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OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI 

 

Naziv: Centar za odgoj i obrazovanje Goljak 

Adresa: Goljak 2, 10 000 Zagreb 

Županija: Grad Zagreb 

Broj telefona/telefaksa: 01 4824-179/ 075/801-521 

Internetska stranica: www.coogoljak.hr 

e-mail: centargoljak@centar-odgojiobrazovanje-goljak.skole.hr 

Šifra ustanove: 21-114-114 

OIB: 68314794212 

Ravnatelj Centra: Željko Kranjec, dipl. teolog 

Zamjenik ravnatelja:  

Voditelj smjene:  

Voditelj područnih škola:  

Broj odgojitelja edukac. 

rehabilit. predšk. djece 

4 

Broj predškolske djece: 19 

Broj djece u programu „Rad s 

djetetom u obitelji“: 

8 

Broj predškolskih skupina: 2 

Broj učenika: 105 

Ukupan broj učenika i djece: 125 

Broj učenika u razrednoj 

nastavi: 

33 

Broj učenika u predmetnoj 

nastavi: 

18 

Broj učenika u produženom 

stručnom postupku: 

57 

Broj učenika u odgojno 

obrazovnim skupinama: 

54 

Početak i završetak smjena: 8-17 

Broj učitelja edukacijskih 

rehabilitatora: 

30 

Broj učitelja predmetne 

nastave: 

14 

Broj smjena: 2 

Broj stručnih suradnika: 3 

Broj ostalih djelatnika: 23 

Broj pripravnika: 2 

Broj mentora i savjetnika 2 +1  

Broj voditelja ŽSV 1 

Članovi ispitnog povjerenstva 

za edukac. reh. u predškolskim 

ustanovama 

2 
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Na temelju članka  28. stavka 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i 

članka 32. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje «Goljak» (u daljnjem tekstu Centar «Goljak»), 

Školski odbor je na sjednici održanoj 02.10.2018. godine, a na prijedlog Učiteljskog vijeća donio 

 

 

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OSNOVNE ŠKOLE 

 ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. 

 

 

1. PODATCI O UVJETIMA RADA 

 

1.1.PODATCI O UPISNOM PODRUČJU 

 

U osnovnoškolski program Centra za odgoj i obrazovanje Goljak uključuju se učenici s 

oštećenjem organa i organskih sustava te pridruženim teškoćama, temeljem Rješenja o 

primjerenom programu školovanja za djecu s većim teškoćama u razvoju. Većina učenika su iz 

grada Zagreba, ali se u Centar upisuju i učenici iz ostalih krajeva Republike Hrvatske. Na početku 

šk. g. upisano je 105 učenika. Za 5 najavljenih učenika čeka se Rješenje o primjerenom programu 

školovanja . 

 

 

MJESTO STANOVANJA BROJ UČENIKA 

GRAD ZAGREB 64 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 21 

OSTALE ŽUPANIJE 20 

UKUPNO 105 

 

Izvan svojih obitelji živi 14 učenika , koji su smješteni u u Dječjem domu Blaženog Alojzija 

Stepinca u Brezovici i na stacionaru Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i 

motoričkim smetnjama „Goljak“.  

Učenici tijekom školovanja imaju organiziranu medicinsku rehabilitaciju ( fizioterapija, radna 

terapija i logoterapija ). 

Škola ima organiziran prijevoz učenika. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=66
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=67
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=68
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=69
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=70
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=71
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=72
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=73
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=182
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=480
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1671
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=17751
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31279
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1.2. PODATCI O PROSTORNIM UVJETIMA 

 

Prostorni uvjeti Centra Goljak u skladu su s odredbama Državnog pedagoškog standarda 

osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, 63/08), ali glede pristupačnosti za učenike s 

tjelesnom invalidnosti nisu zadovoljavajući. Dodatna teškoća na lokaciji Goljak je i rad na dvije 

razine u školi (suteren i prizemlje) za nastavu i 2 prostorije u odvojenim dvorišnim zgradama za 

rad u produženom stručnom postupku. Rad izvan školske zgrade zahtijeva prevoženje učenika iz 

jednih prostora u druge po dvorišnim stazama koje su kose i nisu primjerene za samostalno 

kretanje učenika u kolicima ili učenika koji koriste hodalice ili štake. U vrijeme podnevne smjene 

učenika (škola – produženi stručni postupak) veliki je problem istovremenog dovoženja učenika u 

školu i odvoženja učenika iz škole u prostore produženog stručnog postupka jer je hodnik u školi 

izuzetno malen.  

U školskoj zgradi koja je vlasništvo Centra koristimo 6 učionica: u 5 učionica odvija se nastava i 

izvannastavne aktivnosti izmjenično za učenike nižih i viših razreda, a 1 učionica je prilagođena 

za nastavu informatike i strojopisa te za potrebe školske knjižnice. Dvije učionice su u suterenu 

koji je sa ostalim dijelom škole povezan vanjskim natkrivenim kosim stazama. Program 

produženog stručnog postupka provodi se u prostorijama Specijalne bolnice za zaštitu djece s 

neurorazvojnim i motoričkim smetnjama u dvije dvorišne zgrade koje nisu primjerene specifičnim 

potrebama učenika s tjelesnom invalidnosti – nema dovoljno prostora za postavljanje ležaja za 

učenike koji trebaju češću promjenu položaja tijela i za korištenje specifične didaktičke i 

rehabilitacijske opreme.  

Na  lokaciji Banjavčićeva koristimo: 

7 učionica, ambulanta-izolacija i  4 prostorija za provođenje  rehabilitacijskih programa  

( radna terapija, fizioterapija, kabinet logoped/ tiflopedagog,  ), soba za senzornu integraciju i 

kineziterapiju koje su vrlo dobro opremljene. 

Svojom kvadraturom i opremljenošću visokom tehnologijom, didaktičkom opremom, strunjačama, 

krevetima uvelike je olakšano svladavanje nastavnog procesa i rehabilitacija učenika. Svi prostori 

nalaze se u istoj zgradi, a pored zgrade nalazi se travnati prostor i igralište za djecu.  

 

Na lokaciji Našička  nastava se odvija u 2 prostorije, a u popodnevnoj smjeni PSP. Prostorija za 

provođenje zdravstvenih rehabilitacijskih programa. Lokacija nema travnati prostor niti igralište. 

Lokacija je djelomično prilagođena školovanju učenika s tjelesnom invalidnosti. 

 

 

 

1.3.PLAN OBNOVE, ADAPTACIJE, DOGRADNJE I IZGRADNJE NOVOG PROSTORA 

 

  Pokrenut je  postupak za dobivanje dokumentacije za izgradnju novog Centra i dodjelu 

zamjenskog prostora umjesto lokacije Našička. 
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1.4.STANJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA I PLAN UREĐIVANJA 

 

Na lokaciji Goljak škola koristi zajedničko dvorište sa  Specijalnom bolnicom za zaštitu djece s 

neurorazvojnim i motoričkim smetnjama,, a u svom dijelu dvorišta ima školsko igralište za 

održavanje nastave TZK-a uz koje se nalaze penjalice, ljuljačke i tobogan. 

Na lokaciji Banjavčićeva na otvorenom prostoru planira se nastavak sadnje  biljaka  te uređenje 

parka za učenike. 

Na lokaciji Našička škola nema dvorište. 

 

 

 

 

 

1.5.NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA 

 

Audiooprema Stanje Standard 

Radio i cd player 14 3 

Razglas 2 1 

Video i  fotooprema:   

Fotoaparat 1 3 

Projektorsko platno 11 3 

Informatička oprema:   

Projektor 6 3 

Pametna ploča  3 

Pisač 8 3 

Skener 2 3 

Prijenosno računalo 9 3 

Ostala oprema:   

Fotokopirni aparat 3 3 

Telefon 6 3 
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2. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA  

2.1. PODATCI O ODGOJNO – OBRAZOVNIM DJELATNICIMA 

 

 
 

 

Tablica 2.1.1. Podatci o učiteljima edukacijskim rehabilitatorima (defektolozima) razredne nastave 

 

 

Red.br. Ime i prezime Zvanje Stručna 

sprema 

Napredovanje u 

zvanje 

mentor/savjetnik 

1. Dejana Horvat prof. rehabilitator VSS  

2. Ana Jončić dipl. defektolog-nast. RN VSS  

3. Jasmina Mojži 

Koprolčec 

mag. eduk. rehabilitacije VSS  

4. Irena Slaviček dr. sc.  

mag. eduk. rehabilitacije 

VSS3 savjetnik 

5. Ana Petričević- 

Antonija Malenica 

Adamić 

prof.rehabilitator/ 

mag.eduk.rehabilitacije 

VSS  

6. Dijana Dumančić mag.eduk.rehabilitacije VSS  

7. Ivana Mišković mag.eduk.rehabilitacije VSS  
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Tablica 2.1.2. Podatci o učiteljima predmetne nastave 

 

 

Red.br. Ime i prezime Zvanje  Stručna 

sprema 

Napredovanje u 

zvanje 

mentor/savjetnik 

1. Đurđa Zrinščak prof.hrv. jezika VSS  

2. Ivona Biočić Mandić akadem.kipar 

+pedag.-psih.naob. 

VSS  

3. Ivana Radan prof. glazbene kulture VSS  

4. Ksenija Kamber prof. engl. jezika VSS  

5. Ivana Petrović Balaban učiteljica raz. nastave 

s pojač. matemat. 

VSS  

6. Mateja Srkoč mag.eduk.biol. i kem. VSS  

7. xy prof. fizike VSS  

8. Dijana Rumiha Brzica prof. povijesti VSS  

9. Julija Domac dipl..ing. geograf. VSS  

10. Blanka Puček dipl. ing .prometa VSS  

11. Tatjana Kmoch prof. fizičke kulture VSS  

12. Marijo Budja dipL. kineziolog VSS  

13. Marica Matešić prof. defektolog i dipl. 

kateheta 

VSS  

14. Zrinka Zubić dipl. kateheta VSS  

     

 

 

Tablica 2.1.3. Podatci o učiteljima edukacijskim rehabilitatorima ( defektolozima) produženog 

stručnog postupka 

 

 

Red.br. Ime i prezime Zvanje Stručna 

sprema 

Napredovanje u 

zvanje 

mentor/savjetnik 

1. Gordana Leš prof. defektolog VSS  

2. Branka Gorički prof. defektolog VSS  

3. Danijel Pačić prof. defektolog VSS  

4. Petra Puljić mag.eduk.rehab. VSS  

5. Tihana Sever prof. rehabilitator VSS  

6. Matea Vitik mag.eduk. 

rehabilitacije 

VSS  

7. Dario Zadravec prof. rehabilitator VSS  

8. Vesna Matijević Knez prof. defektolog VSS  

9. Melita Tatar prof. rehabilitator - 

tiflopedagog 

VSS  
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Tablica 2.1.4. Podatci o učiteljima edukacijskim rehabilitatorima (defektolozima) odgojno 

obrazovnih skupina 

 

 

Red.br. Ime i prezime Zvanje Stručna 

sprema 

Napredovanje u 

zvanje 

mentor/savjetnik 

1. Tea Selaković prof. rehabilitator VSS  

2. Katarina Darapi  mag.eduk.rehab. VSS  

3. Barbara Višić prof. rehabilitator VSS  

4. Ana Bulić prof. rehabilitator VSS  

5. Tereza Ožbolt  mag.eduk.rehab. VSS  

6. Hrvoje Lovelos Slovinac prof. defektolog VSS  

7. Jasna Jurić dipl. defektolog -nast. 

RN 

VSS  

8. Martina Antišić Pelikan prof. rehabilitator VSS  

9. Maja Vasilj/zamjena    

10. Sanda Voloder mag.eduk.rehab. VSS  

 

 

Tablica 2.1.5. Podatci o učiteljima edukacijskim rehabilitatorima ( defektolozima ) nastave u kući 

 

 

Red. 

br. 

Ime i prezime Zvanje Stručna 

sprema 

Napredovanje u 

zvanje 

mentor/savjetnik 

1. Mateja Grundler mag. eduk. rehabilitacije VSS  

2. Dijana Strunje mag. eduk. rehabilitacije VSS  

3. Marina Jakić mag. eduk. rehabilitacije VSS  

4. Antea Stanić mag. eduk. rehabilitacije VSS  

 

 

Tablica 2.1.6. Podatci o ravnatelju i stručnim suradnicama 

 

 

Red.br. Ime i prezime Zvanje Radno mjesto Napredovanje u 

zvanje 

mentor/savjetnik 

1. Željko Kranjec dipl. teolog ravnatelj  

2. Vesna Kovačević Parmak prof.defektolog pedagog mentor 

3. Tanja Dejanović Šagadin prof. psiholog psiholog mentor 

4. Mirta Bartolović prof. logoped logoped  
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Tablica 2.1.7. Podatci o  pripravnicima 

 

Red.br. Ime i prezime Zvanje 

1. Ivana Mišković mag.eduk. 

rehabilitacije 

2. Antea Stanić-razlikovni mag. eduk. 

rehabilitacije 

 

 

 
 

 

Centar za odgoj i obrazovanje „Goljak“ uključen je u sustav e – Dnevnika.  

E-dnevnik je web aplikacija za vođenje razredne knjige u elektroničkom obliku.  

Administratori e-dnevnika su : Ivana Petrović Balaban i Petra Puljić. 

Administratori e matice: Melita Tatar i Mirta Bartolović 

 

. 

