
 

 

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE ZA ŠK.GOD. 

2019./2020. 

I. UVJETI RADA   

 

1. Obilježje školskog područja  

Osnovnu školu „Ilača-Banovci, Ilača“ pohađali su učenici s područja općine Tovarnik i Nijemci. 

Učenici koji prema Državnom pedagoškom standardu ostvaruju pravo na besplatni prijevoz u 

suradnji s osnivačem imali su osiguran prijevoz do škole:  

 5 učenika putovalo je iz smjera Vinkovački Banovci-Banovci, 2 učenika iz smjera Banovci - Ilača i 

2 učenika iz smjera Vinkovački Banovci-Ilača prijevoznikom Polet 

Troškove prijevoza učenika putnika snosila je Vukovarsko-srijemska županija. 

2.  Materijalni uvjeti   

Školski prostor se nije mijenjao. Imovinsko-pravni odnosi u PŠ Banovci ostali su neriješeni. 

U nastavku slijedi popis dobivenih i utrošenih sredstava:  

Dobivena sredstva od 1.1. 2020.-19.8.2020. 

Općina Tovarnik 

5.970,00 Nabava kosilice za travu 

5.626,50 Nabava informatičke opreme 

27.588,55 Nabava ozvučenja 

Općina Nijemci 

2.110,90 Nabava namještaja za čajnu kuhinju u ViB 

MZO 

14.400,00 nabava nastavnih sredstava za provedbu kurikula 

17.000,00 nabava laptopa tj hibridnih računala za 1-4 r PŠ 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja doniralo je sredstva za knjige 

Radne materijale donirale su Općine 



 

3. Izvođeni radovi na školi: 

Nadokupljena snaga u PŠ Banovci, iznos 9.000 kn, radove izvela HEP a financirala Županija VS 

4. Učiteljski kadar 

Kraći izostanci učitelja zbog odlaska na stručne skupove rješavani su zamjenom učitelja iz 

kolektiva, a za kraća bolovanja su bile organizirane stručne ili nestručne zamjene.  Ukoliko se 

ispunjuju uvjeti, i odradi se gradivo, zamjene će uvijek biti plaćene. Ali budite uslužni i uskočite 

kad je moguće jer ćete ne daj Bože biti u situaciji da će i vas netko morati zamijeniti. Ukoliko se 

može organizirati zamijena i ukoliko se radi gradivo toga predmeta, naravno da to može biti i 

isplaćeno. 

Novi djelatnici na neodređeno puno radno vrijeme su: Suzana Sredojević u Banovcima, Saša 

Kuzmanović nastava tzk.  

Tihana Jurić i Pažur Marija mijenjale su kolegice Ivanu Labaj (povijest) i Pamelu Mihaljević (GK) 

zbog porodiljnog dopusta. 

 

II. ORGANIZACIJA RADA   

 

1. Podaci o učenicima i broju razrednih odjela  

Na početku šk.god. 2019./2020. u školu je bilo upisano 109 učenika, 69 u razrednoj nastavi i 40 

u predmetnoj nastavi. Dva su učenika iz PŠ Banovci ispisana. 

Podaci o učenicima, razrednim odjelima i organizaciji nastave 

 

Matična škola 

 

OBILJEŽJE: 

 

RAZREDNA 

NASTAVA 

 

PREDMETNA 

NASTAVA 

 

UKUPNO 

UČENIKA ODJELA UČENIKA ODJELA UČENIKA ODJELA 

OŠ 

Ilača 

43 4 28 4 71 8 

 

 

PŠ Banovci 

 

OBILJEŽJE: 

 

RAZREDNA 

NASTAVA 

 

PREDMETNA 

NASTAVA 

 

UKUPNO 



UČENIKA ODJELA UČENIKA ODJELA UČENIKA ODJELA 

PŠ 

Banovci 

18 2 12 3 30 5 

 

 

 

PŠ Vinkovački Banovci 

 

OBILJEŽJE: 

 

RAZREDNA 

NASTAVA 

 

PREDMETNA 

NASTAVA 

 

UKUPNO 

UČENIKA ODJELA UČENIKA ODJELA UČENIKA ODJELA 

PŠ 

V.Banovci 

6 1 - - 6 1 

 

 

 USPJEH UČENIKA PŠ Banovci 

 

 

U školskoj 2019./2020. uspjeh učenika razredne nastave u PŠ Banovci je: 

 

Odličnih –11 učenika 

Vrlo dobrih – 1 učenika 

Dobrih – 5 učenika 

Dovoljan – 1 učenik 

 

 

U školskoj 2019./2020. uspjeh učenika predmetne nastave u PŠ Banovci je: 

 

Odličnih – 4 učenika 

Vrlo dobrih – 4 učenika 

Dobar – 4 učenika 

 

Što nam govori da je 50 %  učenika prošlo s odličnim uspjehom, 17 % sa vrlo dobrim uspjehom, 

a dobrih s 30 % i dovoljnih 1%. 

 

 USPJEH UČENIKA  MŠ Ilača 

 

U školskoj 2019./2020. uspjeh učenika razredne nastave u MŠ Ilača je: 

 

Odličnih – 36 učenik 

Vrlo dobrih – 7 učenika 

 

U školskoj 2019./2020. uspjeh učenika predmetne nastave u MŠ Ilača je: 

 

Odličnih – 3 učenika 



Vrlo dobrih – 4 učenik 

Dobrih – 11 učenika 

 

Što nam govori da je 55 % učenika prošlo s odličnim uspjehom, 15 % sa vrlo dobrim uspjehom, i 

15 % učenika prošlo s dobrim uspjehom. 

