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I.

30. rujna 2016.

STRATEGIJA RAZVOJA



aktivno uključivanje učenika u kreiranje školskih aktivnosti i događanja



razviti sustavne mjere poticanja i potkrepljenja pozitivnih ponašanja učenika prema drugima, sebi,
djelatnicima škole i radu



usvajanje i primjenjivanje vještina samoreguliranog učenja



sustavan rad na profesionalnom usmjeravanju



kontinuirana edukacija nastavnika, usvajanje i primjena suvremenih metoda i oblika poučavanja s
ciljem poticanja samoreguliranog učenja



jačanje međupredmetne suradnje i povezivanja nastavnih tema s primjenom u stvarnom životu



nastaviti razvijati suradnju roditelja i škole te poticati uključivanje roditelja u rad škole



nastaviti i dodatno razvijati samovrednovanje rada škole



nastaviti osuvremenjivanje nastavnih sredstava i pomagala



nastaviti suradnju s Bjelovarsko-bilogorskom županijom na projektu izgradnje nove školske zgrade
modelom javnog- privatnog partnerstva
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II.

30. rujna 2016.

NASTAVNI PLAN OPĆE GIMNAZIJE

R. b. Predmet

1. r. 2.r. 3.r.

4. r.

Profesori

1.

Hrvatski jezik

4

4

4

4

Romana Žukina, Elena Petrušić, Sanja Janković

2.

1. strani jezik

3

3

3

3

Jasmina Šimek, Nina Tuček, Ksenija Čubrilović

3.

2. strani jezik

2

2

2

2

Ksenija Čubrilović, Dragana Jurić, Jasmina Šimek

4.

Latinski jezik

2

2

0

0

Alojzije Groš

5.

Češki jezik (po B i C modelu)* 4

2

4

4

Mirjana Svatoš

6.

Glazbena umjetnost

1

1

1

1

Majda Skračić

7.

Likovna umjetnost

1

1

1

1

Lorena Buršić Lukić

8.

Psihologija

0

1

1

0

Elizabeta Sabljić

9.

Logika

0

0

1

0

Jela Kusaković

10.

Sociologija

0

0

2

0

Jela Kusaković

11.

Filozofija

0

0

0

2

Jela Kusaković

12.

Politika i gospodarstvo

0

0

0

1

Jela Kusaković

13.

Povijest

2

2

2

3

Valerija Turk-Presečki, Zdravko Palavra, Vladimir Ivić

14.

Geografija

2

2

2

2

Ribana Moulis, Ivan Horina

15.

Matematika

4

4

3

3

Ivica Brletić, Tanja Prhal, Snježana Varga
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30. rujna 2016.

R. b. Predmet

1. r. 2.r. 3.r.

4. r.

Profesori

16.

Fizika

2

2

2

2

Josip Prević, Tanja Prhal

17.

Kemija

2

2

2

2

Mario Komar

18.

Biologija

2

2

2

2

Biserka Virag, Ivana Ančić Antolović

19.

Informatika

2

0

0

0

Ivana Milić

20.

TZK

2

2

2

2

Emir Sulik

21.

Izborna nastava

0

2

2

2

Biserka Virag, Elizabeta Sabljić, Ivana Milić, Ribana Moulis, Ivana Ančić
Antolović

22.

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

Zdravko Palavra, Žarko Turuk

Ukupno sati po odjelu

32

33

33

33

* U našoj školi od šk. god. 2002./03. ustrojena je nastava za učenike češke nacionalne manjine po B modelu. Školovanje po B
modelu znači da učenici trebaju imati redovnog programa opće gimnazija 4 sata tjedno nastave češkog jezika, a predmeti
geografija, povijest, likovna i glazbena umjetnost se trebaju izvoditi na češkom jeziku. Prema ovom modelu imamo upisane
učenike u 3. i 4. razredu. U 1. razred se ove godine upisalo 4 učenika u kombinirani razredni odjel. Oni imaju osim redovnih
predmeta 4 sata češkog jezika i povijest i geografiju na češkom jeziku. Glazbena i likovna umjetnost se ne izvodi na češkom zbog
nedostaka stručnog kadra. U 2. razredu nastava češkog jezika odvija se po C modelu kroz 2 sata nastave tjedno. Nastavu češkog
jezika posjećuju i povremeno rade profesori češkog jezika iz Češke Republike.
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III.

30. rujna 2016.

IZBORNA NASTAVA
Prema nastavnom planu i programu opće gimnazije svaki učenik 2., 3. i 4. razreda obvezan je izabrati jedan izborni
predmet/program od 2 sata nastave tjedno.
Naši učenici prema svojim afinitetima i mogućnostima škole (kadrovskim, materijalnim i prostornim) mogu birati u šk.
godini 2016./2017. slijedeće programe: informatiku, biologiju, geografiju i psihologiju.
Početkom nastavne godine formiraju se grupe izborne nastave sukladno broju prijavljenih učenika.
Učenici trećeg i četvrtog razreda najčešće nastavljaju učenje izbornih programa koje su izabrali u prethodnoj
godini, ali mogu i promijeniti izborni program ako će im on biti važan za nastavak školovanja.
Fond sati izborne nastave u šk. god. 2016./2017.
Izborna nastava

1.

Informatika

2.

Biologija

Sati godišnje

Nastavnici

2.r.

3.r.

4.r.

Ukupno

70

70

0

140

Ivana Milić

70

70

64

204

Biserka Virag, Ivana Ančić
Antolović

3.