 

2.2. PODATCI O OSTALIM  DJELATNICIMA 

 

 

 

R.BR. IME I PREZIME STRUKA ŠK. SPREMA PODRUČJE 

RADA 

1. Andrea Božić  

 

( Zamjena Marina Stanić ) 

stručni specijalist javne uprave 

 

magistar prava 

VSS Tajnik 

2. Roberto Franc magistar ekonomije VSS Voditelj računovodstva 

3. Manda Jurić  OŠ NK Spremačica 

4. Senka Elvira Jurinić Obućarski stručni radnik OŠ NK Spremačica 

5. Sandra Šimunec Pomoćni kuhar OŠ  PK Spremačica 

6. Ljiljana Paripović 
 

OŠ NK Spremačica 
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7. Ivica Risonjić  vozač mot. voz. SSS Domar 

8. Zdravko Molnar strojarski tehničar VKV Domar 

9. Ivica Lukač autolakirer SSS Vozač 

10. Nenad Klen drvni tehničar i vozač cestovnog 

prometa 

SSS Vozač 

11. Marko Perčinić vozač cestovnog prometa SSS Vozač 

12. Ivana Čehulić  
(Zamjena Martina 

Petranjek) 

viši trener sport. rekr. + njeg. tečaj 
trgovac+njegov.tečaj 

VŠS 
SSS  

Njegovatelj-osobni pomagač 

13. Neda Galeković Suradnik u nastavi+njegovat. tečaj SSS Njegovatelj-osobni pomagač 

14. Zorica Lukačin ekonomist+ njegovat. tečaj SSS Njegovatelj-osobni pomagač 

15. Goran Bobanović 
(Zamjena Želimir Ćoja) 

trgovac+ njegovat. tečaj SSS Njegovatelj-osobni pomagač 

16. Sanja  Dučkić medicinska sestra primalja  SSS Njegovatelj- osobni pomagač 

17. Silvija Beck  opća gimnazija SSS Pratitelj u prijevozu učenika 

18. Mirko Jurinić 

(Zamjena Elvis Peco) 

graditelj 

opća gimnazija 

SSS 

SSS 

Pratitelj u prijevozu učenika 

19. Elvira Jurinić upravni tehničar+ njegovat. tečaj SSS Pratitelj u prijevozu učenika 

20. Ksenija Brnica medicinska sestra SSS Medicinska sestra 

21. Igor Bošnjak medicinski tehničar SSS Medicinski tehničar 

22. Monika Baotić radni terapeut VŠS Radni terapeut 

23. Srećka Gregov radni terapeut VŠS Radni terapeut 
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3. PODATCI O ORGANIZACIJI RADA 

 

     

 3.1. ORGANIZACIJA SMJENA 

 

Programi u školi na lokaciji Goljak odvijaju se u dvije izmjenične smjene: 

A smjena – nastava za učenike nižih razreda i PSP za učenike viših razreda - ujutro. 

B smjena – nastava za učenike viših razreda i PSP za učenike nižih razreda - popodne. 

Drugi tjedan A-smjena radi popodne, a B-smjena ujutro. 

      

 Na lokaciji Banjavčićeva i Našička  nastava je ujutro, a PSP  popodne. 

 

Vrijeme dolaska učenika u školu, popodnevne izmjene i vrijeme od završetka nastave do odlaska 

učenika kući pokriveno je dežurstvima učitelja ,  medicinske sestre i tehničara  i njegovatelja. 

 

 

Tablica 3.1.1. Raspored dežurstva RN  

            

Ponedjeljak Utorak  Srijeda Četvrtak Petak 

Horvat/Mišković Matešić/Kamber Mojži 

Koprolčec/Mišković 

Jončić/Kamber Slaviček/Mišković 

Horvat/Mišković Matešić/Kamber Mojži 

Koprolčec/Mišković 

Jončić/Kamber Slaviček/Mišković 

 

 

             Tablica 3.1.2.. Raspored dežurstva PN 

 

Ponedjeljak Utorak  Srijeda Četvrtak Petak 

Srkoč/Malenica Biočić 

Mandić/Kmoch 

Zrinščak/Puček Radan/Rumih 

Brzica 

Balaban/Domac 

Srkoč/Malenica Biočić 

Mandić/Kmoch 

Zrinščak/Puček Radan/Rumih 

Brzica 

Balaban/Domac 

           

             

              Tablica 3.1.3. Raspored dežurstva Banjavčićeva 

 

Ponedjeljak Utorak  Srijeda Četvrtak Petak 

Selaković/Voloder  Zubić/ Darapi 

 

Matijević 

Knez/Dumančić 

Budja/Ožbolt 

 

Višić/Bulić 

Selaković/Voloder Zubić/ Darapi 

 

Matijević 

Knez/Dumančić 

Budja/Ožbolt 

 

Višić/Bulić 

 

 

               Tablica 3.1.4. Raspored dežurstva Našička 

 

Ponedjeljak Utorak  Srijeda Četvrtak Petak 

Marina A. 

Pelikan 

Jasna Jurić Hrvoje L. 

Slovinac 

xy naizmjenično 
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Dežurstvo u Centru započinje u 8 sati, završava u 17 sati, te u vrijeme svih školskih odmora. 

Učitelji PSP dežuraju svaki dan u svojoj skupini. 

U PN jedan učitelj dežura u suterenu, a jedan hodniku škole. 

 

         

3.2. RASPORED PRIMANJA RODITELJA 

 

Roditelji imaju mogućnost individualnog razgovora s razrednikom i ostalim učiteljima. Raspored 

informacija je objavljen na web stranici Centra za odgoj i obrazovanje „Goljak“ 

 

 
 

 

  3.3.  RADNO VRIJEME RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA 

 

Red.br. Ime i prezime Radno 

mjesto 

Radno vrijeme Individualni 

razgovori 

Lokacija 

1. Željko Kranjec ravnatelj 7,00-15,00/ 

10,00-18,00 

Uto i Čet 

16,00-17,00 

4 lokacije 

2. Vesna Kovačević 

Parmak 

pedagog 7,00-13,00/ 

11,30-17,30 

Čet  

12,00-13,00 

4 lokacije 

3. Tanja Dejanović 

Šagadin 

psiholog 8,00-14,00/ 

11,30-17,30 

Sri  

12,00-13,00 

4 lokacije 

4. Mirta Bartolović logoped 8,00-14,00/ 

11,30-17,30 

Pon  

12,00-13,00 

4 lokacije 

 

Radno vrijeme i rad po lokacijama za stručne suradnice promjenjivo je prema potrebi i po nalogu 

ravnatelja. 

Zbog mogućih nepredviđenih promjena u rasporedu rada, za termine individualnih razgovora 

potrebno je telefonski najaviti se najmanje dan ranije. 

 

 

3.4. RADNO VRIJEME TAJNIŠTVA I RAČUNOVODSTVA 

 

Red. br. Ime i prezime Radno mjesto Radno vrijeme 

1. Andrea Božić/Marina 

Stanić 

tajnik 7,00-15,00 

2. Roberto Franc računovođa 7,00-15,00/ 

11,30-19,30 
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 3.5. GODIŠNJI KALENDAR RADA 

 

   

Polugodište Mjesec Radnih dana Nastavnih 

dana 

Aktivnosti 

1. 

polugodište 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

polugodište 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rujan 20 20 Početak školske godine 

Listopad 22 22 Dan zahvalnosti za plodove 

Zemlje 

Studeni 21 20 Svi sveti 

Prosinac 19 15  

Sveti Nikola 

Završetak prvog polugodišta 

Božić i Nova godina 

   Zimski odmor učenika 

Siječanj 22 14  

Veljača 20 20 Valentinovo 

Maskenbal 

Ožujak 21 21 18.4.2019.-28.4.2019. 

Travanj 19 13 Uskrs 

Dan planeta Zemlje 

Svibanj 22 22 18.4.2019.-28.4.2019. 

Dan osoba s cerebralnom 

paralizom 

 

Majčin dan 

Lipanj 

 

Srpanj 

Kolovoz 

18 

 

23 

20 

10 

 

 

 

 

 

Završetak drugog polugodišta  

 

Ljetni odmor učenika -

15.6.2019. 

 

 

Završetak školske godine 
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3.6. RASPORED SATI 

 

Raspored sati upisan je u Razredne knjige, a budući da je promjenjiv ne prilažemo ga Godišnjem 

planu i programu. 

 

 
 

 

 

 3.7. PODATCI O UČENICIMA 

 

Ove školske godine organizacija rada, planiranje, programiranje i izvođenje odgojno-obrazovnih i 

rehabilitacijskih programa provodit će se sukladno preporukama HOK-a 

 

 

Razred/OOS Učenika Djevojčica Primjereni 

oblik 

školovanja 

Koristi 

invalidska 

kolica 

Produženi 

stručni 

postupak 

Razrednik 

2.a/3.a 5 1 5 3 3 Dejana Horvat 

3.b/4.b 5 2 5 3 4 Ana Jončić 

4.a 5 2 5 1 4 Irena Slaviček 

1.a 4 3 4  3 Jasmina Mojži 

Koprolčec 

5.b/7.b 6 5 6 3 3 Antonija Malenica 

Adamić 

5.a 3 1 3 2 3 Ivana Radan 

6.a 5 2 5 2 2 Ivana P. Balaban 

7.a 4 2 4 3 4 Dijana Rumiha 

Brzica 

8.a 6 2 6 4 4 Đurđa Zrinšćak 

6.b/8.b 4 2 4 2 1 Dijana Dumančić 

1.a OOS 5 3 5 4 2 Tereza Ožbolt 

1.b OOS 6 3 6 5 2 Ana Bulić 

1.c. OOS 4 2 4 3 1 Sanda Voloder 

1.d. OOS 3 1 3  1 Katarina Darapi 

2.a OOS 6 2 6 3 3 Barbara Višić 

2.b OOS 7 3 7 6 2 Tea Selaković 

3. OOS 7 2 7 6 1 Hrvoje L. Slovinac 

4.a OOS 5 4 5 5 2 Jasna Jurić 

4.b OOS 6 2 6 5 1 xy 

4.c OOS 5 3 5 5 2 Marina Antišić 

Pelikan 
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  3.8. OBLICI ŠKOLOVANJA 

 

Učenici Centra za odgoj i obrazovanje „Goljak“ školuju se Prema pravilniku o osnovnoškolskom i 

srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. 

 

Primjereni program odgoja i obrazovanja je nastavni plan i program i/ili kurikulum koji 

omogućava odgojno obrazovno napredovanje učenika poštujući specifičnosti njegove utvrđene 

teškoće, specifičnosti njegova funkcioniranja i njegove odgojno obrazovne potreba. 

 

Primjereni programi odgoja i obrazovanja koji se provode u Centu su: 

- redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke 

- posebni program uz individualizirane postupke 

- posebni programi za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada uz 

individualizirane postupke 

 

Privremeni oblici odgoja i obrazovanja koji se provode u Centru je nastava u kući. 

 

Dodatni odgojno obrazovni i rehabilitacijski programi koji se određuju kao dio primjerenog 

programa odgoja i obrazovanja u Centru je program produženog stručnog postupka. 

 

Rad u PSP-u nadovezuje se uz nastavu s posebnim naglaskom na specifične rehabilitacijske 

programe (motoričke vježbe, perceptivne vježbe, senzomotoričke vježbe, socijalizacija i 

komunikacija, samozbrinjavanje, svladavanje barijera, prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja, 

ublažavanje emocionalnih smetnji i poremećaja u ponašanju) i u različitim interesnim skupinama 

čiji sadržaji imaju rehabilitacijski i okupacijski karakter,  razvijanje osobnih potencijala svakog 

djeteta kroz različite kreativne, sportske i znanstvene aktivnosti. Ovi sadržaji koriste se u svrhu 

sprečavanja i ublažavanja utjecaja hospitalizacije u djece, prevencije neprihvatljivih  oblika 

ponašanja, ali i u svrhu afirmacije djece s tjelesnom invalidnosti i stvaranje pozitivnih stavova 

okoline prema njima kao i njih samih prema sebi. 
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3.9. STRUČNI TIM ŠKOLE 

 

U školi djeluje stručni tim. 

Stručni tim je mobilna multidisciplinarna služba potpore školama u radu s učenicima s teškoćama 

u razvoju čiji program rada odobrava agencija nadležna za odgoj i obrazovanje 

 

Članovi tima su : ravnatelj, pedagog, psiholog, logoped, tiflopedagog i edukacijski rehabilitator. 

 

 

 

 

3.10. VJEŽBAONICA – METODIČKI CENTAR 

 

Centar za odgoj i obrazovanje „ Goljak“ je vježbaonica za studente Edukacijsko-rehabilitacijskog 

fakulteta, odsjeka za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapiju ,Katoličko bogoslovnog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu -Socijalni rad. 

 

Škola provodi aktivnosti izvođenja metodičkih vježbi, hospitiranje, organiziranje i stručno 

nadziranje praktičnih predavanja i drugih oblika metodičkih vježbi studenata.  

Troškove snosi Edukacijsko rehabilitacijski fakultet i Katoličko bogoslovni fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu i Pravni fakultet 

 

 

 

3.11. AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 

 

Ravnatelj i pedagoginja imenovani su članovi ispitnog povjerenstva za pripravnike edukcijske 

rehabilitatore zaposlene u predškolskim ustanovama. 

Nakon završenog programa pripravničkog staža pripravnici nakon održanog sata pred državnim 

povjerenstvom ( član povjerenstva AZOO-e i ERF-a, ravnatelj i pedagoginja  )  polažu usmeni dio 

stručnog ispita. 

Troškove snosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. 
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4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI NASTAVNIH SATI ZA OBVEZNE NASTAVNE 

PREDMETE PO RAZREDNIM ODJELIMA  
Razred Hrv. 

j. 

Lik.

k. 

Gla

zb. 

 k. 

Strani 

jezik 

Mat. Pri. Druš

. 

Bio. Ke

m. 

Fiz. Pri. 

i 

druš

. 

P. Geo

. 

In

f. 

Teh.k

. 

