
IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA OSNOVNE ŠKOLE „IVO DUGANDŽIĆ-

MIŠIĆ“,  KOMIN ZA  ŠKOLSKU GODINU 2020./2021. 

1. UVJETI RADA 

 

A-ŠKOLSKO PODRUČJE 

Mjesto Komin smješteno je uz desnu obalu rijeke Neretve, desetak kilometara od Ušća, a proteže se 

uz samu rijeku gotovo dva kilometra. Sa sjeverne strane je brdo Orlovac, a škola je smještena uz samo 

brdo sa zapadne strane. Zatvoreni prostor čine školska zgrada, športska dvorana i svlačionice, što 

ukupno čini cca 1100 m 2. Obzirom da  smo ishodili Uporabnu dozvolu i Rješenje Ministarstva znanosti 

i obrazovanja  za rad u novim dograđenim prostorima na katu škole, imamo dobre uvjete za rad. Ostalo 

dio odnosi se na školski vrt cca 400 m2 i prostor sa sjeverozapadne strane  cca 500 m2. 

B-MATERIJALNI UVJETI                                                                                                                                                  

Završili smo radove na rekonstrukciji, nadogradnji i adaptaciji našeg objekta pa smo na cca 750 m2 

unutrašnjeg prostora dobili potrebne prostore za rad u jednoj smjeni: četiri učionice, knjižnicu s 

medijskim prostorom, prostoriju za rad psihologa i defektologa, prostoriju za rad liječničke ekipe i 

prijem roditelja i veliki atrij za održavanje priredbi i ostalih aktivnosti. S pravom možemo kazati kako 

su uvjeti na katu škole  dobri. Uvjeti su  dobri i u prizemlju  škole gdje se nalaze učionice razredne 

nastave, kabinet engleskog jezika, zbornica, uredi ravnatelja i tajnice/voditeljice računovodstva te 

pismohrana. Tijekom školske godine 2020./2021. obojali smo ulaz u školu, postavili novi namještaj te 

djelomično obnovili knjižnički fond. Proveli smo javnu nabavu za izmjenu sustava grijanja( postavljanje 

novog kotla) u kotlovnici naše škole. Vrijednost nabave iznosi 169.062,50 kn . Učionice su dosta dobro 

opremljene. Svaka učionica kao i kabinet ima prijenosno računalo, projektor, projekcijsko platno,nove 

panoe i nove zvučnike, nove školske ploče(razredna nastava), dodatne školske ploče s crtovljem ( 

razredna nastava ), nove klupe i stolice. Trebamo uz pomoć Osnivača poraditi na klimatizaciji učionica. 

Zaključak je kako su materijalni uvjeti dosta dobri. 

C-DJELATNICI 

U našoj školi nastava je bila stručno zastupljena za sve predmete, osim za nastavni predmet tehnička 

kultura i matematika. Raspolažemo, u skraćenom radnom vremenu, sa stručnim suradnicima: 

psiholog-jedna petina radnog vremena, defektolog-jedna petina radnog vremena i knjižničar-jedna 

polovina radnog vremena. Obveza nam je poraditi na realizaciji prijema stručnog suradnika pedagoga. 

I ove smo godine poslali zahtjev Ministarstvu glede stručnog suradnika-pedagoga. Tehničko osoblje je 

stručno zastupljeno: tajnik- računovođa, domar -ložač i tri spremačice s punim radnim vremenom. 

2. ORGANIZACIJA RADA 

 

A-PODACI O UČENICIMA, RAZREDNIM ODJELIMA I ORGANIZACIJA NASTAVE 

Naša škola je matična škola i radi u jednoj smjeni. Nastava počinje u 8,00 sati. S obzirom na pandemiju 

Covid-19 nastava je za predmetnu nastavu započinjala u 8,00, a za razrednu u 8,30 sati. Po dobitku 

Uporabne dozvole i Rješenju Ministarstva  za rad u novoizgrađenim prostorima  učenici i djelatnici 



koriste sve raspoložive prostore za rad u jednoj smjeni. Nastava se izvodi u osam razreda s osam 

odjeljenja.  Tijekom školske godine razredna nastava bila je zastupljena s 48 učenika , a predmetna s 

48, što  ukupno čini 96 učenika.  

