nastavi,
pripremali materijale sa svojom djecom kod kuće, kupovali božićne čestitke i
svijeće, vozili učenike na izlete …

Na uloženome trudu i vremenu iskreno im zahvaljujemo.

8. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA UČENIKA
U suradnji s Domom zdravlja i liječnicima /dr.Ivanom Dorušak/ dr.
Dalijom Doljanac, obavljeno je cijepljenje učenika I., II., VI., VII. i VIII.
razreda. Cijepljeni su svi učenici. Sistematski pregled obavljen je s učenicima
V. i VIII. razreda s planiranim sadržajima. Liječnik je pregledao učenike za
oslobađanje od nastave TZK.
U školskoj kuhinji hranilo se 253 učenika.
Predstavnici Policijske uprave Osječko – baranjske županije s ciljem
prevencije i zaštite učenika u prometu održali su predavanje učenicima prvoga
razreda.
Učenici 3. razreda sa svojim učiteljima Silvijom Tibor Kovač i lajošem
Berdalovićem boravili su u školi u prirodi u Novom Vinodolskom.
9. STRUČNO USAVRŠAVANJE
Stručno vijeće razredne nastave održalo je dva skupa. Vijeće društvene i
prirodne skupine predmeta održali su po jedan skup.
Svi učitelji redovito su odlazili na županijska stručna vijeća i seminare
organizirane za pojedino nastavno područje.
Učitelji koji su bili na stručnom usavršavanju izvan škole detaljno su
svoje kolege uputili u sadržaje s kojima su se upoznali na skupu.
11. RAD STRUČNIH TIJELA I TIJELA UPRAVLJANJA
Učiteljsko vijeće održalo je sjednice redovito i prema ukazanim
potrebama. Na sjednicama smo obradili teme vezane uz: realizaciju planova i
programa prema Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu, Godišnji plan
i program rada škole za 2016./2017. školsku godinu; Obilježavanje Dana škole;
Pedagošku dokumentaciju; Pravilnik o ocjenjivanju i druge teme važne za život
i rad škole, pratili provedbu projekata u okviru Erazmus + KA2.
Vijeće roditelja održalo je tri sjednice. Roditelji su upoznati s izvješćem o
realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole za 2015./16. školsku godinu,
raspravljali su o Godišnjem planu i programu rada škole za 2016./17. školsku
godinu, upoznati su s novim pristupom realizaciji nastavnih planova i programa
rada prema HNOS-u i sa školskim kurikulumom.

12. JAVNA I KULTURNA DJELATNOST
Školska godina za prva šiče započela je malom svečanošću za njih i
njihove roditelje 5. rujna 2016. godine.
rujna 2016. godine prometni policajac educirao je učenike prvoga razreda o
sigurnom kretanju u prometu.
Prigodnim sadržajima, kroz redovitu nastavu obilježili smo Dan neovisnosti
RH.
• 10. i 11.9.2016.godine učenici 8.-ih razreda posjetili Memorijalni centar
domovinskog rata Vukovar
• 16.10.-21.10.2016. godine djelatnici i učitelji, Ankica Bilandžić i Tea
Liović Holas u sklopu projekta Erazmus+-Učenje engleskog jezika kroz
umjetnost i informatiku borave na Cipru
• 21.10.2016. obilježili smo Dane kruha, a udruga sv. Vinka Paulskog
preuzela je skupljene namirnice
• 18. studenoga 2016. godine prigodnim programom obilježili smo Dan
sjećanja na žrtve Vukovara
• 13.11.-18.11.2016. godine učenici, djelatnici i učitelji, Ankica Bilandžić,
Mirna Prusina i Robert Papp u sklopu projekta Erazmus+-Učenje
engleskog jezika kroz umjetnost i informatiku borave u Ujedinjenom
Kraljevstvu
• 1. 12.2016. održali smo 4.večer matematike,
• 8.12.2016.godine obilježili smo crkveni god odlaskom na sv.misu
• 21.prosinca 2016.god., božićna priredba
• 2.2.2017. na dan močvara učenici 6.a razreda su odradili radionice u
Kopačkom ritu
• 9.veljače 2017. godine održana je planirana aktivnost «PLES POD
MASKAMA» u kojoj su sudjelovali svi učenici RN i 5.-ih razreda i
njihove učiteljice ;
• 15.2.2017. obilježili smo blagdan Sv. Valentina prigodnim aktivnostima;
• 19.ožujka 2017.godine već tradicionalno učiteljice matematike, Marija
Špiranec i Zdenka Ćutek, organiziraju sudjelovanje na međunarodnom
natjecanju iz matematike KLOKAN BEZ GRANICA, za sve
zainteresirane učenike naše škole. Iz godine u godinu broj zainteresiranih
učenika se povećava.
• 5.3.-10.3.2017. godine djelatnici, učenici i učitelji, Ankica Bilandžić,
Nika Lazar, Mia MIhaljević, Mauricio Orkić, Adrian Tokić i Ivana Nićin
u sklopu projekta Erazmus+-Učenje engleskog jezika kroz umjetnost i
informatiku borave u Portugalu

• 31.5.-4.6.2017. godine djelatnici, i učitelji, Ankica Bilandžić, Tea Liović
Holas, Mirna Prusina i Vlatka Hmelik u sklopu projekta Erazmus+Učenje engleskog jezika kroz umjetnost i informatiku borave u
Rumunjskoj
28.travnja 2017. Info dan u sklopu projekta „ Učimo zajedno 3”
• U prigodi obilježavanja Dana škole organiziran je kvalitetan program,
- 25.svibnja 2016.godine- održana je svečana priredba
• 20.5.2016.godina učenici 5.-ih razreda i njihove učiteljice posjetile su
Jankovac
U prigodi obilježavanja Dana škole organiziran je kvalitetan program,
- 9.lipnja 2017.godine- održana je svečana priredba
• 9.lipnja 2017.godine na školskom igralištu u organizaciji odsjeka za
fiziku, organizirano je promatranje dnevnog sunca
• •Tijekom prvoga obrazovnog razdoblje učenici nižih razreda u Dječjem
kazalištu Branka Mihaljevića gledali su predstave: «Priče s morskog dna»,
«» i „”.
• Te u školi „ ”
• Učenici 6. – 8. razreda u HNK-u odgledali su predstave: «Vitez
slavonske ravni».