TZK 

1.a 5/175 1/ 

35 

1/ 

35 

2/70 4/140      2/ 

70 

    3/105 

1.b/2.b 6/210 2/ 

70 

1/ 

35 

 4/140      3/ 

105 

    2/70 

2.a/3.a 5/175 1/ 

35 

1/ 

35 

2/70 4/140      2/ 

70 

    3/105 

3.b/4.b 5/175 2/ 

70 

1/ 

35 

 4/140      3/ 

105 

   2/70 2/70 

4.a 5/175 1/ 

35 

1/ 

35 

2/70 4/140      3/ 

105 

    2/70 

5.a 5/175 1/ 

35 

1/ 

35 

3/105 4/140 1.5/

52.

5 

     2/ 

70 

1.5/

52.5 

2/

70 

1/35 2/70 

6.a 5/175 1/ 

35 

1/ 

35 

3/105 4/140 2/ 

70 

     2/ 

70 

2/ 

70 

2/

70 

1/35 2/70 

7.a 4/140 1/ 

35 

1/ 

35 

3/105 4/140   2/70 2/ 

70 

2/ 

70 

 2/ 

70 

2/ 

70 

 1/35 2/70 

8.a 4/140 1/ 

35 

1/ 

35 

3/105 4/140   2/70 2/ 

70 

2/ 

70 

 2/ 

70 

2/ 

70 

 1/35 2/70 

5.b/7.b 4/140 2/ 

70 

1/ 

35 

 3/105 3/ 

105 

3/ 

105 

       5/175 2/70 

6.b./8.b 4/140 2/ 

70 

1/ 

35 

 3/105 3/ 

105 

3/ 

105 

       5/175 2/70 

                 

 

OOS 

TZK RO UŠ

RO 

BOS KOM RK SOC OPS

V 

IU

OP 

       

1.a 

OOS 

6/210 4/ 

140 

4/ 

140 

3/105 4/140 2/ 

70 

1/35         6/210 

1.b 

OOS 

6/210 4/ 

140 

4/ 

140 

3/105 4/140 2/ 

70 

1/35         6/210 

1.c. 

OOS 

6/210 4/ 

140 

4/ 

140 

3/105 4/140 2/ 

70 

1/35         6/210 

1.d.OO

S 

6/210 4/ 

140 

4/ 

140 

3/105 4/140 2/ 

70 

1/35         6/210 

2.a 

OOS 

4/140 6/ 

210 

4/ 

140 

3/105 4/140 2/ 

70 

1/35         4/140 

2.b 

OOS 

4/140 6/ 

210 

4/ 

140 

3/105 4/140 2/ 

70 

1/35         4/140 

3. OOS 4/140 6/ 

210 

4/ 

140 

3/105 4/140 3/ 

105 

1/35         4/140 

4.a 

OOS 

3/105  3/ 

105 

2/70 3/105  1/35 3/ 

105 

12/

420 

      3/105 

4.b 

OOS 

3/105  3/ 

105 

2/70 3/105  1/35 3/ 

105 

12/

420 

      3/105 

4.c 

OOS 

3/105  3/ 

105 

2/70 3/105  1/35 3/ 

105 

12/

420 

      3/105 

PSP UČ RP IG              

7. 

skupina 

10/35

0 

12/

420 

3/ 

105 
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VJERONAUK  

Redovan i poseban program 2/70 

OOS 1/35 

 

INFORMATIKA  

7. i 8. razred 2/70 

 

 

 

 

Planirani sati vezani su uz godišnje programe za određeno odgojno-obrazovno područje, a njihovo 

ostvarenje prati se dnevno prema rasporedu sati u Razrednoj knjizi pojedinog razrednog odjela i 

odgojno obrazovne skupine. 

 

 

 

 
 

 

4.1. DOPUNSKA NASTAVA/POSEBNI EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI POSTUPCI 

 

Ove školske godine u razrednoj nastavi bit će organizirana dopunska nastava iz hrvatskog jezika i 

matematike. 

Učenici razredne nastave uključuju se i u programe posebnih edukacijsko-rehabilitacijskih 

postupaka ( PERP ) da kroz različite kreativne i rehabilitacijske postupke razviju svoje 

sposobnosti i ublaže razvojne teškoće. Učenici se u okviru ovog programa osposobljavaju  za 

korištenje računalne tehnologije (ICT), a u sklopu rehabilitacijskog programa u produženom 

stručnom postupku imaju računalnu daktilografiju – strojopis. 

 

U Centru će se od ove školske godine provoditi Eksperimentalni program „AAK“ – IKT AAK AT 

odobren od MZO. 

 

4.2. IZVANUČIONIČKA NASTAVA 

 

Na početku školske godine učitelji su izradili planove i programe izvanučioničke nastave što je dio 

školskog kurikuluma, a ostvarit će se sukladno materijalnim i kadrovskim mogućnostima škole. 

Iako Centar ima svoja kombi vozila, postoje poteškoće u ostvarivanju ovih programa zbog potrebe 

velikog broja pratitelja, individualno za svako dijete. U pratnji svome djetetu obavezno su i 

roditelji koji imaju status roditelja njegovatelja prema izjavi o suradnji s Centrom o pasivnom 

dežurstvu.  

Planirani su posjeti kino-predstavama, kazališnim predstavama, muzejima, galerijama, 

koncertima, sportskim manifestacijama i terenska nastava u okolicu Zagreba i šire u svrhu 

upoznavanja kulturno-povijesnih i prirodnih znamenitosti. Ovaj oblik rada neophodan je u radu s 

učenicima čije su mogućnosti kretanja i stjecanja znanja neposrednim iskustvima u prirodnoj i 

društvenoj sredini otežana. 
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 4.3  IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI I  UČENIČKA DRUŠTVA 

 

Izvannastavne aktivnosti integrirani su dio odgojno-obrazovne strukture škole, a obuhvaćaju 

različite programske sadržaje koji se odvijaju izvan nastavnih obaveza u organizaciji škole i u 

njenim prostorijama. Izvannastavne aktivnosti organiziraju se s ciljem zadovoljavanja stvarnih 

potreba i interesa učenika, proširivanja i produbljivanja znanja, razvijanja humanih odnosa među 

učenicima, razvijanja samopouzdanja, samopoštovanja i socijalnih vještina te zbližavanja učenika 

i učitelja.  

Na početku školske godine učitelji su izradili planove i programe izvannastavnih aktivnosti , a 

sastavni su dio školskog kurikuluma 

 

 

 

 
 

 

 

Učenička zadruga «Šegrt Hlapić» okuplja većinu učenika koji svojim radovima u okviru 

slobodnih aktivnosti i interesnih skupina u PSP-u stvaraju različite proizvode što potiče razvoj 

poduzetništva, osobnog doprinosa u stvaranju materijalnih dobara, stvaranju radnih navika i 

odgovornosti za preuzete obveze i poticanje kreativnosti učenika. Članovi učeničke zadruge 

«Šegrt Hlapić»  sudjelovati će na smotri školskih zadruga. 

U okviru Školske zadruge «Šegrt Hlapić» djeluju slijedeće sekcije: oslikavanje platna i primjena 

kemije u svakodnevnom životu. Voditeljica učeničke zadruge je Melita Tatar i Petra Puljić. 
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4.4. UKLJUČENOST UČENIKA U IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI 

 

Na boćanje i terapijsko jahanja učenici će i ove školske godine odlaziti uz pratnju roditelja poslije 

nastave, a subotom je za njih rezerviran i termin na bazenu „Mladost“ za plivanje. 

 

4.5. PROJEKTI 

 

Centar „Goljak“ kroz različite projekte obogaćuje i unapređuje rad s učenicima s motoričkim 

teškoćama i kroničnim bolestima, njihovim roditeljima, djelatnicima koji s njima rade, kako u 

Centru tako i u inkluzivnim oblicima školovanja, kroz različite oblike potpore i edukacije.  

 

Na početku školske godine učitelji su izradili planove i programe projekata  što je  

dio školskog kurikuluma. 

 

 

5. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH I JAVNIH DJELATNOSTI CENTRA 

 

Na početku školske godine učitelji su planirali  aktivnosti koje će se provoditi u okviru kulturnih i 

javnih djelatnosti  vezanih uz Kalendar rada škole i aktivnosti učeničkog stvaralaštva, sportskih i 

ostalih natjecanja u koja će se učenici uključivati, estetsko-ekološko uređenje prostora, javna 

predavanja, priredbe u školi i gradu, obilježavanje blagdana i drugih oblika suradnje s društvenom 

sredinom što će se provoditi i  kroz programe u PSP-u i izvannastavnim aktivnostima.  

 

Mjesec Sadržaj/aktivnost Nositelji aktivnosti 

10. Dan kruha i  zahvalnosti za plodove 

Zemlje 

Učenici, učitelji, ravnatelj, stručne 

suradnice 

11. Svi sveti Učenici, učitelji, vjeroučiteljice, 

ravnatelj, stručne suradnice 

12. Sveti Nikola Učenici, učitelji, vjeroučiteljice, 

ravnatelj, stručne suradnice 

12. Božić i Nova godina Učenici, učitelji, vjeroučiteljice, 

ravnatelj, stručne suradnice 

  Zimski odmor učenika – 

24.12.2018.-13.1.2019 

2. Valentinovo Učenici, učitelji, ravnatelj, stručne 

suradnice 

2. Maskenbal Učenici, učitelji, ravnatelj, stručne 

suradnice 

  Proljetni odmor učenika – 

18.4.2018.-28.4.2018. 

4. Uskrs Učenici, učitelji, vjeroučiteljice, 

ravnatelj, stručne suradnice 

4. Dan planeta Zemlje Učenici, učitelji, ravnatelj, stručne 

suradnice 

5. Majčin dan Učenici, učitelji, ravnatelj, stručne 

suradnice 

6. Dan osoba s cerebralnom paralizom Učenici, učitelji, ravnatelj, stručne 

suradnice 

  Ljetni odmor učenika -15.6.2018. 
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Uz to, planiraju se i slijedeće aktivnosti: 

- Sudjelovanje na natjecanjima izvan škole – po pozivu 

- Sudjelovanje na sportskim susretima osnovnih škola u gradu, županiji ili na državnog razini  

- INKAZ 

- Festival jednakih mogućnosti 

- Edukacija roditelja: predavanja i radionice 

- Prezentacija stručnih i znanstvenih radova učitelja i stručnih suradnika na stručnim i znanstvenim 

skupovima i u glasilima 

 

- Pružanje stručne pomoći školama i vrtićima u kojima su integrirana djeca i učenici s tjelesnom 

invalidnosti – Mobilni tim Centra 

- Rad djelatnika Centra u Jedinstvenom tijelu vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz 

socijalne skrbi (dr.sc. I. Slaviček, D. Pačić) 

- Rad u Stručnom povjerenstvu Ureda za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i učenika pri 

Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport (dr.sc. Irena Slaviček) 

- Rad u uredništvima stručnih časopisa (dr.sc. I. Slaviček član uredničkog odbora u časopisu 

MEDIX)) 

- Rad u Povjerenstvu za ocjenu dječjih bolnica/dječjih odjela u okviru akcije «Za osmijeh djeteta u 

bolnici» i kao predsjedavajuća Savjetodavnog tijela Koordinacijskog odbora „Za osmijeh djeteta u 

bolnici“ (dr.sc. Irena Slaviček) 

- Rad u skupštini UERGZIZŽ (V. Kovačević Parmak ) 

 

 

6. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE 

 

Profesionalno informiranje i usmjeravanje sastavni je dio nastavnih programa od početka 

školovanja naših učenika, a osobita pozornost posvećuje mu se u višim razredima kroz sadržaje 

rada razrednika i u sadržajima u produženom stručnom postupku. Učenicima se nastoji ukazati na 

njihove mogućnosti i potrebe i usmjeravati ih da pri odabiru budućeg zanimanja vode računa o 

mogućnosti samostalnog rada u budućnosti i obiteljske potpore koju mogu dobiti. Isto tako 

intenzivno se radi s roditeljima ukazujući im na mogućnosti i potrebe njihove djece, a posebno na 

barijere na koje djeca mogu naići pri školovanju i zapošljavanju. Svi učenici osmog razreda 

prolaze profesionalnu orijentaciju za odabir srednjoškolskog obrazovanja uz podršku stručnjaka iz 

COO «Dubrava» i Zavoda za zapošljavanje u kojem većina naših učenika nastavlja školovanje. 

 

 

 

7. PLAN BRIGE ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU 

UČENIKA I UČITELJA 

 

Zdravstvenu zaštitu učenika provodi Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i 

motoričkim smetnjama (pregledi, terapije, njega i dr.) osim za nekoliko učenika za koje se 

medicinske terapije provode u dogovoru s drugim zdravstvenim ustanovama. Djelatnici Centra 

«Goljak» stručno surađuju s djelatnicima Specijalne bolnice i usklađuju svoje programe i zahtjeve 

sa specifičnim potrebama učenika s tjelesnom invalidnosti i kroničnim bolestima koje 

identificiraju stručnjaci iz zdravstvene ustanove. 

 

U organizaciji Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama 

učenicima su organizirana dva glavna obroka i 2 međuobroka. 

 



 22 

 
 

 

 

Pored motoričkih razvojnih smetnji učenici s oštećenjem središnjeg živčanog sustava češće imaju i 

smetnje ponašanja, a kod nekih učenika javljaju se i emocionalne smetnje zbog izdvajanja iz 

obitelji (zbog liječenja i školovanja izvan mjesta stanovanja). Ovom problemu posvećuje se 

izuzetna pozornost zajedničkim djelovanjem stručnjaka iz Centra «Goljak» i Specijalne bolnice 

kroz: programe rada razrednika, učitelja u PSP-u, izvannastavnih aktivnosti, programa rada 

stručnih suradnika i radom sa skupinama učenika sa smetnjama u ponašanju koje vodi psiholog u 

suradnji sa stručnjacima iz Specijalne bolnice, a surađuju i učitelji iz Centra «Goljak» i roditelji 

učenika. 