 

 

 USPJEH UČENIKA PŠ ViBanovci 

 

U školskoj 2019./2020. uspjeh učenika razredne nastave u PŠ V.Banovci je: 

 

Odličnih – 6 učenika 

 

 

-Godišnji kalendar rada škole   

Nastavna godina započela je 9. rujna 2019.,  a završila 26. lipnja 2020. godine.  

Odrađeno je 175 nastavnih dana i svi sati su izvršeni u planiranom i propisanom broju. Tijekom 

godine bilo je odstupanja od planiranog godišnjeg kalendara rada škole. Tokom štrajka 

nastavnika, svi su djelatnici bili u štrajku i svi su dani nadoknađeni. 

Tijekom godine obilježeni su sljedeći  datumi na razini cijele škole: 

AKTIVNOST RAZRED VRIJEME 

Doček prvašića I. Rujan 2019. 

Zaziv svetog duha za početak 

nove školske godine 

 Rujan 2019. 

Mala Gospa V - VIII. Rujan 2019. 

Dan zahvalnosti za plodove 

zemlje 

I.-VIII. Listopad 2019. 

Svjetski dan ljubaznosti  Listopad 2019. 

Posjet prvašića bibliobusu  Listopad 2019. 

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 

i Škabrnje 

I.-IV. Studeni 2019. 

Svjetski dan ljubaznosti I.-VIII. Studeni 2019. 

Božićne radionice I.-VIII. Prosinac 2019. 

Blagdan Sv. Nikole I.-IV. Prosinac 2019. 

Stručno usavršavanje učitelja u 

sklopu projekta e-škole 

  

Maškare u školi   

Posjet školi u sklopu kanonske 

vizitacije 

  

100 dan škole   

Sveti Sava I.-VIII Siječanj 2020. 



Valentinovo V. - VIII. Veljača 2020. 

Dan ružičastih majica I - VIII Veljača 2020. 

Majčin dan I.- IV. Svibanj 2020. 

Mjesec hrvatskoga jezika   

Izlet PŠ Banovci u Sremsku 

Mitrovicu 

  

 

Tijekom godine ostvareni su sljedeći vidovi suradnje:  

 

• zdravstvena zaštita– Dom zdravlja Županja, odjel školske medicine:  predavanja, cijepljenja, 

pregledi za upis u 1. razred, pregledi za  upis u srednju školu  

• Općina Tovarnik: osiguravanje financijske podrške za ostvarivanje programa i projekata 

(nabava opreme, sufinanciranje škole plivanja- odgođeno zbog pandemije), osiguravanje 

besplatnih predstava za Lutkarsko proljeće (zbog epidemiološke situacije odgođeno) 

• Klub „Periska” Vinkovci-škola plivanja- odgođeno zbog korone 

 

Na temelju Kolektivnog ugovora, trebali su biti ostvareni sistematski pregledi za zaposlenike 

škole u poliklinikama u Vinkovcima i Osijeku. 

Brigu o izradi plana upućivanja zdravstvenih djelatnika na sistematske preglede vodila je tajnica 

Škole koja je bila voditelj aktivnosti na razini škole za provođenje zdravstvene zaštite djelatnika. 

 

III. RAD STRUČNIH TIJELA, STRUČNIH SURADNIKA I TIJELA UPRAVLJANJA   

 

Tijekom školske godine održano je 7 Sjednica Učiteljskog vijeća, jedna on line  

Razredna vijeća održala su planirane sjednice na kojima se pratila provedba nastavnoga  

programa i fond sati, uspjeh učenika i potrebe pružanja pomoći pojedinim učenicima, pratilo se  

učeničko vladanje i suradnja s roditeljima pojedinih učenika problematičnoga vladanja, a  

rješavani su i svi problemi koji su se pojavili tijekom školske godine. Svaki razredni odjel je 

održao najmanje 3 sjednice RV-a.  

Tijekom školske godine održane su četiri sjednice Školskog odbora  

 

Vijeće roditelja održalo je dvije sjednice.  



Vijeće učenika se konstituiralo na početku školske godine i održali su 2 sjednice.  

Svi sadržaji rada predviđeni planom rada za 2019./2020. godinu ostvareni su kod: stručnih 

suradnika (pedagog, knjižničarka), rad tajništva, rad računovodstva, rad ravnatelja škole  

 

IV. Radi daljnjeg održavanja i podizanja razine kvalitete Škole u novoj školskoj godini 

  

potrebno je napraviti Strategiju unaprjeđenja kvalitete Škole u okviru Kurikuluma škole, za 

školsku godinu 2020./2021. Provođenjem Godišnjeg plana i programa i Kurikuluma postići će se 

optimalni uvjeti za daljnji razvoj i poboljšanje odgojno‐obrazovnog rada u idućoj školskoj godini.  

Treba poduzeti i odgovarajuće mjere radi poboljšanja uvjeta rada:   

 • obnoviti stolariju u MŠ Ilača – županija projekt 80.000 kn 

•  obnoviti parkete na gornjem katu u Banovcima- općina Nijemci 

® izborit se za imovinsko pravni odnos u PŠ Banovci 

• urediti okoliš Škole u Ilači 

® od novaca za zemlju nabaviti za početak barem jedan pametni ekran 

® nadstrešnica za bicikle u Ilači 

® ulaz u Ilači, fasada 

® ormar za ured za razglas 

® E-twinning 

® osnivanje Zadruge 