Geografija

70

70

64

204

Ribana Moulis

4.

Psihologija

0

0

64

64

Elizabeta Sabljić

210

210

192

612

Ukupno
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IV.

30. rujna 2016.

DODATNA NASTAVA I DOPUNSKA NASTAVA
U školskoj godini 2016./2017. održava se dodatna nastava iz 5 predmeta. Nastava je usmjerena na pripremu učenika
za natjecanja i državnu maturu.
Nastavni predmet

Profesor

Broj sati godišnje

Hrvatski jezik

Romana Žukina i Sanja Janković

70 – 2 grupe

Engleski jezik

Nina Tuček

35 - jedna grupa

Povijest

Valerija Turk - Presečki

35 - jedna grupa

Fizika

Josip Prević

35 - jedna grupa

Matematika

Snježana Varga, Ivica Brletić

105 – tri grupe

Dopunska nastava u šk. godini 2016./17. izvodi se iz matematike.
Nastava iz matematike je predviđena za učenike 1. razreda u godišnjem fondu od 35 sati, tj. jedna grupa. Organizira
se po potrebi, pojačano na početku školske godine da bi učenici što lakše prevladali poteškoće u savladavanju
redovnog programa matematike. Voditeljica je Tanja Prhal, profesorica matematike u 1. razredu.

V.

FAKULTATIVNA NASTAVA
U ovoj školskoj godini održat će se fakultativna nastava naziva Suvremeno društvo koju će izvoditi profesorica Jela
Kusaković s 25 učenika 1. i 2. razreda.
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VI.

30. rujna 2016.

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Izvannastavni programi u funkciji stjecanja znanja i umijeća kao i poticanja stvaralaštva i darovitosti. Kroz ove aktivnosti
mnogim se učenicima omogućuje afirmacija ne samo u školi već i u lokalnoj sredini. Izvannastavne aktivnosti
obogaćuju život same škole, daju joj posebno obilježje i predstavljaju je u njezinom lokalnom okruženju.
Sportski rad učenika odvijat će se kroz sekcije Školskog sportskog kluba “Ždral”, kao i rad u sportskim klubovima u gradu.
I u narednoj školskoj godini će naši učenici sudjelovati u odbojci za djevojke i malom nogometu za mladiće. Toliko
škola može samostalno financirati jer su ukinuta sredstva od županijskog i republičkog školskog sportskog saveza.

Naziv slobodne aktivnosti

Tjedno
sati

Voditelji

Literarno-recitatorska

1

Sanja Janković , Romana Žukina

Dramska družina

1

Romana Žukina

Pjevački zbor

1

Majda Skračić

1

Emir Sulik

Eko-grupa

1

Biserka Virag

Novinarska grupa

1

Ksenija Čubrilović

Športske grupe ŠŠD „ŽDRAL“
- odbojka (ž)
- nogomet, rukomet i kros (m)
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VII.
R.B.

1.

30. rujna 2016.

PROJEKTI
NAZIV AKTIVNOSTI

Prvi put biram

CILJEVI
Razumjeti načine
sudjelovanja na
izborima i potaknuti
učenike na
primjenu stečenih
znanja kroz aktivno
sudjelovanje u
lokalnoj zajednici
Proširivanje
spoznaja o
promjenama u
suvremenom
društvu i načinima
na koje se
pojedinci mogu
uključiti u
svakodnevne
društvene aktivnosti
Razumjeti i kritički
promišljati
kompleksnost
društvenih pojava,
analizirati ih iz
perspektive
različitih društveno
– humanističkih
znanosti

NAČIN REALIZACIJE

NOSITELJI
AKTIVNOSTI

prisustvovanje GONG-a na
satu politike i gospodarstva

Jela Kusaković,
GONG,
učenici 4.r.

ovisno o dogovoru s
GONG-om

stručna predavanje i tribine
o temama iz područja
građanskog odgoja i
suvremenog društva;
izrada projekta s učenicima
na fakultativnoj nastavi i
prijava za sudjelovanje na
Smotri projekata

Jela Kusaković ;
učenici 1. i 2.
Razreda (izrada
projekta za
Smotru)

ovisno o dogovoru s
vanjskim
predavačima;
prema vremeniku
smotri i natjecanja

predavanje, prezentacije
učenika i profesora

Stručna vijeća
povijesti,
zemljopisa, te
psihologije,
sociologije i
filozofije

početak 2.
polugodišta
2017.

2.

Odgovorno
građanstvo

3.

Interdisciplinarnost
u društvenohumanističkim
znanostima

4.

Međunarodni dan
filozofije

Proširivanje
znanja o
filozofiji

seminari, predavanja i
radionice na zadanu temu

Jela Kusaković i
učenici 4. razreda

5.

Dan smijeha

Potaknuti pozitivan
pogled na život

izrada plakata, uređenje
hodnika škole, predavanja

prof. psihologije,
izborna nastava 4.
r.

VREMENIK

TROŠKOVNIK,
NAČIN
FINANCIRANJA

NAČIN
VREDNOVANA
PROGRAMA

GONG

evaluacijski
listići; usmena i
pisana
provjera

škola

izrada
plakata i
prezentacija

škola

izrada
plakata i
prezentacija;
evaluacijski
listići

studeni 2016.

škola

izrada
plakata i
prezentacija;
pisanje eseja

siječanj 2016.

nema troškova

evaluacijski
listići
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30. rujna 2016.