 

 

 

7.1. ZDRAVSTVENI ODGOJ 

 

Provođenje zdravstvenog odgoja ima posebno važno mjesto u programima rada s učenicima s 

tjelesnom invalidnosti zbog njihovog zdravstvenog stanja i potrebe kontinuiranih rehabilitacijskih 

programa, uzimanja određenih lijekova ili zbog specifičnog načina života jer su od najranije 

životne dobi uključeni u različite rehabilitacijske programe Stoga je nužna suradnja učitelja, 

roditelja i medicinskog osoblja u educiranju i motiviranju učenika pri usvajanju navika nužnih za 

održavanje zdravlja. Evidencija o ostvarenim satima se vodi u Razrednim knjigama. 

 

 

 

7.2. GRAĐANSKI ODGOJ 

 

 Plan i program građanskog odgoja i obrazovanja učitelji su izradili u skladu s programom među 

predmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje 

škole, a evidencija o ostvarenim satima se vodi u Razrednim knjigama. On predstavlja među 

predmetne sadržaje u svim nastavnim predmetima , satu razrednika  i izvan učioničke aktivnosti .  

Kroz provođenje Građanskog odgoja i obrazovanja razvijamo kvalitetnu osobnost učenika s 

visoko razvijenom građanskom svijesti i građanskom kulturom. Cilj Građanskog odgoja i 

obrazovanja je „napraviti od učenika dobrog građanina“.  

 

 

 

 



 23 

 
 

 

 

7.3. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM 

 

U školi se provodi Program prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja – školski preventivni 

program (ŠPP) sukladno Nacionalnom programu. 

Cilj i zadaci: 

Svrha školskog preventivnog programa je poučavanje učenika općim životnim vještinama te 

sprečavanje i suzbijanje neprihvatljivih  oblika ponašanja i ovisnosti. Školski preventivni program 

(ŠPP) svojim sadržajem potiče zdrav i odgovoran način života. Učenike se educira za pravilno 

donošenje odluka, nenasilnu komunikaciju te odgovorno ponašanje prema sebi i okolini.  

 

Kroz odgoj, naobrazbu i rehabilitaciju omogućuje stjecanje značajnih pozitivnih iskustava  u 

odnosu na sebe, druge i svijet u cjelini (osjećaj osobne vrijednosti i samopoštovanja, moje odluke - 

moji problemi itd.), razvijanje vještina odlučivanja i postizanja visokog stupnja svijesti o 

općeprihvaćenim vrijednostima u postavljanju ciljeva, donošenju odluka i učenju kako reći «NE» 

ovisnosti i različitim rizičnim ponašanjima. 

Školski preventivni program podijeljen je na 6 područja: 

1. Razvoj osobnosti 

2. Briga o osobnom zdravlju 

3. Socijalne vještine, prevencija nasilja među učenicima 

4. Ljudska prava i demokracija, prava djece, poštivanje različitosti 

5. Radne navike i profesionalno umjeravanje 

6. Kulturna baština i ekologija 

Svaka teme ima tri sastavna dijela: 

1. sadržaj za učitelje 

2. rad s roditeljima 

3. rad s učenicima – nastavni plan i program i zadaci 

Preventivni program ostvaruje se po temama vodeći računa o stupnju razvoja i potrebama učenika. 

Oblici rada 

Provedba Školskog preventivnog programa zamišljena je tako da se njegovi sadržaji mogu 

integrirati kroz sve nastavne programe. Ostvarivat će se kroz: 

- sat razrednika 

- programe nastavnih predmeta (osobito priroda, biologija, TZK, hrvatski i engleski jezik, 

likovna kultura) 

- programe rada u PSP-u, INA i izvan učioničke aktivnosti 

- suradnju sa školskom liječnicom i stručnjacima iz Specijalne bolnice 

- izvannastavne aktivnosti 

- radionice za učenike 

- radionice za roditelje 

- posjete i razgovore poznatih kulturnih, sportskih i javnih djelatnika s učenicima Centra 

- ekološke skupine 
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- projekte koji se provode u Centru «Goljak» 

- grupni i individualni rad psihologa i drugih stručnih suradnika Centra s učenicima, 

roditeljima i učiteljima 

Nastavne metode 

Za ostvarivanje ŠPP koristit će se različite nastavne metode: predavanja, razgovor, izlaganja 

učenika, izrada plakata na određenu temu, radionice i sl. 

 Elementi programa odgoja i obrazovanja za okoliš i održiv razvoj ugrađeni su u program rada 

razrednika, sadržaje nastavnih predmeta, a osobito u programe rada u PSP-u i izvannastavnim i 

izvanškolskim aktivnostima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PLANOVI RADA RAVNATELJA ,STRUČNIH SURADNIKA I OSTALIH RADNIKA 

 

 Tablica 8.1. Plan rada ravnatelja 

 

Sadržaj rada Planirani broj sati 

Planiranje i programiranje rada 324 

Organizacija i koordinacija rada 356 

Analiza i rad u stručnim i kolegijalnim tijelima Centra 120 

Savjetodavni rad s učenicima, učiteljima, stručnim suradnicama, 

odgajateljima, roditeljima i tehničkom službom 

120 

Administrativno-upravni i računovodstveni poslovi 234 

Javna djelatnost ravnatelja Centra 120 

Stručno usavršavanje – ravnatelja i djelatnika 140 

Ostali poslovi 170 

Realizacija planiranog rada, praćenje i unapređivanje 184 

UKUPNO 1768 



 25 

Tablica 8.2. Sadržaj rada ravnatelja 

 

Planiranje i programiranje rada Predviđeno 

vrijeme 

(mj.) 

Predviđeni broj sati 

Izrada GPP  6-9 28 

Izrada plana i programa ravnatelja 6-9 35 

Koordinacija i izrada kurikuluma 6-9 24 

Izrada razvojnog plana 6-9 40 

Planiranje i programiranje rada UV, RV i V 

predškolskih skupina 

9-6 20 

Prijedlog zaduženja djelatnika 6-8 47 

Tematska planiranja – smjernice djelatnicima 9-6 25 

Planiranje  projekata 9-6 40 

Planiranje stručnog usavršavanja 9-6 31 

Planiranje izvan učioničke nastave i izleta 9-6 15 

Planiranje i organizacija tehničkog održavanja Centra 9-8 9 

Ostali poslovi 9-8 10 

 Organizacija i koordinacije rada   

Izrada prijedloga ustrojstva Centra 5-8 38 

Izrada godišnjeg kalendara rada Centra 6-9 15 

Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja 6-9 50 

Organizacija i koordinacija samovrednovanja 9-6 24 

Organizacija prijevoza učenika i djece 9-8 50 

Organizacija izvan učioničke nastave, izleta i 

ekskurzija 

9-6 80 

Organizacija i koordinacija novoupisanih učenika i 

djece 

5-7 39 

Organizacija i koordinacija kolegijalnih tijela Centra 9-8 20 

Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih 

praznika i vjerskih blagdana 

9-6 40 

Analiza i rad u stručnim kolegijalnim tijelima   

Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih 

i stručnih tijela 

9-8 70 

Suradnja sa sindikalnim podružnicama Centra 9-8 20 

Ostali poslovi 9-8 30 

Praćenje realizacije i unapređivanje rada Centra   

Plan i program rada Centra 9-6 25 

Vrednovanje i analiza uspjeha učenika 9-8 24 

Administrativno pedagoško instruktivni rad s 

učiteljima, odgajateljima, stručnim suradnicima i 

pripravnicima 

9-6 25 

Praćenje rada školskih povjerenstava 9-6 15 

Praćenje i koordinacija rada tehničke službe 9-8 20 

Praćenje i analiza suradnje s drugim institucijama 9-8 15 

Ostali poslovi 9-8 10 

Analiza i rad u stručnim i kolegijalnim tijelima Centra   

Suradnja sa sindikalnim podružnicama Centra 9-8 10 

Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih 

i stručnih tijela 

9-8 40 

Ostali poslovi 9-8 10 

Savjetodavni rad s učenicima, djecom, učiteljima,   
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odgajateljima, stručnim suradnicima i roditeljima 

Dnevna, tjedna, mjesečna planiranja 9-8 30 

Briga o sigurnosti učenika i djece te pravima i 

obvezama 

9-6 30 

Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova djelatnika  9-8 30 

Briga o sigurnosti djelatnika 9-8 10 

Savjetodavni rad ( individualno i grupno ) 9-8 10 

Ostali poslovi 9-8 10 

Administrativno, upravni i računovodstveni 

poslovi 

  

Rad i suradnja s tajnikom Centra 9-8 40 

Provedba zakonskih i pod zakonskih akata ( MZO) 9-8 20 

Provedba općih i pojedinačnih akata Centra 9-8 20 

Provedba natječaja 9-8 20 

Poslovi zastupanja Centra  9-8 24 

Rad i suradnja s računovođom Centra 9-8 40 

Izrada financijskog plana 7-9 40 

Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja 9-8 20 

Ostali poslovi 9-8 10 

Javna djelatnost   

Suradnja MZO 9-8 35 

Suradnja AZOO 9-8 50 

Podrška i dijagnostika mobilnog tima 9-8 10 

Suradnja NCVVO 9-8 2 

Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje 9-8 5 

Suradnja s Centrima za socijalnu skrb 9-8 13 

Suradnja s turističkim agencijama 9-8 5 

Suradnja s kulturnim i sportskim ustanovama 9-8 5 

Suradnja s udrugama 9-8 8 

Suradnja s OŠ, SS i DV 9-8 20 

Suradnja s Uredom državne uprave 9-8 50 

Suradnja s osnivačem 9-8 50 

Suradnja s Katehetskim uredom, Župnim uredima i 

Caritasom 

9-8 5 

Predstavljanje Centra 9-8 20 

Rad u komisiji za polaganje stručnih ispita ed. reh. 

zaposlenih u predškolskim ustanovama 

9-8 10 

Ostali poslovi 9-8 2 

Stručno usavršavanje i vođenje dokumentacije   

Stručno usavršavanje u Centru 9-6 12 

Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV;MZO:AZOO 9-6 30 

Stručno usavršavanje u organizaciji drugih udruga 9-8 28 

Praćenje literature 

 

9-8 70 

UKUPNO  1768 
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Tablica 8.3. Plan rada pedagoga 

 

 

Sadržaj rada Planirani broj sati 

Poslovi pripreme za ostvarivanje školskog i predškolskog programa 158 

Poslovi neposrednog sudjelovanja u odgojno obrazovnom procesu 1150 

Vrednovanje ostvarenih rezultata 184 

Stručno usavršavanje učitelja i odgajatelja te individualno 

usavršavanje 

184 

Informacijska i dokumentacijska djelatnost 92 

Ostali poslovi 
 

UKUPNO 1768 

 

 

Tablica 8.4. Sadržaj rada pedagoga 

 

Planiranje i programiranje rada Predviđeno 

vrijeme 

(mj.) 

Predviđeni broj sati 

Poslovi pripreme za ostvarivanje školskog 

programa 

  

Utvrđivanje obrazovnih potreba učenika, analiza, 

kratkoročni i dugoročni razvojni plan škole i pedagoga 

8-9 31 

Organizacijski poslovi-planiranje  40 

Sudjelovanje u izradi GPP i Kurikuluma 8-9 50 

Izrada godišnjeg, mjesečnog plana i programa rada 

pedagoga 

8-9 15 

Dnevna evidencija 9-8 10 

Izvedbeno planiranje i programiranje  5 

Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada s 

učenicima i djecom 

9-8 10 

Planiranje praćenja napredovanja učenika i djece 9-8 20 

Planiranje i programiranje suradnje s roditeljima 9-8 5 

Pripremanje individualnih programa za uvođenje 

pripravnika u samostalan rad 

9-8 2 

Planiranje i programiranje praćenja i unapređivanja 

nastave 

9-8 20 

Planiranje i programiranje profesionalnog 

usmjeravanja 

9-8 10 

Poslovi neposrednog sudjelovanja u odgojno 

obrazovnom procesu 

  

Upis novih učenika i formiranje razrednih odjela i 

odg.-obraz. skupina 

5-9 30 

Suradnja s vanjskim ustanovama pri upisu učenika i 

djece 

5-9 10 

Dokumentacija novih učenika i djece 5-9 20 

Uvođenje novih programa i inovacija, nabava nove 

opreme i didaktičkog materijala 

9-8 50 

Praćenje ostvarivanja NPP, opterećenja učenika, 

suradnja sa razrednicima, suradnja u organizaciji i 

artikulaciji nastavnog dana 

9-8 40 

Praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa-posjet 9-8 120 
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nastavi, razgovor i savjeti nakon uvida 

Početnici, novi učitelji, odgajatelji 9-8 40 

Praćenje osjenjivanja učenika, ponašanja, rješavanje 

problema u razrednom odjelu i predškolskim 

skupinama 

9-8 65 

Neposredno izvođenje odgojno-obrazovnog programa 

– pedagoške radionice, školski preventivni programi 

9-6 50 

Sudjelovanje u radu stručnih tijela RV,UV 9-8 50 

Rad u stručnim timovima 9-8 30 

Praćenje i analiza izostanaka učenika i djece 9-6 25 

Praćenje uspjeha i napredovanja učenika, suradnja u 

realizaciji programa rada razrednika i razrednog odjela 

9-6 50 

Sudjelovanje u radu povjerenstva za predmetne i 

razredne ispite 

9-8 10 

Uočavanje oblika ponašanja, poticanje i praćenje 

učenika i djece 

9-6 30 

Rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh, obiteljska 

novonastala problematika 

9-6 20 

Izrada programa opservacije, izvješća 10-6 60 

Savjetodavni rad s učenicima ( grupni i individualni 

),pomoć učenicima u svladavanju i primjeni tehnika 

učenja  

9-6 100 

Savjetodavni rad s učiteljima 9-8 100 

Savjetodavni rad s ravnateljem 9-8 50 

Savjetodavni rad sa stručnim suradnicama 9-8 30 

Savjetodavni rad s roditeljima 9-8 120 

Suradnja s okruženjem 9-8 40 

Profesionalno usmjeravanje i informiranje učenika ( 

zanimanja, upisi, suradnja sa službom Zavoda za 

zapošljavanje ) 

