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1. UVJETI RADA 
 

 

Prostor 
     Srednja škola Hvar s izdvojenom lokacijom u Jelsi koristi prostore školskih zgrada zajedno s 

dvjema osnovnim školama (Osnovna škola u Hvaru i Osnovna škola u Jelsi). Škola ima zaključene  

Sporazume o korištenju  školske zgrade s O.Š.Jelsa i s O.Š.Hvar. 

U Jelsi  se praktična nastava odvija u dobro opremljenom   školskom praktikumu i kod obrtnika 
temeljem ugovora o naukovanju- za JMO, VOB ( ku i ko u 2. i 3.razredu).  Praktična nastava za 
područje poljoprivrede, za zanimanje agroturistički tehničar odvijala se dijelom u praktikumu 
(kuharstvo)  odnosno na otvorenom, na poljoprivednom dobru i dr. lokacijama. Prošle godine 
zatražili smo od Agencije za poljoprivedna zemljišta dopuštenje za korištenje poljoprivednog 
zemljišta u vlasništvu RH, za obavljanje praktične nastave za zanimanje agroturistički tehničar. 
Dopis Agencije za poljoprivedni zemljište, Klasa: 320-01/14-04/1051, URBROJ: 370-05-15-2 od 
31.kolovoza 2015., zaprimljen 21.rujna 2015.godine traži nadopunu našeg zahtjeva pribavljanjem 
brojnih dokumenata (zemljišno knjižni izvadak, očitovanje jedinice lokalne samouoprave i dr.) te 
se ove godine pristupa realizaciji, pribavljanju potrebnih dokumenata.  
 
     Praktična nastava u Hvaru odvijala  se u malom praktikumu u sklopu školske zgrade, odnosno 
kod obrtnika temeljem ugovora o naukovanju za 2. i 3. razred kuhara ( još uvijek po programu 
JMO, VOB). U planu je dugoročnije, a potom, nadamo se, i konačno, rješenje opremanja 
praktikuma u Hvaru što još nije došlo na dnevni red unatoč dugogodišnjem potraživanju i molbi, 
pa i zahtjeva (temeljem natječaja) prema Osnivaču. Sa ciljem osuvremnjivanja nastave u 
obrazovnom sektoru turizam i ugostiteljstvo za zanimanje thk, nastave je ove školske godine 
organizirana u malom školskom praktikumu (kabinetu) tj.nastava kuharstva sa slastičasrtvom i 
ugostiteljskog posluživanja dok je praktična nastava organizirana po posebnom rasporedu. 
Napomenuti je da vlasnici pojedinih ugostiteljskih objekata uvažavaju učenike ovog zanimanja i 
sami su ponudili suradnju sa Školom. Ovakva organizacija nastave naišla je na veliku podršku 
roditelja i zadovoljstvo učenika . 
Nastava tjelesne i zdravstvene kulture izvodi se u Hvaru: početkom nastavne godine na 
otvorenom – plivanje i sportski tereni, a od studenoga  do lipnja u sportskoj dvorani koja je u 
sastavu Škole. Nastava tzk u Jelsi u dvorani, a plivanje se održava u rujnu. 
 
     Naglasiti je da se nastava se i u Jelsi i u Hvaru odvija u dvije smjene, zbog poznatih razloga 
prostorne naravi što znatno otežava izvedbu izvannastavnih aktivnosti, ali i dodatnu i dopunsku 
nastavu. 
 
Norma rada nastavnika definirana je Pravilnikom o normi nastavnika u srednjoškolskim 
ustanovama te u okvirima Dravnog pedagoškog standarda. 
Nastavnici su zaduženi  dodatnom i /ili dopunskom nastavom iz razloga: pripreme učenika za 
natjecanja, pripreme učenika za polaganje državne mature, dok se dodatna organizira za učenike 
sa slabijim mogućnostima usvajanja gradiva, posebno u kontekstu priprema za državnu maturu.  
Ukupan broj sati dodatne i dopunske nastave ne prelazi dozvoljen ukupni broj.  
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Srednja škola Hvar s izdvojenom lokacijom u Jelsi svojom djelatnošću omogućava učenicima razvoj 
vještina, stjecanje znanja, razvoj samostalnosti i odgovornosti; razvijanje navika cjeloživotnog 
učenja; jačanje preventivne uloge Škole naspram društveno neprihvatljivih oblika ponašanja; 
poticanje komunikacije uključivanjem roditelja/obitelji, lokalne zajednice, socijalnih, gospodarskih 
i drugih partnera. 
 