Tjedan
psihologije

Uključiti učenike u
samostalno i
aktivno učenje,
prepoznavanje
korisnosti psihologije
za pojedinca i
društvo, naučiti
istraživati i koristiti
podatke
istraživanja.
Popularizacija
struke i povećanje
prepoznatljivosti
škole u lokalnoj
zajednici

izrada plakata,
izrada istraživanja,
predavanje;
predavanja za građanstvo
bivših učenika škole koji
studiraju ili su završili
psihologiju

7.

Budi aktivan

Razvijanje empatije
i brige za druge
ljude, stjecanje
navike volontiranja

Volontiranje u CK, Koraku
dalje, staračkim domovima

8.

Život i životne
vještine

Proširivanja znanja i
stjecanje vještina
važnih u
svakodnevnom
društvenom okružju

Naša škola

Aktivno uključivanje
učenika u rad
škole; poticanje
odgovornosti i
kreativnosti

predlaganje i organiziranje
edukativnih i zabavnih
aktivnosti; uređenje škole

Vijeće učenika,
nastavnici

„Deutsch prima“

Popularizacija
njemačkog jezika
među učenicima
trećih razreda
osnovne škole uoči
odabira izbornog
predmeta u 4.
razredu

Održavanje 6 nastavnih sati
u 3.razredu osnovne škole

Ksenija Čubrilović,
učenici

6.

9.

10.

radionice i predavanja

prof. psihologije,
4.r. izborne
nastave
psihologije

stručna suradnica

stručno vijeće
psihologije,
sociologije i
filozofije; udruga
prema dogovoru

tijekom 1.
polugodišta izrada i
priprema, provedba
veljača 2017. prezentacija

škola

ocjenjivanje
panoa,
evaluacijski
listići, foto
dokumentacija

nema troškova

broj uključenih
učenika i
ostvarenih
volontiranja

škola

izrada
plakata; izrada
prezentacije;
evaluacijski
listići

tijekom godine

škola

evaluacijski
listići, broj
uključenih
učenika

Svibanj 2017.

Nema troškova

Evaluacijski
listić

tijekom godine

Prema dogovoru s
vanjskim suradnikom
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11.

12.

13.

„Pronuncia“ –
izgovor talijanskih
glasova

HRVATSKI
OLIMPIJSKI DAN

CROCCUS
Međunarodni
projekt -šafran,
sjećanje na žrtve
holokausta

14.

Dan zaštite voda

Upoznati učenike s
izgovorom glasova
jezika kojeg ne uče
u redovnoj nastavi,
naučiti čitati
talijanske glasove i
riječi, zainteresirati
učenike za strani
jezi
Upoznavanje
učenika s načelom
olimpizma
poticanje na
tjelesno vježbanje,
suradnju ,
solidarnost i fair
play

Podizati svijest o
opasnostima
diskriminacije,
predrasuda i
nesnošljivosti,
poticati
kontinuirano učenje
aktivnim radom i
aktivnostima i
naučiti o važnosti
tolerancije i
poštovanja

Poticati učenike na
samostalno
istraživanje i
promatranje
primjenom
stečenog znanja u
praksi

30. rujna 2016.

Radionica

Jasmina Šimek,
učenici

Tijekom
1.polugodišta

Nema troškova

Evaluacijski
listić

Prezentacije učenika,
sportska natjecanja

Emir Sulik

Rujan 2016.

Nema troškova

Izrada plakata
Izrada
prezentacije

Sadnja lukovica,
predavanja, posjet
Židovskom groblju

Profesori biologije,
povijesti i
hrvatskog jezika

Tijekom školske
godine

škola

Izrada panoa,
radni listići

Stručno
predavanje(Hrvatske
vode), prezentacije
učenika i profesora

Biserka Virag i
Ivana AnčićAntolović

Ožujak 2017.

Nema troškova

Evaluacijski
listići
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15.

Reproduktivno
zdravlje i
zdravstveno
prosvjećivanje

30. rujna 2016.

Stručno predavanje-liječnik
ginekolog,
Proširiti znanje
učenika o njihovom
zdravlju

liječnik zavoda za javno
zdravstvo

Profesori biologije,
kemije, TZK-a,
hrvatskog jezika,
povijesti i

Tijekom godine

Škola

Dojmovi
učenika

Tijekom školske
godine

Nije potrebno
financiranje

Postavljanje
izložbe u holu
škole

psihologije

Upoznavanje s
prirodnim
ljepotama Hrvatske
putem plakata

izrada plakata u holu škole

Nastavnici
geografije,
zainteresirani
učenici

Dan Češke
Republike

Upoznavanje s
geografskim i
povijesnim
osobitostima Češke

Predavanja otvorena za
javnost

Nastavnici
geografije i
povijesti i učenici
čeških odjeljenja

Listopad 2016.

Nije potrebno
financiranje

Predavanja u
Gradskoj
knjižnici

18.

10 dana
astronomije

Popularizacija
astronomije i
usvajanje novih
znanja iz tog
područja

Predavanja i radionice

J.Prević i
astronomsko
društvo „Kumova
slama“ te
zainteresirani
učenici gimnazije

Ožujak 2017.

astronomsko
društvo „Kumova
slama“

Razgovor s
učenicima o
dojmovima

19.

„Mladi nadareni
matematičari u
gostima“

Popularizacija
matematike

Radionice udruge Marin
Getaldić

I Brletić,
S. Varga, T. Prhal,
učenici svih
razreda

Svibanj 2017.