9-6 10 

Zdravstvena i socijalna zaštita učenika ( Zdravstveni 

odgoj ) i djece 

9-6 30 

Sudjelovanje u realizaciji Programa kulturne i javne 

djelatnosti u Centru 

9-6  

10 

Suradnja u organizaciji izvan učioničkih oblika 

nastave, izleta i maturalne ekskurzije 

9-6 20 

Vrednovanje ostvarenih rezultata, studijske analize   

Periodične analize ostvarenih rezultata – kraj prvog 

obrazovnog razdoblja i nastavne godine 

9-6 15 

Izrada projekata, obrada, interpretacija 9-8 10 

Primjena spoznaja u funkciji unapređenja rada 9-8 10 

Usavršavanje učitelja, odgajatelja, UV, aktivi 9-8 30 

Podrška i dijagnostika mobilnog tima 9-8 45 

ŽSV – ( sudjelovanje i voditelj ) 9-8 35 

Usavršavanje u organizaciji - MZO,AZOO,NCVVO 9-8 30 

Individualna pomoć učiteljima i odgajateljima u 

ostvarivanju planova usavršavanja 

9-8 15 

Prijedlog stručne literature 9 4 

Rad s učiteljima i odgajateljima pripravnicima 9-8 10 

Rad s novim učiteljima i odgajateljima 9-8 5 

Rad u komisiji za polaganje stručnih ispita 

edukacijskih rehabilitatora zaposlenih u predškolskim 

ustanovama 

9-8 15 
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Informacijska i dokumentacijska djelatnost   

Sudjelovanje u izradi prijedloga nabave stručne 

literature, novih izvora znanja, informiranje i 

predstavljanje novih stručnih izdanja, pravilnika 

9-8 17 

Briga o školskoj i predškolskoj dokumentaciji 9-8 20 

Pregled učiteljske i predškolske dokumentacije 9-7 15 

Vođenje dokumentacije o razgovorima s učiteljima, 

odgajateljima, roditeljima i učenicima 

9-8 20 

Vođenje dokumentacije o radu 9-8 10 

Sudjelovanje u unosu  podataka u e maticu 9-8 5 

Ostali poslovi 9-8 8 

Nepredviđeni poslovi 9-8 9 

UKUPNO  1768 

 

 

Tablica 8.5. Plan rada psihologa 

 

 

Sadržaj rada Planirani broj sati 

Planiranje i vrednovanje rada 351 

Neposredan pedagoški rad – realizacija odgojno-obrazovnog rada 1117 

Stručno usavršavanje 150 

Individualno stručno usavršavanje 150 

UKUPNO 1768 

 

 

Tablica 8.6. Sadržaj rada psihologa 

 

Planiranje i vrednovanje rada 
 

 

Izrada Godišnjeg plana i programa psihologa 13 rujan  

Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa 

Centra za odgoj i obrazovanje «Goljak» i Kurikuluma 

Centra 

20 rujan  

Izrada Godišnjeg plana i programa predškolskog 

odgoja i obrazovanja 

20 rujan  

Planiranje i priprema za rad 77 rujan  

Evidencija i vrednovanje rada 75 rujan  

Izrada Godišnjeg izvješća rada psihologa 15 rujan  

Izrada izvješća za predškolski odgoj i obrazovanje 20 rujan  

Sudjelovanje u izradi Izvješća za COO «Goljak» 15 rujan  

Vođenje pedagoške dokumentacije 48 tijekom šk. godine 

Planiranje i programiranje izvannastavnih aktivnosti 5 kolovoz i rujan  

Planiranje i programiranje rada stručnih tijela škole 10 kolovoz i rujan  

Planiranje unapređivanja odgojno-obrazovnog rada  10 kolovoz i rujan  

Planiranje praćenja napredovanja učenika i djece 5 kolovoz i rujan  

Planiranje suradnje s roditeljima 5 rujan  

Planiranje i programiranje javne afirmacije škole 8 kolovoz, rujan  

tijekom šk. godine 
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Planiranje odgojnog, estetskog i ekološkog djelovanja 5 kolovoz, rujan 

Neposredan pedagoški rad – realizacija odgojno-

obrazovnog rada 

 
 

Neposredan rad s djecom i učenicima: dijagnostika, 

praćenje, tretman 

250 tijekom šk. godine 

Konzultacije s defektolozima, učiteljima i 

odgajateljima  o radu s djecom 

Rad s defektolozima, učiteljima i odgajateljima  u 

svrhu unapređivanja odgojno-obrazovnog procesa 

242 tijekom šk. godine 

Briga za socijalne odnose u razrednim odjelima i 

skupinama PSP-a  

42 tijekom šk. godine 

Školski preventivni program  40 tijekom šk. godine 

Suradnja na provođenju programa zdravstvenog 

odgoja (i GOO) 

20 tijekom šk. godine 

Prevencija agresivnosti i nenasilno rješavanje 

problema, 

Program Mali medijatori  

80 tijekom šk. godine 

Provođenje inicijalnih intervjua s roditeljima 

novoupisane djece i učenika i učenicima 

50 Kolovoz/rujan 2016. 

i tijekom god 

Individualni savjetodavni rad s roditeljima 160 tijekom šk. godine 

Rad s roditeljima putem radionica i roditeljskih 

sastanaka 

60 tijekom šk. godine 

Suradnja sa drugim stručnim suradnicima COO 

«Goljak» (tiflopedagog, logoped, pedagog) i 

terapeutima Specijalne bolnice za djecu s 

neurorazvojnim i motoričkim poremećajima 

(psiholozi, logopedi, radni terapeuti, fizioterapeuti, 

defektolozi) te stručnom službom i liječnicima 

Specijalne bolnice 

 

50 

 

tijekom šk. godine 

Vođenje predškolskog odgoja i obrazovanja  i 

koordiniranje radom odgajateljskog vijeća 

50 tijekom šk. godine 

Suradnja s vanjskim institucijama (bolnice, CZSS, 

dječji vrtići, osnovne i srednje škole, Zavod za 

zapošljavanje, komisije za vještačenja, MZOS, 

Gradski uredi, kazališta itd) 

30 tijekom šk. godine 

Suradnja s Udrugama 15 tijekom šk. godine 

Nabava i izrada didaktičkih materijala 20 tijekom šk. godine 

Stručno usavršavanje 
 

 

Stručna pomoć vrtićima i školama u koje su 

integrirana djeca i  učenici s tjelesnom invalidnosti i 

kroničnim bolestima prema programu stručnog 

usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje 

90 tijekom šk. godine 

Pomoć u radu novim djelatnicima (sa i bez dodatne 

psihološke naobrazbe) 

30 rujan i tijekom šk. 

godine 

Predavanja i radionice za studente ERF-a, Hrvatskih 

studija i Filozofskog fakulteta (u Zagrebu) 

20 tijekom šk. godine 
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Predavanja za učiteljsko i odgajateljsko vijeće i 

stručne aktive 

10 tijekom šk. godine 

Individualno stručno usavršavanje 
 

 

Sudjelovanje u radu učiteljskih vijeća 10 tijekom šk. godine 

Sudjelovanje u radu stručnih sekcija i drugih stručnih 

grupa 

40 tijekom šk. godine 

 

Seminari i savjetovanja 

20 tijekom šk. godine 

Stručni skupovi 20 tijekom šk. godine 

Samoobrazovanje 60 tijekom šk. godine 

UKUPNO:         1768  

 

 

Tablica 8.7.   Plan rada logopeda 

 

Sadržaj rada Planirani broj sati 

Poslovi pripreme za ostvarivanje školskog i predškolskog programa 120 

Poslovi neposrednog sudjelovanja u odgojno obrazovnom procesu 1300 

Vrednovanje ostvarenih rezultata 110 

Stručno usavršavanje učitelja, odgajatelja i individualno usavršavanje 145 

Informacijska i dokumentacijska djelatnost 75 

Ostali poslovi 10 

Nepredviđeni poslovi 8 

UKUPNO 1768 

 

Tablica 8.8.   Sadržaj rada logopeda 

 

Planiranje i programiranje rada Predviđeno 

vrijeme  

Predviđen 

broj sati 

Poslovi pripreme za ostvarivanje školskog programa   

Utvrđivanje odgojno obrazovnih potreba učenika i djece, 

kratkoročni i dugoročni razvojni plan logopeda 

rujan 2017. 25 

Poslovi organizacije i planiranja uvođenja tehnološki 

naprednijih načina komunikacije ( komunikatori, softveri..)  

tijekom školske 

godine 

30 

Sudjelovanje u izradi GPP i Kurikuluma kolovoz/ rujan 

2017. 

5 

Izrada godišnjeg, mjesečnog plana i programa rada 

logopeda 

kolovoz/ rujan 

2017. 

15 

Dnevna  evidencija rujan 2017.-

lipanj 2018. 

20 

Izvedbeno planiranje i programiranje  5 

Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada s učenicima 

i djecom 

tijekom školske 

godine 

10 

Planiranje praćenja napredovanja učenika i djece tijekom školske 

godine 

5 

Planiranje i programiranje suradnje s roditeljima tijekom školske 

godine 

5 

Poslovi neposrednog sudjelovanja u odgojno 

obrazovnom procesu 

  

Poslovi neposrednog rada s učenicima i djecom 

(dijagnostika, opservacija, tretman) 

tijekom školske 

godine 

600 
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Program provođenja alternativne i augmentativne 

komunikacije 

tijekom školske 

godine 

300 

Priprema za dnevni logopedski rad s učenicima i djecom tijekom školske 

godine 

50 

Suradnja s vanjskim ustanovama pri upisu učenika i djece rujan 2017. 10 

Uvođenje novih programa i inovacija, nabava nove opreme 

i didaktičkog materijala 

tijekom školske 

godine 

10 

Izrada programa opservacije, izvješća tijekom školske 

godine 

20 

Savjetodavni rad s učenicima i djecom (grupni i 

individualni),pomoć učenicima u svladavanju i primjeni 

tehnika učenja 

tijekom školske 

godine 

50 

Savjetodavni rad s učiteljima i odgajateljima tijekom školske 

godine 

50 

Savjetodavni rad s ravnateljem tijekom školske 

godine 

30 

Savjetodavni rad sa stručnim suradnicima tijekom školske 

godine 

50 

Savjetodavni rad s roditeljima tijekom školske 

godine 

30 

Sudjelovanje u realizaciji Programa kulturne i javne 

djelatnosti u Centru 

tijekom školske 

godine 

50 

Poslovi savjetovanja (roditelja, učitelja..) o novim 

načinima alternativne i augmentativne komunikacije  

tijekom školske 

godine 

50 

Vrednovanje ostvarenih rezultata   

Izrada projekata, obrada, interpretacija tijekom školske 

godine 

10 

Primjena spoznaja o alternativnoj i augmentativnoj 

komunikaciji u funkciji unapređenja rada i poboljšanja 

kvalitete života učenika i djece 

tijekom školske 

godine 

100 

Stručno usavršavanje učitelja i individualno 

usavršavanje 

  

Usavršavanje učitelja, UV,RV,aktivi tijekom školske 

godine 

60 

Sudjelovanje na ŽSV tijekom školske 

godine 

25 

Usavršavanje u organizaciji – MZO, AZOO, NCVVO tijekom školske 

godine 

25 

Sudjelovanje u radu mobilnog tima tijekom školske 

godine 

35 

   

Informacijska i dokumentacijska djelatnost   

Sudjelovanje u izradi prijedloga nabave stručne literature, 

novih izvora znanja 

tijekom školske 

godine 

10 

Vođenje dokumentacije o razgovorima s učiteljima, 

roditeljima, učenicima i djecom 

tijekom školske 

godine 

10 

Vođenje dokumentacije o učenicima tijekom školske 

godine 

10 

Vođenje zapisnika sa sjednica UV tijekom školske 

godine 

10 

Administrator e matice tijekom školske 

godine 

35 

Ostali poslovi tijekom školske 10 
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godine 

Nepredviđeni poslovi  tijekom školske 

godine 

8 

UKUPNO  1768 

 

 

Tablica 8.9.   Plan rada tiflopedagoga 

 

Planiranje i programiranje rada Predviđeni broj sati 

Poslovi pripreme za ostvarivanje školskih odgojno-obrazovnih 

poslova 

                          153 

Poslovi neposrednog sudjelovanja u odgojno obrazovnom 

procesu 

                         1 030 

Savjetodavni rad                            70 

Vrednovanje odgojno obrazovnih rezultata                            50  

Stručno usavršavanje                           100 

Suradnja                           175 

Sudjelovanje u radu mobilnog tima Centar za odgoj i 

obrazovanje „Goljak“ 

                            45 

Administrativni poslovi – vođenje e-matice                             35 

Vođenje učeničke zadruge „Šegrt Hlapić“                             70 

Sudjelovanje u radu NCVVO-a                             40 

  

UKUPNO:                        1768 

 

 

Tablica 8.10   Sadržaj rada tiflopedagoga 

 

Planiranje i programiranje rada Predviđeno 

vrijeme  

Predviđen broj 

sati 

Poslovi pripreme za ostvarivanje školskih odgojno-

obrazovnih programa 

  

Analiza ostvarivanja prethodnih planova i programa rujan                      10 

Izrada godišnjeg plana i programa 

Izrada individualnih programa 

 

 rujan 

rujan, 

listopad 

                     20 

Pomoć učiteljima pri izradi individualiziranih odgojno 

obrazovnih programa 

rujan, 

listopad 

                      35 

Dnevna evidencija rada rujan - lipanj                       88 

Poslovi neposrednog sudjelovanja u odgojno 

obrazovnom procesu 

  