Dugoročni cilj razvoja je -  poboljšati i unaprijediti prostorne uvjete i opremljenost Škole i stvoriti 
uvjete  za jednosmjensku nastavu. 
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FINANCIRANJE ŠKOLE 
FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2015. godinu 

 
 
Financijsko poslovanje Škole obavlja se u skladu sa Zakonom o proračunu i drugim zakonskim 
propisima. Zakonom o fiskalnoj odgovornosti uvedena je obveza davanja Izjave o fiskalnoj 
odgovornosti i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. 
 
Škola donosi financijski plan. Računovođa i ravnatelj prate prihode i rashode, te vođenje 
knjigovodstva, evidencije o financijskom poslovanju i sredstvima Škole, kao i o sastavljanju 
periodičnih obračuna i završnog računa. Financijski plan je izrađen za kalendarsku godinu 2015. (s 
projekcijama za 2016. i 2017. godinu) prema kriterijima izvora financiranja: financiranje iz 
državnog proračuna, financiranje županije Splitsko- dalmatinske i financiranje iz vlastitih 
sredstava. (plan se nalazi u arhivi škole). 
 
Od nastavnih sredstava i pomagala u planu je nabava grafoskopa, projektora i DVD playera za 
satove engleskog  jezika, povijesti, kao i održavanje specijaliziranih učionica ugostitelja u Hvaru i u 
izdvojenoj lokaciji  u Jelsi. 
 
 

PRIJEDLOG JAVNIH POTREBA SREDNJE ŠKOLE HVAR ZA 2015. GODINU 
 
Financijski plan – specifikacija troškova potrebnih za izvršenje predloženih programa 
 

1. Opremanje praktikuma (specijalizira učionice) za obrazovni sektor turizam i ugostiteljstvo, 
za zanimanje kuhar, konobar i THK u Hvaru. 
 
Izvori sredstava: 
- Osnivač - Županija     40.000,00 kn 
- Grad Hvar      20.000,00 kn 

 
Ukupno      60.000,00 kn 

 
2. Nabavka radne odjeće za kuhare i konobare u svrhu praktične nastave, natjecanja, 

manifestacija ( jedan komplet cca 400,00 kn). 
 

Izvori sredstava: 
- Osnivač – Županija      20.000,00 kn 
- lokalna samouprava (Hvar, Jelsa, Stari Grad) 15.000,00 kn 

 
Ukupno      35.000,00 kn 

 
3. Uređenje sanitarnog čvora za nastavno osoblje u Hvaru. 

- Osnivač – Županija     120.000,00 kn 
- Grad Hvar        30.000,00 kn 

 
Ukupno      150.000,00 kn 
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Obrazloženje: 
Gore navedene stavke iskazivanja potreba Srednje škole Hvar nužno je realizirati u svrhu 
odvijanja, kako redovitog nastavnog procesa i osuvremenjivanja nastave novim audiovizualnim i 
didaktičkim učilima i pomagalima, tako i za izvannastavne aktivnosti i druge oblike nastave u svrhu 
sudjelovanja na natjecanjima, akcijama i manifestacijama. 
  
 

Prostor i zaposlenici 

 

TEHNIČKI PODACI O ŠKOLI ( dvije lokacije ) 

 

Površina zatvorenog prostora škole(m2) 5.421 

Grijanje centralno 

Prostor koristi i druga škola da 

Broj smjena rada škole 2 

 

PODACI O RAVNATELJU, TAJNIKU, STRUČNIM SURADNICIMAI OSOBAMA KOJE OBAVLJAJU 

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE I POMOĆNE POSLOVE 

 

Ime i prezime Zvanje Radno mjesto Radni odnos 
Ugovor o 

radu 

SAŠA PADUAN  
prof.geografije i 

povijesti 
ravnatelj određeno 

40 

 