Troškove
prijevoza članova
udruge snosi
škola

Razgovor s
učenicima o
dojmovima

20.

Matematička
lektira

Popularizacija
matematike

Nastava matematike

S. Varga

Svibanj 2017.

Troškove knjiga
snosi škola

21.

Fizika express

Popularizacija fizike

Radionice studenata PMF-a

J.Prević i T. Prhal

Tijekom školske
godine

Troškove snose
roditelji učenika

16.

17.

Hrvatska iz zraka

Razgovor s
učenicima o
dojmovima

Razgovor s
učenicima o
dojmovima
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Život i djelo Joze
Jagodića – Tko
spasi jedan život,
spasio je cijeli
svijet

30. rujna 2016.

Proširiti znanje o
holokaustu,
upoznati život i
djelo Joze
Jagodića, razvijati
humanost

Istraživanje, pisanje rada,
izlaganje

Valerija Turk
Presečki i Romana
Žukina, Medicinska
škola Bjelovar

Rujan, travanj

škola

23.

Humanitarni
koncert

Razvijati i podsjetiti
na prave vrijednosti
u životu, razvijati
humanost

Održavanje koncerta

Školski zbor i
članovi svih aktiva

Travanj

škola

24.

Izložba fotografija
učenika Gimnazije

Poticati učenike na
kreativnost i
uređenje školskog
prostora

Priprema izložbe

Romana Žukina

rujan

škola

Razgovor o
dojmovima

25.

Suradnja s
Katoličkom
klasičnom
gimnazijom u
Virovitici

Motivacija učenika
za učenje književnih
tekstova

Izvođenje drame

Alojzije Groš,
Romana Žukina

Škole

Evaluacijski
listići, broj
uključenih
učenika

26.

Promocija rada
dramske skupine
Gimnazije

Potaknuti učenike
za rad u dramskoj
skupini

Izvođenje programa
skupine

Romana Žukina,
Alojzije Groš

lipanj

Škola

Iznošenje
dojmova u
razgovoru
glumaca i
gledatelja

27.

Mozgalice za
pametne glavice

Potaknuti kritičko
mišljenje i podići
svijest o vrijednosti
čitanja

Održavanje kviza iz
poznavanja sadržaja
pročitanih djela

Knjižničar, učenici

1 kviz u
1.polugodištu, 1 u
2.polugodištu

Škola

Kviz pitanja na
koja učenici
odgovaraju

Noć knjige

Potaknuti čitanje u
bilo kojoj prilici, na
bilo kojem mjestu i
na bilo koji način

Radionice, predavanje

Knjižničar, učenici,
profesori

Travanj

Škola

Evaluacijski
listić

22.

28.

Tijekom godine

Evaluacijski
listići

Broj
zainteresiranih i
dojmovi nakon
koncerta
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

"Uživo iz knjižnice"

Upoznati učenike i
profesore s fondom
knjižnice,
izložbama,
događanjima i
radionicama u
knjižnici

30. rujna 2016.

Izrada biltena i panoa u
holu škole

Knjižničar

Tijekom cijele
nastavne godine

Škola

Broj dolazaka
učenika i
profesora u
knjižnicu

"Čitaj mi"

Stvoriti kod učenika
osjećaj za dobrobit
knjige od malih
nogu

Posjeti vrtićima i čitanje
priča djeci

Knjižničar, učenici

Tijekom cijele
nastavne godine

Škola

Povratna
informacija
učenika i
njihovo
zadovoljstvo u
radu s malom
djecom

Priče iz djetinjstva

Podsjetiti učenike
na prave važnosti u
životu kroz čitanje
priča iz njihovog
djetinjstva

Čitanje priča i radionice

Knjižničar, učenici,
profesori, gošća

2.polugodište

Škola

Evaluacijski
listić

Izložba

Gošća, knjižničar,
učenici

Prosinac

Škola

Dojmovi
učenika,
Evaluacijski
listić

Izrada Godišnjaka
Gimnazije Daruvar,
proširivanje znanja
iz područja
novinarstva i filma

predavanja, radionice

profesori hrvatskog
jezika, K.
Čubrilović,
knjižničarka,
učenici, gosti

rujan - srpanj

Nema troškova

Čepovima do
skupih lijekova

Razvijanje svijesti o
potrebi pomoći
bolesnoj djeci

Skupljanje čepova

razrednici, svi
učenici, K.
Čubrilović

rujan – srpanj

Nema troškova

Evaluacijski
listić

Godišnjak
Gimnazije Daruvar

Stvaranje
Spomenice
Gimnazije Daruvar i
popularizacija škole

U riječi i slici evidentiranje
svega što se
događalo u školi tijekom
školske godine

Rujan - rujan

škola

Dojmovi
učenika

Izložba Milana
Pavlovića

Novinarska i
FotoFilm grupa

Potaknuti
kreativnost i maštu
kod učenika

Profesori i
suradnici,
knjižničarka
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VIII.

Rb.

1.

2.

3.

4.

5.

30. rujna 2016.