Rad s učenicima radi provođenja dijagnostičkog 

procesa ili pedagoške opservacije 

 

tijekom 

školske 

godine 

                      35 

Individualni rad s učenicima i djecom tijekom 

školske 

godine 

                   350 

Grupni korektivni rad s učenicima i djecom tijekom 

školske 

godine 

                   525 

Poslovi vezani uz kulturnu i javnu djelatnost Centra tijekom 

školske 

godine 

                    70 
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Izradba didaktičkih materijala za rad tijekom 

školske 

godine 

                    50 

Savjetodavni rad   

Sudjelovanje u radu stručnih tijela: RV, UV i aktiva tijekom 

školske 

godine 

                    22 

Sudjelovanje na roditeljskim sastancima tijekom 

školske 

godine 

                   48 

Vrednovanje odgojno obrazovnih rezultata   

Vrednovanje u odnosu na utvrđene ciljeve tijekom 

školske 

godine 

                   20 

Analiza i mišljenja o učenicima i djeci tijekom 

školske 

godine 

                   15 

Utvrđivanje mjera za unapređivanje rada tijekom 

školske 

godine 

                   15 

Stručno usavršavanje   

Usavršavanje izvan Centra tijekom 

školske 

godine 

                   70 

Održavanje stručnih predavanja tijekom 

školske 

godine 

                   30 

Suradnja   

Suradnja s ravnateljem, učiteljima i drugim 

stručnim suradnicima 

 

tijekom 

školske 

godine 

                140 

Suradnja s ostalim ustanovama za dijagnostiku i terapiju 

 

     tijekom 

školske 

godine     

                   35 

Sudjelovanje u radu mobilnog tima Centra tijekom 

školske 

godine 

                   45 

Sudjelovanje u radu NCVVO-a lipanj, rujan                    40 

Ostali poslovi: UZ „Šegrt Hlapić“ tijekom 

školske 

godine 

                   70 

Administrativni poslovi: vođenje e-matice                     35 

UKUPNO:                1768 

 

 

Tablica 8.11. Plan rada medicinske sestre/tehničara 

 

Sadržaj rada Planirani broj sati 

Vođenje dokumentacija 360 

Zdravstvena njega učenika 580 

Prehrana učenika 240 

Sanitetski poslovi 160 

Ostali poslovi 428 
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UKUPNO 1768 

 

 

Tablica 8.12.   Sadržaj rada medicinske sestre/tehničara 

 

Planiranje i programiranje rada Predviđeno 

vrijeme 

Predviđeni broj sati 

Vođenje dokumentacije   

Planiranje i pisanje mjesečnog i godišnjeg plana rada od rujna do 

srpnja 

20 

Popisivanje učenika od rujna do 

srpnja 

160 

Vođenje evidencija intervencija i postupaka u 

zdravstvenoj njezi 

od rujna do 

srpnja 

160 

Pisanje završnog izvještaja rada srpanj 20 

Zdravstvena njega učenika   

Procjena, planiranje i provođenje zdravstvene njege 

učenika 

od rujna do 

srpnja 

160 

Procjena, planiranje i provođenje pojačane 

zdravstvene njege individualnih učenika 

od rujna do 

srpnja 

100 

Provođenje hitnih intervencija od rujna do 

srpnja 

40 

Provođenje njegovateljskih poslova  od rujna do 

srpnja 

160 

Provođenje postupaka usmjerenih k očuvanju i 

unaprjeđenju  zdravlja  

od rujna do 

srpnja 

120 

Prehrana učenika   

Procjena i briga o prikladnom obliku obroka za 

individualne učenike  

od rujna do 

srpnja 

120 

Razvoj kulturno-higijenskih navika kod učenika od rujna do 

srpnja 

120 

Sanitetski poslovi   

Pregled kutija s prvom pomoći od rujna do 

srpnja 

40 

Planiranje i naručivanje potrebnog sanitetskog 

materijala i opreme za školske izlete 

od rujna do 

srpnja 

40 

Procjena čistoće školskih prostorija, sanitarnih 

čvorova i blagavaonice 

od rujna do 

srpnja 

80 

Ostali poslovi   

Suradnja s roditeljima, hraniteljima, učiteljima, 

stručnih suradnicima, i ostalim djelatnicima Centra 

od rujna do 

srpnja 

120 

Suradnja sa Specijalnom bolnicom Goljak od rujna do 

srpnja 

40 

Pomoć u organizaciji školskih priredbi od rujna do 

srpnja 

90 

Pratnja učenicima/djeci na školskim/predškolskim 

izletima 

od rujna do 

srpnja 

114 

Stručno usavršavanje i edukacija iz područja medicine 

i zdravstvene njege 

od rujna do 

srpnja 

24 

Drugi odgovarajući poslovi po nalogu ravnatelja od rujna do 

srpnja 

40 

UKUPNO  1768 
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 Tablica 8.13. Plan rada radnog terapeuta 

  

Sadržaj rada Planirani broj sati 

Vođenje radnoterapijske dokumentacija 300 

Radnoterapijska procjena 300 

Planiranje i provođenje radnoterapijske 

intervencije 

1020 

Ostali poslovi 148 

Ukupno 1768 

 

Tablica 8.14.   Sadržaj rada radnog terapeuta 

 

Planiranje i programiranje rada Predviđeno vrijeme Predviđeni 

broj sati 

Vođenje RT dokumentacije   

Planiranje i pisanje godišnjeg plana rada RT od rujna do srpnja 20 

Dnevna evidencija individualnog rada od rujna do srpnja 60 

Dnevna evidencija grupnog rada od rujna do srpnja 60 

Primjena RT testova (standardizirani, 

nestandardizirani) 

od rujna do srpnja 50 

Primjena RT procjena (inicijalna, evaluacijska, 

finalna) 

od rujna do srpnja 50 

Analiza izvođenja aktivnosti od rujna do srpnja 60 

Radnoterapijska procjena   

Procjena aktivnosti svakodnevnog života 

(samozbrinjavanje, produktivnost, razonoda) 

od rujna do srpnja 120 

Procjena sposobnosti (komponenti) potrebnih za 

izvođenje aktivnosti; motoričkih, senzoričkih, 

psihosocijalnih 

od rujna do srpnja 120 

Procjena okruženja u kojem se pojedinac nalazi i 

obavlja svakodnevne aktivnosti 

od rujna do srpnja 60 

Planiranje i provođenje RT intervencije   

Promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i 

/ili modificiranje izvođenja aktivnosti 

samozbrinjavanja (hranjenje, oblačenje, osobna 

higijena, funkcionalna mobilnost) 

od rujna do srpnja 235 

Promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i 

/ili modificiranje izvođenja produktivnih 

aktivnosti (instrumentalne aktivnosti, korištenje 

resursa zajednice) 

od rujna do srpnja 235 

Promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i 

/ili modificiranje izvođenja aktivnosti slobodnog 

vremena (igra, razonoda, hobiji, rekreacija i odmor), 

od rujna do srpnja 225 

Promicanje, uspostavljanje, obnavljanje i održavanje 

senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih 

komponenti aktivnosti upotrebom različitih 

terapeutskih pristupa, metoda i tehnika 

od rujna do srpnja 225 

Izrada, modifikacija i adaptacija pribora za rad 

(pomagala za pisanja, hranjenje, bojanje…) 

od rujna do srpnja 60 

Ergonomska prilagodba životnog i radnog prostora od rujna do srpnja 40 

Ostali poslovi   

Timski rad od rujna do srpnja 50 
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Savjetovanje i edukacija članova obitelji od rujna do srpnja 8 

Evaluacija RT intervencije od rujna do srpnja 50 

Stručno usavršavanje iz područja radne terapije od rujna do srpnja 40 

UKUPNO  1768 

 

Tablica 8.15. Plan rada tajnika 

 

Sadržaj rada Planirani broj sati 

Normativno-pravni poslovi 295 

Kadrovski poslovi 400 

Opći i administrativno-analitički poslovi 430 

Vođenje registara i baza podataka 120 

Sudjelovanje u odborima, komisijama, vijećima 423 

Ostali poslovi 100 

UKUPNO 1768 

 

Tablica 8.16. Sadržaj rada tajnika 

 

Planiranje i programiranje rada Predviđeno 

vrijeme 

(mj.) 

Predviđeni broj sati 

Normativno-pravni poslovi   

Izrada Godišnjeg plana i programa rada tajnika 

 

tijekom 

godine 

5 

Suradnja u izradi Godišnjeg plana i programa (škola i 

predškolski odgoj) 

tijekom 

godine 

30 

Izrada nacrta unutarnjih ustrojstvenih akata Centra te 

njihovih izmjena i dopuna 

tijekom 

godine 

70 

Izrada nacrta/teksta ugovora, rješenja, odluka i drugih 

akata poslovanja i odlučivanja 

tijekom 

godine 

150 

Praćenje i proučavanje zakonskih i podzakonskih 

propisa 

tijekom 

godine 

30 

Pružanje stručne pomoći djelatnicima u vezi sa 

ostvarivanjem prava iz radnog odnosa 

tijekom 

godine 

10 

Kadrovski poslovi   

Prijava potrebe za zapošljavanjem MZO tijekom 

godine 

20 

Prijava potrebe za zapošljavanjem GUOKS i HZZ tijekom 

godine 

40 

Raspisivanje i provedba natječaja za zasnivanje 

radnog odnosa 

tijekom 

godine 

80 

Prijava/Odjava/Promjena na mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje djelatnika i članova njihovih obitelji 

tijekom 

godine 

100 

Vođenje osobnih dosjea djelatnika i registra djelatnika tijekom 

godine 

80 

Evidencija o bolovanju djelatnika i 

sistematskim/sanitarnim pregledima 

tijekom 

godine 

20 

Izrada potvrda djelatnicima tijekom 

godine 

20 

Vođenje evidencije o radnom stažu djelatnika tijekom 

godine 

40 

Opći i administrativno-analitički poslovi   
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Vođenje urudžbenog zapisnika, zaprimanje/slanje 

dnevne pošte, interna dostava 

tijekom 

godine 

150 

Samostalno rješavanje predmeta tijekom 

godine 

70 

Priprema, izrada, dostava raznih tablica, podataka i 

statističkih izvješća 

tijekom 

godine 

70 

Vođenje evidencije u vezi sa zaštitom na radu tijekom 

godine 

10 

Vođenje evidencije o policama osiguranja učenika, 

djelatnika i imovine 

tijekom 

godine 

30 

Poslovi vezani uz javnu nabavu tijekom 

godine 

80 

 

Poslovi vezani za održavanje, zakup i korištenje 

prostora  

tijekom 

godine 

 

20 

Izrada potvrda učenicima tijekom 

godine 

20 

Vođenje registra i baza podataka   

Vođenje Registra zaposlenih tijekom 

godine 

60 

Vođenje e-Matice tijekom 

godine 

40 

Sudjelovanje u odborima, komisijama, vijećima   

Prisustvovanje sjednicama školskog odbora  tijekom 

godine 

15 

Priprema poziva, materijala, zapisnika, izvješća i 

odluka školskog odbora  

tijekom 

godine 

95 

Stručna pomoć komisijama koje osniva ravnatelj ili 

školski odbor 

tijekom 

godine 

20 

Sudjelovanje u radu, vođenje evidencija i priprema 

poziva i zapisnika Vijeća roditelja 

tijekom 

godine 

10 

Suradnja sa sindikatima  tijekom 

godine 

30 

Sudjelovanje u radničkom vijeću, skupu radnika  tijekom 

godine 

200 

Sudjelovanje u povjerenstvima za provedbu postupaka 

javne nabave i drugim povjerenstvima 

tijekom 

godine 

30 

Suradnja s učiteljima i/ili drugim ustanovama u 

vođenju pedagoške dokumentacije (svjedodžbe, 

prijepis ocjena) 

tijekom 

godine 

23 

Ostali poslovi   

Organizacija i kontrola rada pomoćno-tehničkog 

osoblja  

tijekom 

godine 

30 

Koordiniranje rada pomoćno-tehničkog osoblja na 

održavanju objekata, instalacija i strojeva 

tijekom 

godine 

20 

Nabava materijala za čišćenje i održavanje objekta tijekom 

godine 

10 

Ostali odgovarajući poslovi po nalogu ravnatelja tijekom 

godine 

20 

Stručno usavršavanje tijekom 

godine 

20 

UKUPNO  1768 
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Tablica 8.17. Plan rada računovođe 

 

Sadržaj rada Planirani broj sati 

Organizacija knjigovodstva 464 

Proračun 99 

Knjiženje poslovnih događaja 686 

Plaće i naknade plaća 220 

Blagajnički poslovi 90 

Financijsko izvještavanje 92 

Popis imovine, obveza i potraživanja 34 

Rad u kolegijalnim tijelima 3 

Ostali poslovi 80 

UKUPNO 1768 

 

Tablica 8.18. Sadržaj rada računovođe 

 

Planiranje i programiranje rada Predviđeno 

vrijeme 

(mj.) 