3. GODIŠNJI KALENDAR ŠKOLE I KULTURNA DJELATNOST 

Nastavna godina započela je  7. rujna 2020. godine, a završila 18. lipnja 2021. godine. Ostvarili smo 

ukupno 177 nastavnih dana.  Od sadržaja kulturne i javne djelatnosti obilježili smo početak nastave i 

prijam prvaša, Dane kruha i Dan učitelja, svetog Nikolu, Božić, Svjetski dan zdravlja, sjećanje na žrtvu 

Vukovara, Dan planeta Zemlje i Dan škole.  

 

4. ZDRAVSTVENO-SOCIJALNA I EKOLOŠKA ZAŠTITA UČENIKA I PRIJEVOZ DJECE PUTNIKA 

Zdravstvena zaštita u školi provodi se prema  kalendaru cijepljenja i sistematskih pregleda. Prehrana 

učenika još nije organizirana, nadamo se da će se uskoro i to dogoditi. Učenike putnike, kojih je ove 

godine bilo 11, redovito je prevozio „Čazmatrans“ sa sjedištem u Metkoviću. Izvanučionička nastava je  

djelomično realizirana. Zbog epidemije Covid-19 nije raealizirana višednevna izvanučionička nastava za 

učenika sedmog i osmog razreda. 

5. RAD  STRUČNIH TIJELA STRUČNIH SURADNIKA I ORGANA UPRAVLJANJA 

 

A-RAD UČITELJSKOG VIJEĆA 

Sadržaj rada uglavnom je vezan za odgojno-obrazovni proces u školi. Vijeće se redovito sastaje i rješava 

svoje probleme uz zapisničke konstatacije.  Učiteljsko vijeće održalo je četiri sjednice tijekom školske 

godine 2020./2021. 

B-RAD RAZREDNIH VIJEĆA 

U školi djeluju dva razredna vijeća (od I. do IV. razreda, te V. do VIII. razreda) koja rade odvojeno, a 

sadržaji rada su vezani za probleme nastave i njeno unapređenje. O tijeku sjednice redovito se vodi 

zapisnik. Tijekom školske godine 2020./2021. Održano su šest sjednica razrednih vijeća. 

C-RAD RAZREDNIKA 

Svako odjeljenje, a ima ih osam, ima svog razrednika. Odjeljenja imaju svoj plan i program rada. 

Suradnja s roditeljima ostvarena je prema dogovoru po nadnevcima, a  po potrebi održavaju se i 

posebni roditeljski sastanci. Razrednici su sa svojim učenicima brinuli o unutarnjem uređenju škole kao 

i o okolišu škole i cijeloga mjesta. 

D-RAD STRUČNIH SURADNIKA 

Od stručnih suradnika imamo psihologa jedan dan u tjednu, defektologa jedan dan u tjednu i 

knjižničara na pola radnog vremena. Navedeni rade prema godišnjem planu i programu i suradnjom s 

roditeljima i ostalim službama dobro rješavaju svoje zadatke. 

 



E-RAD ŠKOLSKOG ODBORA I VIJEĆA RODITELJA 

Školski odbor dobro je surađivao s ravnateljem škole. Članovi školskog odbora savjesno su i odgovorno 

izvršavali svoje obveze. Vijeće roditelja sastoji se od po jednog roditelja iz svakog odjeljenja. Kao 

savjetodavno tijelo sastaje se po potrebi i najčešće raspravlja o svakodnevnoj problematici škole, o 

uvjetima rada u školi i poboljšanju istih.  

F-RAD RAVNATELJA ŠKOLE 

Rad ravnatelja škole određen je Godišnjim planom i programom Škole, a od ostalih poslova treba 

spomenuti kontakte s donatorima i iznalaženja sredstava  u cilju poboljšanja uvjeta rada u Školi. 

 

6. INTERNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 

A-RAD STRUČNIH AKTIVA 

U našoj školi djeluju dva aktiva, razredne i predmetne nastave i oni uz međusobnu suradnju dosta 

kvalitetno rješavaju svoje probleme.   