STRUČNE EKSKURZIJE I TERENSKE NASTAVE

NAČIN
REALIZACIJE

NAZIV AKTIVNOSTI

CILJEVI

Posjet Saboru RH

Upoznati učenike s razvojem ideje
parlamentarizma u Hrvatskoj te
načinom, strukturom i funkcijama
Sabora

posjet Saboru
Republike Hrvatske

Upoznati učenike sa primjenom
tradicionalnih i ekoloških načina
življenja radi razumijevanja tradicije i
običaja Hrvatskog naroda

Posjet eko- etno
selu ili Etnološkom
muzeju

Svi isti, svi različiti

Upoznati i doživjeti rad s djecom s
teškoćama u razvoju. Senzibiliziranje
i razvoj tolerancije prema osobama s
poteškoćama u razvoju

posjet Centru
Rudolf Steiner

Znanost i život

Razumjeti i kritički se osvrnuti na
primjenu psiholoških i socioloških
spoznaja te etičkih načela u
stvarnom životu

Posjet Muzeju
iluzija, Muzeju
prekinutih veza i
Islamskom centru u
Zagrebu

Posjet British
Council-u

Upoznati instituciju koja sudjeluje u
poučavanju jezika i širenju kulture i
civilizacije anglosaksonskih zemalja

Tradicija i zdrav
život

NOSITELJI
AKTIVNOSTI

VREMENIK

Jela Kusaković,
učenici 4.r.

ovisno o dogovoru
sa službom za
odnose s javnošću
Sabora

roditelji

NAČIN
VREDNOVAN
JA
izrada
plakata;
usmena
provjera
izrada

tijekom
Jela Kusaković

roditelji

plakata i

prvog polugodišta
prezentacija
Elizabeta Sabljić,

Posjet BC-u

TROŠKOVNI
K

učenici izborne
nastave 4.r

prema
mogućnostima i
dogovoru tijekom
godine

nema
troškova

pisana i
usmena
evaluacija

roditelji

pisana i
usmena
evaluacija

roditelji

Evaluacijski
listići i
razgovor s
učenicima

Jela Kusaković
tijekom

Elizabeta Sabljić,
učenici izborne
nastave 4.r

prvog polugodišta

Jasmina Šimek,
Nina Tuček

ovisno o dogovoru s
BC-om
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6.

Nacionalni park
Plitvička jezera

Upoznavanje prirodnih ljepota
Republike Hrvatske

7.

Hokejaška
utakmica
hokejaškog kluba
''Medveščak''

Upoznavanje učenika s novim
sportovima, poticanje na pozitivnu
navijačku atmosferu, toleranciju i
solidarnost

Izleti i ekskurzije 2.
i 3. razreda

Upoznavanje povijesnih, kulturnih i
geografskih znamenitosti različitih
gradova Republike Hrvatske i
europskih destinacija

8.

9.

10.

Obilježavanje
Dana planeta
Zemlje-terenski
interdisciplinarni
projektni dan
''Noć biologije'' ,
''Dani kemije'',
posjet
Prirodoslovnom
muzeju

Proširivanje spoznaja o očuvanju
okoliša i poticanje na redovitu
tjelesnu aktivnost

30. rujna 2016.

Posjet parku

Prisustvovanje
utakmici

Izborna nastava
biologije i
geografije

Listopad 2016.

Emir Sulik

Prosinac 2016.

Putovanje
autobusom

Razrednice
B.Virag, I.AnčićAntolović i
razrednik E.Sulik

Pješačka tura na
''Vranjevinu'',
izlaganja učenika i
profesora, izrada
plakata

Profesori
biologije, kemije,
TZK-a, hrvatskog
jezika, povijesti i
geografije.

Tijekom godine

Travanj 2017.

Roditelji
učenika

Roditelji
učenika

Roditelji
učenika

Gimnazija
Daruvar

Izrada
plakata
Izrada
prezentacije

Izrada
plakata

-izrada
plakata
-izrada
prezentacija

Radni listići

Radni listići
Popularizacija prirodnih znanosti
Posjet PMF-u

Izborna nastava
biologije i
geografije ,
kemije

Travanj 2017.

Roditelji
učenika

Izrada
plakata i
prezentacija
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11.

Posjet
Meteorološkoj
stanici

12.

13.

14.

30. rujna 2016.
Radni listići

Primjena znanja iz područja ekologije

Odlazak u
Meteorološku
stanicu

Učenici četvrtih
razreda

Tijekom godine po
dogovoru

Posjet
Daruvarskoj
pivovari

Primjena znanja iz područja
mikrobiologije, upoznavanje učenika
s primjenom tehnoloških procesa

Odlazak u
Daruvarsku
pivovaru

Učenici izborne
nastave biologije
i geografije

Tijekom godine
prema dogovoru

Poučna staza
''Rimska šuma''

Upoznavanje učenika s geografskim i
biološkim raznolikostima lokalnih
prostora

Obilazak poučne
staze

Učenici izborne
nastave biologije
i geografije

Kraj školske godine
2016./2017.

Posjet jednom od
Parkova prirode terenska nastava

15.

Posjet
meteorološkoj
stanici i
meteorološkom
stupu

16.

Turističke
znamenitosti i
klimatska obilježja
grada Daruvara

Razvijanje sposobnosti snalaženja u
prirodi

Upoznati učenike s turističkim
specifičnostima i klimatskim
obilježjima grada Daruvara

Nema
troškova

Izrada
plakata
Izrada
plakata
Radni listići
Radni listići

Nema
troškova

Jednodnevna
terenska nastava

Učenici,
nastavnici
geografije i
biologije

Tijekom školske
godine

Roditelji
učenika

Posjet
meteorološkoj
stanici

Učenici,
nastavnici
geografije, DHMZ
– Daruvar

Tijekom 2.
polugodišta

Nije
potrebno
financiranje

Obilazak Daruvara

Nastavnici
geografije,
učenici 4.
razreda
(redovna i
izborna nastava)

Travanj ili svibanj
2017.