Predviđeni broj sati 

Organizacija knjigovodstva   

Vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava u 

skladu s propisima 

tijekom 

školske 

godine 

464 

Proračun   

Operativna izvješća i analize za ravnatelja Centra te za 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

tijekom 

školske 

godine 

50 

U suradnji s ravnateljem, izrada prijedloga 

financijskog plana po programima i izvorima 

financiranja, za naredno trogodišnje razdoblje 

rujan 25 

U suradnji s ravnateljem, izrada plana nabave za iduću 

financijsku godinu u skladu s financijskim planom 

listopad 16 

Priprema i sastavljanje devetomjesečnih financijskih 

izvještaja za godinu 

listopad 8 

Knjiženje poslovnih događaja   

Poslovi vezani uz uspostavu i razvoj sustava 

financijskog upravljanja i kontrole 

tijekom 

školske 

godine 

480 

Obavljanje ostalih računovodstvenih, financijskih i 

knjigovodstvenih poslova koji proizlaze iz programa, 

projekata i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

tijekom 

školske 

godine 

40 

Evidentiranje i plaćanje ulaznih faktura, evidentiranje 

i izrada izlaznih faktura 

tijekom 

školske 

godine 

120 

Usklađivanje salda stanja s poslovnim partnerima siječanj 2 

Kontrola evidentiranja svih poslovnih promjena, 

događaja i transakcija tijekom prethodne proračunske 

godine, kao temelj za sastavljanje godišnjih 

financijskih izvještaja 

siječanj  32 

Kontrola evidentiranja svih poslovnih promjena, 

događaja i transakcija evidentiranih tijekom prethodne 

lipanj 12 
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proračunske godine kao temelj za sastavljanje 

polugodišnjih izvještaja za godinu 

   

Plaće i naknade plaće   

Obračunavanje isplata i naknada plaća tijekom 

školske 

godine 

220 

Blagajnički poslovi   

Poslovi vezani uz blagajnu tijekom 

školske 

godine 

90 

Financijsko izvještavanje   

Izrada godišnjih financijskih izvještaja za proračunsku 

godinu 

siječanj 60 

Pripremanje i sastavljanje tromjesečnih financijskih 

izvještaja za godinu 

travanj 8 

Izrada polugodišnjih financijskih izvještaja za godinu srpanj  24 

Popis imovine, obveza i potraživanja   

Pripremanje godišnjeg popisa imovine, obveza i 

potraživanja 

prosinac 26 

Evidentiranje inventurnih razlika i otpisa vrijednosti siječanj  8 

Rad u kolegijalnim tijelima   

Usvajanje i analiza prijedloga financijskog plana i 

plana nabave sa školskim odborom 

prosinac 1 

Izlaganje i usvajanje godišnjeg financijskog izvještaja 

na sjednici školskog odbora 

siječanj  1 

Izlaganje i usvajanje polugodišnjeg financijskog 

izvještaja na sjednici školskog odbora 

srpanj 1 

Ostali poslovi   

Suradnja s nadležnim ministarstvom, uredima državne 

uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, službama mirovinskog i zdravstvenog 

osiguranja, poreznim uredima 

tijekom 

školske 

godine 

20 

Obavljanje dodatnih računovodstvenih, financijskih i 

knjigovodstvenih poslova koji proizlaze iz programa, 

projekata i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

tijekom 

školske 

godine 

50 

Obračunavanje isplata, naknada za rad članovima 

povjerenstva, koji proizlaze iz programa, projekata i 

aktivnosti koji se financiraju iz nadležnih proračuna te 

iz godišnjeg plana i programa Centra 

tijekom 

školske 

godine 

10 

UKUPNO  1768 

 

   

 8.19. Plan rada domara (vozač, nosač, dostavljač) 

 

Sadržaj rada Planirani broj sati 

Održavanje zgrada i instalacija 610 

Vozački poslovi 510 

Dostava i nabava 300 

Održavanje školskog okoliša 348 

UKUPNO 1768 
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Tablica 8.20. Sadržaj rada domara (vozač, nosač, dostavljač) 

 

Planiranje i programiranje rada Predviđeno 

vrijeme 

Predviđeni broj sati 

Održavanje zgrada i instalacija   

Stolarski radovi, bravarski radovi, električarski radovi, 

soboslikarski radovi 

tijekom 

cijele 

godine 

310 

Briga o centralnom grijanju i energentima tijekom 

cijele 

godine 

100 

Popravci inventara i instalacija u granicama 

mogućnosti 

tijekom 

cijele 

godine 

150 

Pomoć pri izradi didaktičkog materijala i pomagala tijekom 

cijele 

godine 

50 

Vozački poslovi   

Prijevoz djece motornim vozilima 8+1 tijekom 

cijele 

godine 

200 

Briga o vozilu tijekom 

cijele 

godine 

100 

Pomoć pri ukrcaju i iskrcaju djece i učenika u vozilu i 

iz vozila i pomoć pri dolasku/odlasku iz radnih 

prostorija 

tijekom 

cijele 

godine 

50 

Briga o sigurnosti učenika za vrijeme vožnje  tijekom 

cijele 

godine 

50 

Pomoć pri izvođenju izvanučioničkih oblika nastave 

(prijevoz, ukrcaj/iskrcaj, pomoć u kretanju/nošenju, 

izvanredne prilike) 

tijekom 

cijele 

godine 

110 

Dostava i nabava   

Nabava i izdavanje školskog i potrošnog materijala za 

čišćenje i održavanje 

tijekom 

cijele 

godine 

150 

Dostava potrebnih materijala tijekom 

cijele 

godine 

150 

Održavanje školskog okoliša   

Košenje i održavanje zelenih površina i ostali poslovi 

vezani uz održavanje zelenih površina, čišćenje 

snijega 

tijekom 

cijele 

godine 

300 

Ostali odgovarajući poslovi po nalogu ravnatelja tijekom 

cijele 

godine 

48 

UKUPNO  1768 

 

 

8.21. Program rada njegovatelja- osobnog pomagača 
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Sadržaj rada Planirani broj sati 

Pomoć učeniku u kretanju prilikom dolaska u školu i tijekom 

boravka u školi 

348 

Pomoć učeniku u obavljanju aktivnosti svakodnevnog življenja 500 

Pomoć učeniku u obavljanju školskih aktivnosti 920 

UKUPNO 1768 

 

 

8.22. Sadržaj rada njegovatelja- osobnog pomagača 

 

Planiranje i programiranje rada Predviđeno 

vrijeme 

Predviđeni broj sati 

Pomoć učeniku u kretanju prilikom dolaska u 

školu i tijekom boravka u školi 

  

Vođenje učenika koji hoda uz pomoć, pomoć učeniku 

koji se kreće kolicima pri prelaženju prepreka i pomoć 

učeniku koji se kreće u kolicima koji se ne može 

samostalno voziti, pomoć učeniku i djetetu prilikom 

ulaska i izlaska iz vozila, provjera prije vožnje je li 

učenik ili dijete vezano i sigurno za prijevoz, pomoć 

učeniku ili djetetu u vožnji prema potrebi, prilikom 

pratnje u prijevozu biti uz djecu 

Tijekom 

cijele 

godine 

348 

Pomoć učeniku u obavljanju aktivnosti 

svakodnevnog življenja 

  

Pomoć u kretanju pri odlasku u WC,   100 

Pomoć u korištenju WC-a  150 

Pomoć pri presvlačenju  100 

Pomoć pri hranjenju  150 

Pomoć učeniku u obavljanju školskih aktivnosti   

Dodavanje školskog pribora  80 

Dostava potrebnih materijala  100 

Pridržavanje udžbenika, fiksiranje radnih listića i 

bilježnica za radnu podlogu 

 100 

Pomoć pri izvođenju praktičnih radova prema naputku 

učitelja i na zamolbu učenika 

 

 200 

Pomoć učeniku/učitelju u provođenju programa 

tjelesno zdravstvene kulture 

 100 

Pomoć učeniku/učitelju u provođenju programa izvan 

učioničke nastave (kretanje, obavljanje praktičnih 

radova i sl.) 

 320 

Drugi odgovarajući poslovi po nalogu ravnatelja.  20 

UKUPNO  1768 

 

8.23. Plan rada pratitelja u prijevozu učenika 

 

Sadržaj rada Planirani broj sati 

Pomoć učenicima i djeci u kretanju prilikom dolaska u Centar i 

odlaska iz Centra te izvannastavnim aktivnostima 

870 

Pomoć učenicima i djeci u obavljanju školskih aktivnosti 890 

Ostali poslovi 8 

UKUPNO 1768 
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8.24. Sadržaj rada pratitelja u prijevozu učenika 

 

Planiranje i programiranje rada Predviđeno 

vrijeme 

Predviđeni broj sati 

Pomoć učenicima i djeci u kretanju prilikom 

dolaska u Centar i odlaska iz Centra te 

izvannastavnim aktivnostima 

  

Pomoć učeniku i djetetu prilikom ulaska i izlaska iz 

vozila 

od rujna do 

srpnja 

120 

Provjera prije vožnje je li učenik ili dijete vezano i 

sigurno za prijevoz 

od rujna do 

srpnja 

120 

Pomoć učeniku ili djetetu u vožnji prema potrebi, 

prilikom pratnje u prijevozu biti uz djecu 

od rujna do 

srpnja 

150 

Pomoć učeniku ili djetetu prilikom kretanja na 

izvanučioničkim aktivnostima 

od rujna do 

srpnja 

120 

Pomoć učeniku ili djetetu koje se kreće kolicima pri 

prelaženju barijera 

od rujna do 

srpnja 

120 

Pomoć učeniku i djetetu u obavljanju svakodnevnih 

obveza 

od rujna do 

srpnja 

120 

Pomoć u kretanju pri odlasku u sanitarni čvor od rujna do 

srpnja 

120 

Pomoć učenicima i djeci u obavljanju školskih 

aktivnosti 

  

Dodavanje školskog pribora od rujna do 

srpnja 

70 

Pridržavanje udžbenika, fiksiranje radnih listića i 

bilježnica za radnu podlogu 

od rujna do 

srpnja 

200 

Pomoć pri izvođenju praktičnih radova prema naputku 

učitelja i na zamolbu učenika 

 

od rujna do 

srpnja 

220 

Pomoć učeniku/učitelju u provođenju programa izvan 

učioničke nastave (kretanje, obavljanje praktičnih 

radova i sl.) 

od rujna do 

srpnja 

400 

Ostali poslovi   

Prema nalogu ravnatelja tijekom 

cijele 

godine 

8 

UKUPNO  1768 
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8.25. Plan rada vozača 

 

Sadržaj rada Planirani broj sati 

Vozački poslovi 1220 

Održavanje objekta 340 

Dostava i nabava 200 

Ostali poslovi 8 

UKUPNO 1768 

 

8.26. Sadržaj rada vozača 

 

Planiranje i programiranje rada Predviđeno 

vrijeme 

Predviđeni broj sati 

Vozački poslovi   

Dovoz i odvoz djece i učenika motornim vozilima 

8+1, briga o djeci i učenicima tijekom vožnje, pomoć 

djeci i učenicima tijekom vožnje te pri ulasku i silasku 

iz vozila, pratnja djece i učenika  do vozila i od vozila 

do mjesta prihvata od strane druge osobe. 

 

tijekom 

cijele 

godine 

1120 

Briga o vozilu tijekom 

cijele 

godine 

100 

Održavanje objekta   

Bojanje zidova, ograde i lamperije, manje zidarske, 

stolarske i vodoinstalaterske poslove, poslove 

održavanja zelenih površina, šišanje živice, košnja 

trave, sadnja sadnica, zalijevanje zelenih površina i 

slično. 

 

 

tijekom 

cijele 

godine 

340 

Dostava i nabava   

Dovoz i odvoz pošte, materijalnih sredstava, pokretnih 

sredstava, sitnog i krupnog inventara te dostava raznih 

dokumenata važnih za funkcioniranje Centra 

 

tijekom 

cijele 

godine 

200 

Ostali poslovi   

Prema nalogu ravnatelja tijekom 

cijele 

godine 

8 

UKUPNO  1768 
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Tablica 8.27. Plan rada spremačica 

 

Sadržaj rada Planirani broj sati 

Čišćenje, uređivanje i održavanje nekretnina 920 

Čišćenje, uređivanje i održavanje vanjskih površina 640 

Pružanje pomoći djeci u održavanju osobne higijene 200 

Ostali poslovi 8 

UKUPNO 1768 

 

 

Tablica 8.28. Sadržaj rada spremačice 

 

Planiranje i programiranje rada Predviđeno 

vrijeme 

Predviđeni broj sati 

Čišćenje, uređivanje i održavanje nekretnina   

Školskih prostorija, hodnika, sanitarnih čvorova, 

razrednih odjela, pribora za nastavu 

 

tijekom 

cijele 

godine 

920 

Čišćenje, uređivanje i održavanje vanjskih 

površina 

  

Školskog dvorišta, terase, školskog igrališta i prostora 

za odmor i rekreaciju, parkinga 

 

tijekom 

cijele 

godine 

640 

Pružanje pomoći djeci u održavanju osobne 

higijene 

  

Pomoć pri pranju ruku i lica, pomoć pri odlasku u 

sanitarni čvor, pomoć u svakodnevnim situacijama 

(ulazak i izlazak iz vozila, prelazak iz jedne u drugu 

prostoriju, oblačenje/svlačenje, obuvanje/izuvanje, 

priprema radnog mjesta učenika) 

 

tijekom 

cijele 

godine 

200 

Ostali poslovi   

Prema nalogu ravnatelja tijekom 

cijele 

godine 

8 

UKUPNO  1768 
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9. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA 

 

 9.1. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA 

 

 

Mjesec Plan rada Izvršitelji 

Po pozivu Donošenje školskog kurikuluma i godišnjeg 

plana i programa 

Članovi školskog odbora, 

ravnatelj,   

Po pozivu Plan nabave u novoj školskoj godini Članovi školskog odbora, 

ravnatelj,   

Po pozivu Izvješća o radu škole, donošenje prijedloga i 

mišljenja o važnim pitanjima za rad i 

sigurnost škole 

Članovi školskog odbora, 

ravnatelj,   

Po pozivu Donošenje financijskog plana, polugodišnji i 

godišnji obračun 

Članovi školskog odbora, 

ravnatelj,  računovođa 

Po pozivu Izdavanje prethodne suglasnosti za 

zasnivanje radnog odnosa u školi 

Članovi školskog odbora, 

ravnatelj,   

Po pozivu Usklađivanje Statuta i drugih akata sa 

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj 

školi 

Članovi školskog odbora, 

ravnatelj,   

Po pozivu Odlučivanje o zahtjevu radnika za zaštitu 

prava iz radnog odnosa  

Članovi školskog odbora, 

ravnatelj,   

Po pozivu Donošenje odluka o ulaganjima, 

investicijama u skladu s propisima RH 

Članovi školskog odbora, 

ravnatelj,  računovođa 

Po pozivu Suradnja s Vijećem roditelja Članovi školskog odbora, 

ravnatelj,   
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9.2. PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA 