B-IZVANŠKOLSKO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA 

Uz literaturu koju redovito nabavljamo za usavršavanje naših djelatnika, učitelji i stručni suradnici 

sudjeluju, zbog pandemije u manjem obimu, na stručnim skupovima koje organizira Ministarstvo i 

Agencija. 

7. REALIZACIJA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA  TE ANALIZA ODGOJNO OBRAZOVNIH 

DOSTIGNUĆA 

A-PRISTUP PLANIRANJU I PROGRAMIRANJU SVIH OBLIKA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 

Svi učitelji redovito prate potrebe stručnih aktiva, a putem naše knjižnice omogućena im je stručna 

literatura, koja im omogućuje da kvalitetno prate promjene vezane za svoj predmet, izbornu nastavu i 

izvannastavne aktivnosti. Sve novosti se bilježe i razrađuju na zajedničkim skupovima, a planirani i 

realizirani sadržaji se uredno unose u pedagošku dokumentaciju. 

B-REALIZACIJA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 

Nastavni plan i program je u cijelosti realiziran iz svih predmetima. Djelomično je realizirana  

izvanučionička nastava (Covid-19), a učitelji su se najčešće koristili poludnevnim i cjelodnevnim izletima 

i posjetima po bližoj i daljnjoj okolici. Dodatnom opremljenošću kabineta nastavnim pomagalima vidljiv 

je dobitak u  provođenja nastave i ostalih djelatnosti u našoj školi. 

C-RAD I POSTIGNUĆA U REDOVITOJ I IZBORNOJ NASTAVI 

-Uspjeh učenika u razrednoj i predmetnoj nastavi: 

Od 48 učenika razredne nastave 41 ima odličan uspjeh, a 7 učenika vrlo dobar uspjeh.  Uzorno vladanje 

ima 47 učenika, a dobro jedan učenik. Uspjeh učenika u predmetnoj nastavi: od 48 učenika predmetne 

nastave 21 učenik ima odličan uspjeh, 20 učenika ima vrlo dobar uspjeh i 7 učenika ima dobar uspjeh. 



Svi učenici imaju uzorno vladanje. Ukupno gledajući imamo 62 odlična, 27 vrlo dobrih i 7 dobrih 

učenika. Glede vladanja 95 učenika ima uzorno, a 1 učenik dobro vladanje. Zadovoljni smo uspjehom 

naših učenika u učenju i vladanju. Izborna nastava je u potpunosti realizirana u predmetima vjeronauk, 

informatika i njemački jezika. 

D-RAD I POSTIGNUĆA U OSTALIM NASTAVNIM I IZVANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA 

I ove školske godine organizirana su natjecanja po pojedinim predmetima na nivou škole, a najbolji 

učenici sudjelovali su  na  županijskim natjecanjima. Možemo biti zadovoljni postignutim rezultatima. 

Sve naše skupine svojim su radom pripomogle u radu svih predstava i priredbi tijekom ove školske 

godine. Dopunskim radom obuhvaćeno je 30-tak učenika, a rad se odvijao po potrebi. Izvanškolskim 

aktivnostima (NK Gusar, limena glazba, glazbena škola, rukomet i karate) obuhvaćen je veći dio naših 

učenika. 

8. PRIJEDLOG MJERA ZA STVARANJE ADEKVATNIH UVJETA I MJERA ZA UNAPREĐENJE 

ODGOJNO –OBRAZOVNOG RADA 

Na sastancima i sjednicama naših tijela, kroz konstruktivne rasprave došli smo do zaključaka 

vezanih za ovu temu pa predlažemo slijedeće: 

- Posvijestiti roditeljima kako se upoznati s kurikulumom i godišnjim planom rada škole, kako bi 

i oni svojim prijedlozima sudjelovali u kreiranju istog. 

- Pronaći  novčana sredstva za poboljšanje rada u školi, kao i nastavak  uređenje okoliša. 

- Pomoći savjetima lokalnoj zajednici u rješavanju problema koji su vezani uz školu. 
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