Nije
potrebno
financiranje

Razvijanje ekološke svijesti

Stjecanje znanja o važnosti mjerenja
klimatskih elemenata te načinu
mjerenja istih

Nema
troškova

Izrada
plakata
Izrada
plakata i
nastavnih
listića,
uređenje
panoa

Nastavni
listići

Nastavni
listići
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17.

Posjet nekoj
industriji u
Daruvaru ili
okolici

Uočavanje elemenata važnih za
funkcioniranje industrije

18.

Posjet Savezu
Čeha u Daruvaru

Upoznavanje s obilježjima češke
manjine u RH

19.

Orijentacija u
prirodi

Snalaženje u prirodi uz pomoć GPS-a
i ostalih sredstava za orijentaciju

20.

Posjet katastru u
Daruvaru

Upoznavanje s katastarskim kartama
i stjecanje znanja o mogućnosti
korištenja istih

21.

Posjet
Prirodoslovnom
muzeju u
Zagrebu

22.

Putujmo u
1. razredu

Proširivanje znanja iz fizičke
geografije na konkretnim primjerima

Interdisciplinarni pristup nastavi,
upoznavanje povijesnih, geografskih i
kulturnih znamenitosti

30. rujna 2016.

Posjet industriji

Nastavnici
geografije,
učenici 2.
razreda
(redovna
nastava)

Tijekom 2.
polugodišta

Nije
potrebno
financiranje

Posjet savezu

Nastavnici
geografije,
učenici 4.c
razreda

Tijekom 1.
polugodišta

Nije
potrebno
financiranje

Vježbanje
orijentacije u
prirodi

Nastavnici
geografije,
učenici 1.
razreda
(redovna
nastava) i 2.
razredi (izborna
nastava)

10. mjesec 2016.

Nije
potrebno
financiranje

Posjet katastru

Nastavnici
geografije,
učenici 1. i 2.
razreda

Tijekom 2.
polugodišta

Nije
potrebno
financiranje

Posjet PMF-u

Nastavnici
geografije,
učenici od 1. do
4. razreda

Dvodnevna
ekskurzija – izlet u
Hrvatskoj

Razrednici,
učenici 1.razreda

Tijekom školske
godine

2. polugodište

Roditelji
učenika

Roditelji
učenika

Izrada
plakata

Izrada
plakata

Nastavni
listići

Nastavni
listići

Nastavni
listići, izrada
plakata

Izrada
plakata i
nastavnih
listića,
uređenje
panoa
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23.

Posjet
vodozahvatu,
klornoj stanici i
pročistaču
(izborna nastava)

Uočavanje pojava i procesa vezanih
za vode, uočavanje pozitivnih i
negativnih utjecaja čovjeka na vode

30. rujna 2016.

Posjet

Nastavnici
geografije i
biologije, učenici
2., 3. i 4. razreda
izborne nastave

Nastavni
listići,

Svjetski Dan voda, 3.
mj. 2017.

Nije
potrebno
financiranje

Tijekom školske
godine

Sve troškove
snosi
Šumarija
Daruvar

Razgovor s
učenicima o
dojmovima

Tijekom školske
godine

Troškove
prijevoza
snose
roditelji
učenika

Razgovor s
učenicima o
dojmovima

Listopad, prosinac

Roditelji i
učenici

Razgovor,
evaluacija,
kritički osvrt

rodiitelji,
pkola

Evaluacijski
upitnik
nakon
stručnog
posjeta

izrada
plakata i ppt

Josip Prević,

24.

Putokazi

Upoznavanje učenika s okolinom
Daruvara

Izrada u radionici
Šumarije Daruvar
te postavljanje na
određeno mjesto

Ksenija
Čubrilović,
Romana Žukina,
učenici 2. i 3.
razreda

25.

Posjet Pmf-u

Upoznavanje učenika s
organizacijom i smjerovima PMF-a

Posjet PMF-u

J. Prević, I.Brletić,
T. Prhal, S.Varga,
učenici svih
razreda

26.

Koncert u KD
Vatroslav Lisinski

Senzibiliziranje učenika vezano uz
slušanje kvalitetne klasične glazbe

Posjet KD Vatroslav
Lisinski

Majda Skračić

odlazak na
hočašće

Žarko Turuk –
vjeroučitelj,
maturanti drugi
gimnazijalci

27.

Hodočašće
srednjoškolaca u
Voćin

Neposredno stjecanje znanja o
događajima vezanim za razdoblje
stradanja Hrvata na tome području.
Poticanje učenika na razvijanje
osjećaja solidarnosti sa obiteljima
stradalih, te poticanje na praštanje i
suživot sa drukčijima od sebe.

svibanj 2017.
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IX.

R.B.

1.

30. rujna 2016.

RAZVOJNI PLANOVI

NAZIV AKTIVNOSTI

CILJEVI

PROFESIONALNO
USMJERAVANJE

Učenici
Prepoznati svoje interese,
osobna obilježja i jake
strane kao temelj pozitivna
razmišljanja o sebi.
Prepoznati životne uloge
odraslih, te odnos radnih i
životnih uloga.
Steći znanja o različitim
zanimanjima i
kompetencijama potrebnim
za obavljanje pojedinih
poslova.
Razumjeti doprinos
pojedinih zanimanja
kvaliteti društva.
Prepoznati povezanost
obrazovnih i profesionalnih
izbora.
Prepoznati razlike između
srednje škole, visokog
učilišta i zaposlenja.
Pripremiti se za novu sredinu
i novu ulogu.
Razviti prenosive ili
transverzalne kompetencije.