 

Mjesec Plan rada Izvršitelji 

9.  Organizaciji rada  

Prijedlog Školskog kurikuluma i Godišnjeg 

plana i programa rada škole 

 

Ravnatelj 

Učitelji 

Stručne suradnice 

11. Planiranje predstojećih aktivnosti u Centru do 

kraja I. obrazovnog razdoblja 

Ravnatelj 

Učitelji 

Stručne suradnice 

12. Analiza uspjeha učenika na kraju I. odgojno 

obrazovnog razdoblja 

Ravnatelj 

Učitelji 

Stručne suradnice 

2. Brain gym – Petra Puljić Ravnatelj 

Učitelji 

Stručne suradnice 

4. Planiranje predstojećih aktivnosti u Centru do 

kraja nastavne godine 

Osobna putovnica – Dejana Horvat 

Ravnatelj 

Učitelji 

Stručne suradnice 

6. Analiza uspjeha učenika na kraju nastavne 

godine , 

Realizacija Školskog kurikuluma i Godišnjeg 

plana i programa rada škole 

Ravnatelj 

Učitelji 

Stručne suradnice 

7. Poslovi na kraju  školske godine i smjernice 

rada u novoj školskoj godini 

Prijedlog ustroja razrednih odjela i zaduženja 

učitelja 

Ravnatelj 

Učitelji 

Stručne suradnice 

8. Organizaciji rada u novoj školskoj godini  

 

Ravnatelj 

Učitelji 

Stručne suradnice 

 

 

 9.3. PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIH VIJEĆA 

 

 

Mjesec Plan  rada Izvršitelji 

Kolovoz/ 

rujan 

Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnih i 

rehabilitacijskih sadržaja – planovi i programi, 

vođenje pedagoške dokumentacije 

Utvrđivanje vremenika pisanih radova 

Učitelji, stručne suradnice 

Tijekom 

godine 

Analiza odgojno-obrazovnih postignuća učenika 

u razrednim odjelima, prijedlozi za unapređivanje 

rada, novonastale situacije 

Učitelji,  stručne suradnice 

Prosinac Utvrđivanje uspjeha učenika na kraju 

1.polugodišta 

Učitelji,  stručne suradnice 

Lipanj Uspjeh učenika na kraju školske godine, vladanje, 

izostanci, pohvale, nagrade 

Realizacija nastavnog programa 

Upoznavanje RV- 5 razreda s učenicima koji 

prelaze iz 4. u 5. 

Učitelji,  stručne suradnice 
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9.4. PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIKA 

 

 

Planovi i programi rada razrednika sastavni su dio pedagoške dokumentacije u školi i nalaze se u e 

dnevniku. 

 

 9.5. PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA 

 

Mjesec Plan rada Izvršitelji 

Po pozivu Konstituiranje Vijeća roditelja, izbor 

predsjednika, rasprava o prijedlogu školskog 

kurikuluma i godišnjeg plana i programa 

Ravnatelj, članovi Vijeća 

roditelja 

Po pozivu Informiranje o događanjima u školi 

Predlaganje mjera za unapređenje odgojno 

obrazovnog rada 

Ravnatelj, članovi Vijeća 

roditelja 

Po pozivu Postignuća učenika Ravnatelj, članovi Vijeća 

roditelja 

Po pozivu Ostvarenje školskog kurikuluma i godišnjeg 

plana i programa 

Ravnatelj, članovi Vijeća 

roditelja 

Po pozivu Predlaganje mjera za unapređenje odgojno 

obrazovnog rada 

Aktivnosti i radovi u školi 

Ravnatelj, članovi Vijeća 

roditelja 

 

 

 9.6. PLAN RADA TIMOVA 

 

9.6.1. Tim za kvalitetu 

 

Mjesec Plan rada Izvršitelji 

Tijekom godine Metodologija rada ustroja/ reustroja razrednih 

odjela 

Ravnatelj, stručne suradnice 

Tijekom godine Kolegijalno opažanje Ravnatelj, stručne suradnice 

Tijekom godine Suradnja s roditeljima i ostalim odgojno 

obrazovnim čimbenicima 

Ravnatelj, stručne suradnice 

Tijekom godine Analize postignuća Ravnatelj, stručne suradnice 

Tijekom godine Planiranje aktivnosti Ravnatelj, stručne suradnice 

Tijekom godine Evaluacija samovrednovanja Ravnatelj, stručne suradnice 

 

 

 

 

 

9.6.2. Tim za promidžbu Centra 

 

Mjesec Plan rada Izvršitelji 

Tijekom godine Promidžbeni materijal Centra Ravnatelj, učitelji, stručne 

suradnice 

Tijekom godine Ažuriranje web stranice Ivana Petrović Balaban – 

admin, ravnatelj, učitelji, 

stručne suradnice 
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9.7. PLAN RADA STRUČNIH AKTIVA 

 

 

U školi djeluju četiri stručna aktiva: stručni aktiv učitelja razredne nastave, stručni aktiv učitelja 

predmetne nastave, stručni aktiv učitelja u odgojno-obrazovnim skupinama i stručni aktiv učitelja 

u produženom stručnom postupku. 

Voditeljica stručnog aktiva učitelja razredne nastave je Dejana Horvat 

Voditeljica stručnog aktiva učitelja predmetne nastave je Đurđa Zrinšćak 

Voditeljica stručnog aktiva učitelja u odgojno-obrazovnim skupinama je Martina Antišić Pelikan 

Voditelj stručnog aktiva učitelja u PSP-u je Dario Zadravec 

 

 

Stručni aktivi rade na sjednicama koje se održavaju najmanje 3 puta godišnje. 

Na stručnim aktivima učitelji se dogovaraju o provedbi kurikuluma, pripremanju nastave, 

permanentno stručno - pedagoško-didaktičko-metodičko obrazovanje učitelja, aktualiziranje 

sadržaja metoda i oblika rada i sl. 

 

Voditelji stručnih aktiva vode zapisnik o održanom aktivu (arhiva stručne službe ).  

 

 

10. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA 

 

Tablica 10.1. Usavršavanje u Centru 

 

Sadržaj permanentnog 

usavršavanja 

Ciljna skupina Vrijeme ostvarivanja 

UV  Članovi učiteljskog vijeća Tijekom školske godine 

Stručni aktivi Članovi stručnih aktiva Tijekom školske godine 

   

 

Tablica 10.2. Usavršavanje izvan Centra 

 

Sadržaj permanentnog 

usavršavanja 

Ciljna skupina Vrijeme ostvarivanja 

MZO Učitelji, ravnatelj, stručne 

suradnice 

Tijekom školske godine 

AZOO Učitelji, ravnatelj, stručne 

suradnice 

Tijekom školske godine 

ŽSV Učitelji, ravnatelj, stručne 

suradnice 

Tijekom školske godine 

Ostalo ( udruge, nakladnici, 

ERF i sl. ) 

Učitelji, ravnatelj, stručne 

suradnice 

Tijekom školske godine 

NCVVO Vanjski imenovani suradnici 4 mj. 

 

 

Tablica 10.3. Usavršavanje praćenjem stručne literature 

 

Sadržaj permanentnog 

usavršavanja - literatura 

Ciljna skupina Vrijeme ostvarivanja 

Individualni izbor Učitelji, ravnatelj, stručne 

suradnice 

Tijekom školske godine 
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Svaki je učitelj dužan voditi osobnu evidenciju o permanentnom stručnom usavršavanju u obrascu 

Individualni plan i program permanentnog usavršavanja.. U program stručnog usavršavanja 

uključeni su i njegovatelji – pratitelji u vožnji kroz radionice i predavanja. 

Svi učitelji uključuju se u oblike stručnog usavršavanja koje provodi Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta, Agencija za odgoj i obrazovanje, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i drugi 

fakulteti iz područja koja su vezana za unaprjeđivanje odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada 

kao i sudjelovanje na kongresima, znanstvenim i stručnim skupovima srodnih znanosti i 

strukovnih udruga (Udruga edukacijskih rehablitatora grada Zagreba, Udruga hrvatskih bolničkih 

pedagoga, Hrvatsko pedagogijsko društvo, Hrvatsko psihološko društvo, Hrvatska psihološka 

komora,  Hrvatsko društvo logopeda, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Društvo invalida 

dječje i cerebralne paralize, Rehabilitacija u zajednici, Hrvatska udruga za razvojnu rehabilitaciju i 

dr.). Planira se stručno usavršavanje učitelja razmjenom iskustava i upoznavanjem srodnih 

ustanova u zemlji i inozemstvu.  

 

Tablica 10.4. Dodatna stečena zvanja (specijalizacije) učitelja 

 

 

Ime i prezime Stečeno dodatno zvanje (specijalizacija) 

Željko Kranjec,  Peripatolog 

Tanja Dejanović Šagadin Gestalt psihoterapeut 

Vesna Kovačević Parmak Senzorno integracijski  pedagog 

Irena Slaviček Obiteljski i bračni psihoterapeut 

Petra Puljić Praktičar integracije dinamičkih i posturalnih 

refleksa 

Dejana Horvat Specijalist RI 

Matea Vitik Praktičar ritmičkog gibanja po Blombergu i 

praktičar vibracijsko akustične terapije 

 

 

 

 
 

 

11. MJERE SIGURNOSTI U ŠKOLI 

  

11.1. STVARANJE POZITIVNOG OKRUŽENJA U ŠKOLI  

 

Temeljem Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djece i Nacionalnog plana akcije za 

sigurnost djece te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi poduzimaju se 

različite mjere za sprječavanje nasilja u obitelji, institucijama i široj društvenoj zajednici kako bi 

se osigurala zaštita djece. Nasiljem se definira svaki oblik jedanput učinjenog ili ponovljenog 

verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje ima za posljedicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje 

zdravlja, razvoja i dostojanstva djece/učenika. 

Ciljevi:  Stvaranje i njegovanje klime prihvaćanja, tolerancije i uvažavanja , podizanje nivoa 

svijesti i povećanje osjetljivosti svih uključenih u život i rad škole za prepoznavanje nasilja, 
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zlostavljanja i zanemarivanja , definiranje postupaka i procedura za zaštitu od nasilja i reagiranja u 

situacijama nasilja , informiranje svih uključenih u rad škole o procedurama i postupcima za 

zaštitu od nasilja , provođenje postupaka/reagiranje u situacijama nasilja , uspostavljanje sustava 

efikasne zaštite , praćenje i evidentiranje vrsta i učestalosti neprihvatljivih oblika ponašanja , 

savjetodavni rad s učenicima u cilju ublažavanja posljedica nasilja. U stvaranju pozitivnog 

okruženja nužno sudjeluju svi djelatnici škole, učenici i njihovi roditelji. 

 Zadaci:  Senzibilizirati kolektiv škole, učenike i roditelje o problemu vršnjačkog nasilja , 

Uočavanje i međusobno informiranje o slučajevima vršnjačkog nasilja u školi , Timski rad na 

smanjenju količine nasilja u školi , Komunikacija s nadležnim službama (Centar za socijalni rad, 

MUP ), Usmjeravati sve učenike, djelatnike, roditelje na empatiju i pružanje podrške, promicati 

kroz cjelokupan nastavni proces nenasilje prema sebi, drugima i prirodi u kojoj živimo. 

 

 

 

Ostvaruje se kroz pojačani nadzor tijekom odmora ( dežurstva učitelja i ostalog osoblja), 

ravnatelja i stručnih suradnika, spremačica i sustavom evidencije knjige dežurstva. 

Škola je odgovorna za prevenciju nasilja i primjereno postupanje u slučajevima nasilja u samoj 

školi i njezinoj neposrednoj okolini, a učitelji i ostali djelatnici su dužni poznavati i primjenjivati 

protokole ( Protokola o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima i Protokola o 

postupanju u slučaju nasilja u obitelji ). 

Svi djelatnici u školi dužni su spriječiti i zaustaviti svaki oblik nasilja, te surađivati s policijom i 

Centrom za socijalnu skrb. 

 

 

11.2. MJERE ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI U CENTRU 

 

- zaštita od požarnih opasnosti u tehničkom smislu, redovita kontrola 

- zaštita od udara električne struje, redovita kontrola 

-povređivanje učenika – može biti uzrokovano kao posljedica dječje igre, neprihvatljivih oblika 

ponašanja, agresije i autoagresije. Svi djelatnici dužni su odmah i bez oklijevanja na odgovarajući 

način reagirati sa svrhom zaštite učenika 

-širenje bolesti zaraznog karaktera – redovito održavati sve prostore u školi po načelima 

optimalnih higijensko –zdravstvenih uvjeta, poticati učenike na osobnu higijenu. 

-zaštita imovine škole, zaposlenika, učenika i posjetitelja škole – boravak učenika u školi 

nadgledaju dežurni učitelji, ravnatelj i stručna služba te svi ostali djelatnici. 
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12. PLAN NABAVE I OPREMANJA 

 

Za potrebe unapređivanja odgojno obrazovnog rada Centra za odgoj i obrazovanje „Goljak“ u ovoj 

školskoj godini se planira nastaviti nabavljanje didaktičkog materijala, nastaviti nabavljanje 

stručne literature, nastaviti opremati školske prostore i pokretnine. 

Tekuće održavanje svih objekata i pokretnina. 

 

 

 

13. PRILOZI 

 

1. Školski kurikulum za školsku godinu 2018./2019. 

 

 

 

 

 

 

 

      PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:        RAVNATELJ: 

                _____________________                                              ______________________ 

                  Melita Tatar, prof reh.                                               Željko Kranjec, dipl. teol. 