Školske godine 2016./2017. naši učenici sudjelovali su na brojnim natjecanjima
od kojih ističemo samo one održane na županijskoj i državnoj razini:
ZNANOST MLADIMA 2017.
OŠ BILJE, BILJE
Školska 2016./2017.godina
SUDJELOVANJE I REZULTATI SA ŽUPANIJSKIH NATJECANJA:
ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO - ODBOJKA

Odbojkaška ekipa – dječaci, izborila je sudjelovanje na županijsko
natjecanje, 1.2.2017.godine u Osijeku (dvorana jugII), učenici ŠŠD pod
vodstvom trenera g.Zvonimira Bogdabnovića i mentorice Snježane Lakner
sudjelovali su na županijskom natjecanju iz odbojke i osvojili 1.mjesto te
izborili sudjelovanje u poluzavršnici Slavonije i Baranje, 4.travnja
2017.godine u Ivankovu gdje su osvojili 2 .mjesto. Našu školu predstavljala
je ekipa u sastavu:
1.Patrik Pejić
2.Jan Karlo Anđelić
3.Tibor Kettos Kopacsi
4.Stijepan Žužul
5.Mauricio Orkić
6.Dominik Siler
7.Mario Strmečki
8.Domagoj Eršetić
9.David Vujnovac
10.Antonio Šabanović
11.Matej Varga
12.Mateo Strmečki
13.Karlo Jambrečina
Najljepše čestitke svim članovima odbojkaške ekipe na osvojenom 2. mjestu,
treneru gospodinu Zvonimiru Bogdanoviću i učiteljici Snježani Lakner.
Odbojkaška ekipa – djevojčice, izborile je sudjelovanje na županijsko
natjecanje, 22.2.2017.godine u Višnjevcu, učenici ŠŠD pod vodstvom
trenera g.Zvonimira Bogdabnovića i mentorice Snježane Lakner
sudjelovali su na županijskom natjecanju iz odbojke.
Našu školu predstavljala je ekipa u sastavu:

1.Ana Brdar
2.Ana Ereš
3.Mia Srdanović
4.Kitti Kovač
5.Rea Rajndl
6.Nika Župarić
7.Matea Lukačević
8.Dora Eršetić
9.Leonarda Stojković
10.Patricija Kantor

LIDRANO - u OŠ dr.Franjo Tuđman u Belom Manastiru, predstavljali su nas
Lorena Androić i Luka Vilagoš i učiteljica Monika Pančić Simić
MATEMATIKA
28.2.2017. godine u OŠ Mladost održalo se županijsko natjecanje iz
matematike. Našu školu na natjecanju su predstavljali: Tamara Bogdanović ,5.b
i Etijen Bajsić, 7.b
Najljepše čestitke učenicima kao i njihovoj mentorici Mariji Špiranec
INFOKUP
10.2.2017. godine u Domu tehnike održano je županijsko natjecanje iz
informatike. Našu školu na natjecanju su predstavljali:
Mauricijo Orkić, 7.a, Adrijan Tokić - 2.mjesto , Robert Papp, 8.a, Etijen
Bajsić, 7.b i Luka Hranić, 8.b
Najljepše čestitke učenicima kao i njihovoj mentorici Mirni Prusini.
CROATIAN MAKERS LIGA – David Veka, David Posavac, Patrik Peter i
Mauricio Orkić i učiteljica Mirna Prusina
ENGLESKI JEZIK
21.veljače 2017.godine u OŠ Višnjevac održano je županijsko natjecanje iz
engleskog jezika. Našu školu na natjecanju je predstavljao: Lovro Balog, 8.a
Najljepše čestitke Lovri kao i njegovoj mentorici Tei Liović Holas
GEOGRAFIJA
23.2.2017. godine u OŠ Mladost u Osijeku održalo se županijsko natjecanje iz
geografije. Na tom natjecanju našu školu su predstavljali učenici 5. - ih razreda
Tamara Bogdanović, Riana Brkić i Marin Perkov, te učenici 7.-ih razreda Rea
Rajndl, Etijen Bajsić i Dunja Gerl.
Najljepše čestitke i njihovoj mentorici Korneliji Totić.
TEHNIČKA KULTURA

4.3.2017. godine u OŠ Jagode Truhelke održalo se županijsko natjecanje i
smotra mladih poduzetnika . Na tom natjecanju našu školu je predstavljala
učenica 6.a razreda Lorena Androić.
Najljepše čestitke Loreni kao i njegovoj mentorici Jasni Gubo.
UČENIČKA ZADRUGA,
na smotri učeničkih zadruga našu školu su predstavile učenice Sonja KišKonja i
Antonija Benčik te voditeljice UZ Jasmina Bikadi i Dubravka Kolčić Drlje

Ravnatelj:
Vlatka Hmelik, dipl.pedagog

U Bilju, 31. kolovoza 2017. godine