NAČIN
REALIZACIJE

NOSITELJ
AKTIVNOSTI

VRIJEME
REALIZACIJE

- radionice na satovima
razrednika - 3. i 4. razredi

stručna
suradnica,
vanjski
suradnika

Tijekom godine;
prema
mogućnostima
vanjskog
suradnika/ce

- terenska nastava

predmetni
nastavnici

prema
dogovoru

- susret bivših i sadašnjih učenika

ravnateljica,
stručna
suradnica

svibanj 2016.

- uređivanje panoa o različitim
zanimanjima

stručna
suradnica,
izborna 4.r

kontinuirano
tijekom godine

- radionice prema planu rada na
sr psihologinje i izbornoj nastavi
psihologije

prof.
psihologije,
razrednici

kontinuirano
tijekom godine
prema planu

- radionice i predavanja na temu
izlaska na tržište rada (pisanje
životopisa, pristupanje intervjuu
za posao

vanjski
stručnjak

prema
dogovoru

- psihologijsko testiranje i
individualno savjetovanje
- predavanje i radionica o izlasku

stručna
suradnica

TROŠKOVI,
NAČIN
FINANCIRAN
JA

financijska
sredstva za
plaćanje
predavanja
vanjskog
suradnika

ostale
aktivnosti
uključuju
samo ljudske
resurse
unutar škole
i njihov
angažman

NAČIN
VREDNOVANJA

evaluacijski listići za
vrednovanje
radionica,
predavanja,
terenskih nastava:
stupanj
zadovoljstvo
učenika
individualnim
savjetodavnim
radom ispitan
evaluacijskim
upitnikom

tijekom godine
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R.B.

2.

NAZIV AKTIVNOSTI

PROFESIONALNO
USMJERAVANJE

CILJEVI

Nastavnici
Steći znanja o procesu
donošenja odluke o
profesiji i najvažnijim
faktorima tog procesa.
Osvijestiti važnost uloge
nastavnika kao modela
radne uloge.
Prepoznati prilike za
profesionalno
usmjeravanje i načine
kvalitetne realizacije istih
kroz nastavu.

Roditelji
Prepoznati elemente u
procesu donošenja odluke
o profesiji i najvažnijim
faktorima tog procesa.
Osvijestiti važnost podrške i
iskustva roditelja u svijetu
rada, djeci pri odluci
odabiru zanimanja.

30. rujna 2016.

NAČIN
REALIZACIJE

NOSITELJ
AKTVNOSTI

VRIJEME
REALIZACIJE

Predavanje i radionica na
Nastavničkom vijeću

stručna
suradnica

tijekom 1.
polugodišta

Predavanje vanjskog stručnjaka

vanjski
stručnjak

tijekom
2.polugodišta

Okrugli stolovi na stručnim vijećima

predmetni
nastavnici,
psihologinja

tijekom 1.
polugodišta

predavanje i radionica na
roditeljskom sastanku 3. I 4. razreda

stručna
suradnica

tijekom 1.
polugodišta
(4.r)
tijekom 2.
polugodišta
(3.r)

individualni savjetodavni rad

TROŠKOVI,
NAČIN
FINANCIRAN
JA

NAČIN
VREDNOVANJA

evaluacijski listići

evaluacijski listići
aktivnosti
uključuju
samo ljudske
resurse
unutar škole
i njihov
angažman,
osim
troškova
vanjskog
predavača
koji će snositi
škola

zaključci i sačinjen
plan rada

evaluacijski listići

stručna
suradnica
tijekom godine
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30. rujna 2016.

X. SURADNJA RODITELJA I ŠKOLE
Suradnja roditelja i škole odvijat će tijekom školske godine kroz individualne razgovore roditelja s razrednicima, predmetnim
nastavnicima, stručnom suradnicom i ravnateljicom, redovitim roditeljskim sastancima te kroz dva susreta roditelja i nastavnika.
Susreti roditelja i nastavnika održat će se jednom u polugodištu, i to u studenom i ožujku, od 17 do 19 sati. U tom vremenu svi su
nastavnici prisutni u školi a roditelji u direktnom razgovoru mogu dobiti informacije o učenikovu napretku ili poteškoćama.

RAZRED

TEMA

I. RAZREDI

I. sastanak
Upoznavanje – dogovor suradnje, upoznavanje
s poslovima stručnog suradnika, državna matura
II. sastanak
Budi svoj – prevencija ovisnosti

II. RAZREDI

III. RAZREDI
IV. RAZREDI

II. sastanak
Kako komunicirati s adolescentom
III. sastanak
Odabir studija – kako razgovarati s djetetom o
odabiru fakulteta
II. sastanak
Roditelji i pripremanje za maturu i studij

VRIJEME
7. rujna 2016.
Prema dogovoru s
ZZJZ BBŽ

NOSITELJ
razrednici
ravnateljica
psihologinja
razrednici
djelatnice ZZJZ BBŽ

listopad ili prosinac
2016.

vanjski suradnik

travanj 2017.

razrednici
psihologinja

prosinac 2016.

razrednici
psihologinja

Plan individualnih primanja roditelja bit će objavljen na našoj web stranici nakon izrade stalnog rasporeda sati.
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30. rujna 2016.

XI. OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH DATUMA

NOSITELJ REALIZACIJE
DATUM
8. rujna – Međunarodni dan pismenosti
20. rujna - Petar Zoranić: Planine, 480.godina
1.10. Međunarodni dan glazbe
5. listopada – Svjetski dan nastavnika
12. listopada – Dan zahvalnosti za plodove zemlje
22.10. Dan školskih knjižnica
5.11. – Međunarodni dan volontera
20. prosinca – Božić
15.1. Moliere- 395 godina rođenja
14. veljače – Valentinovo
21. veljače –Međunarodni dan materinskog jezika
4.3.- Gogolj- 165 godina smrti
11. ožujka - Dani hrvatskog jezika
27. 3.- Svjetski dan kazališta
28. ožujka – Uskrs
22. travnja - Dan hrvatske knjige
23. travnja – Svjetski dan knjige
10. rujna – Hrvatski olimpijski dan
16. 09. Dan zaštite ozonskog
07.10. ''Dan ružičaste vrpce“
1.prosinca - Svjetski dan borbe protiv AIDS-a
2.veljače - Dan zaštite močvara
22.veljače- Dan zaštite voda
22.travnja- Dan planeta Zemlje
22.svibnja -Dan biološke raznolikosti
5.lipnja Svjetski dan zaštite okoliša

Stručno vijeće hrvatskog jezika, likovne i glazbene
umjetnosti

Stručno vijeće biologije, kemije, tjelesne i zdravstvene
kulture
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3. – 9. listopada- Dječji tjedan
10. listopada – Svjetski dan mentalnog (duševnog) zdravlja
28.10. – Dan gluhih osoba
19. 11. – Svjetski dan sprječavanja nasilja nad djecom
16. studenog - Međunarodni dan tolerancije
17. studenog – Međunarodni dan filozofije
25. veljače – „Dan ružičaste majice“ protiv nasilja u školama
17. ožujak – Svjetski dan spavanja
20.ožujka - Međunarodni dan sreće
21. ožujka – Svjetski dan Downovog sindroma
2. travnja – Svjetski dan autizma
29.04. – Svjetski dan solidarnosti među generacijam
8.listopada- Dan neovisnosti
18. studenog - Dan sjećanja na Vukovar
27.siječnja- Dan sjećanja na Holokaust i sprečavanja zločina
protiv čovječnosti (integrirani dan više vijeća)
14. ožujka – Dan broja 𝜋
Europski dan jezika

30. rujna 2016.

Stručno vijeće sociologije, filozofije, etike, politike i
gospodarstva, psihologije i vjeronauka

Stručno vijeće povijesti i geografije
Stručno vijeće matematike, fizike i informatike
Stručno vijeće stranih jezika
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XII. NATJECANJA
Učenici će kao i dosada sudjelovati na svim natjecanjima koja će biti organizirana na razini naše županije.

Rb.

Aktivnosti –grupa

Voditelji

1.
2.

Hrvatski jezik
LIDRANO

R. Žukina, S. Janković
R. Žukina, S. Janković

3.

Engleski jezik

J. Šimek, N. Tuček

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Njemački jezik
Latinski jezik
Logika
Filozofija
Povijest
Geografija
Biologija
Matematika, Klokan bez granica,
Mathema
Fizika
Kemija
Informatika

K. Čubrilović, D. Jurić
A. Groš
J. Kusaković
J. Kusaković
V. Turk-Presečki, V. Ivić, Z. Palavra
R. Moulis, I. Horina
B. Virag, I. Ančić Antolović

Odbojka (ž), Nogomet, kros, rukomet (m)

E. Sulik

Natjecanje o poznavanju Domovinskog
rata u organizaciji HVIDR-e

V. Turk-Presečki, V. Ivić, Z. Palavra

11.
12.
13.
14.
15.
16.

I. Brletić, S. Varga, T. Prhal
J. Prević, I. Milašin
M. Komar
I. Milić

XIII. HUMANITARNI RAD
U odgojnom radu s učenicima posebnu pažnju poklanjamo razvijanju osjećaja brige za ljude kojima je potrebna tuđa pomoć.
U suradnji s gradskim društvom Crvenog križa, Centrom za socijalni rad i Caritasom učenici prikupljaju razne potrepštine, slatkiše,
voće i daruju starije osobe i djecu siromašnijih obitelji. Tradicionalno se uključujemo i u akciju Crvenog križa „Solidarnost na djelu“.
Tijekom godine učenici se aktivno uključuju u volonterski rad u udrugama (Udruga Korak dalje), obilaskom starih i nemoćnih osoba
te uključivanjem u prigodne akcije na razini lokalne zajednice i republike. Ove godine na inicijativu Ivana Horine i Elizabete Sabljić
prikupljat će se pomoć za udrugu Anđela, tijekom cijele godine. Isto tako, planiran je humanitarni koncert u svrhu prikupljanja
sredstava za učenike slabijeg materijalnog statusa.
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Školski kurikulum Gimnazije Daruvar donesen na sjednici
Školskog odbora održanoj 30. rujna 2016.
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Predsjednik Školskog odbora:

____________________________
Romana Herout, prof.

_____________________________
Emir Sulik, prof.

Šifra škole: 07-012-502
Klasa: 602-03/16-01/01
Urbr.: 2111-24/01-16-54
Daruvar, 30. rujna 2016.
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