MARGITA JURIĆ dipl.iur. tajnica neodređeno 40 

MERI PETRIĆ 
prof.pedagogije i 

filozofije 

stručni suradnik-

pedagog 
neodređeno 

20 P + 20 

nastav 

MARIJA NOVAK prof.psihologije 

stručni suradnik-

psiholog;voditeljica 

u Jelsi 

neodređeno 

ukupna 

zaduženja 

40 

KATIJANA PETRIĆ dipl.oec. 
voditelj 

računovodstva 
neodređeno 40 

ANTE JELIČIĆ Prof. domar/kotlovničar neodređeno 20 

IVA SPAJIĆ MIĆIĆ Krojačica Spremačica neodređeno 40 

DRAGICA IVUŠIĆ Trgovac Spremačica neodređeno 40 

MILAN ARBUNIĆ Drvodjelac domar/kotlovničar neodređeno 40  

DUŠANKA NOVAK Radnica Spremačica neodređeno 40 

VINKA MILJANOVIĆ Konobarica Spremačica neodređeno 40 

JOVANKA ARBUNIĆ pom.ruk.robom Spremačica neodređeno 40 

LUCIJA MILEVČIĆ Povrtlar Spremačica neodređeno 40( J i H) 
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2. SADRŽAJI RADA U SREDNJOJ ŠKOLI HVAR 
PODACI O BROJU RAZREDNIH ODJELA U ŠKOLSKOJ 2015./2016. GODINI 

 

 
 

 

 
 

- Stanje 15.rujna 2015.- 
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DODATNA I DOPUNSKA  NASTAVA U ŠK.2015./2016.GODINI 

Dodatna i dopunska  nastava 

 

Predmet Nastavnik/ica Broj sati 

Hrvatski jezik (Hvar) Vesna Barbarić  1 

Matematika Sandra Tudor 2 

Talijanski jezik Frankica Zaninović 1 

Organizacija 

poslovanja/ 

Promet i putničke 

agencije 

Sanda Stančić  

 

 

2 

Ugostiteljsko 

posluživanje 
Nikolina Ostojić 

1 

Engleski jezik (Hvar) Natalija Moškatelo 1 

Gospodarska  

matematika 
Ivana Vojković 

1 

Hrvatski jezik (Jelsa) Franka Peronja 1 

Hrvatski jezik (Jelsa) 
Božana Damjanić 

Majdak 

1 

Matematika (Jelsa) Vinka Soldo 1 

Matematika (Jelsa) Đurđica Milatić 1 

Engleski jezik (Jelsa) Dijana Salamunić 1 

Engleski jezik ( Jelsa) Marija Huljić 1 

 

 

OBAVEZNA IZBORNA NASTAVA : Vjeronauk, Etika  

 

Vjeronauk 

 Vjeronauk kao obavezni izborni program ostvaruje se prema službenom planu i programu. 

Operativni plan i program izrađuje nastavnik vjeronauka sam i predaje ga na početku školske 

godine ravnatelju. 

 

Etika 

 Kao i vjeronauk, i etika je obavezni izborni predmet te se i ovaj program ostvaruje prema 

službenom planu i programu. Programi se ostvaruju tijekom nastavne godine kao i svaki drugi 

predmet. Nastavnik i nastavnica dostavljaju svoje operativne planove i programe ravnatelju. 
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IZBORNI PREDMETI VJERONAUK / ETIKA I BROJ PUTNIKA – HVAR 
 

RAZRED VJERONAUK ETIKA BROJ PUTNIKA 

1. Gim 13 3 2 

1. Thk 18 1 4 

1. Ugo 3 0 0 

2. Gim 9 1 2 

2. Thk/Ugo 15 2 3 (2. Thk) 

3. Gim 15 1 2 

4. Thk 17 0 2 

3. Ugo 8 0 1 

4. Gim 15 0 0 

5. Thk 16 3 2 

 
 
 

SREDNJA ŠKOLA HVAR,  Izdvojena lokacija u  Jelsi- JELSA- ŠKOLSKA GODINA 
2015./2016. 
 

 
OPĆA GIMNAZIJA 
 

Razred Uk.učenika Muški Ženski Putnici Vjeron./Etika 

1. razred 16 7 9 12 16/0 

2. razred 21 8 13 15 19/2 

3. razred 16 8 8 13 15/1 

4. razred 21 7 14 12 20/1 

Ukupno 74 30 44 52 70/4 

 
 
HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR 
 

Razred Uk.učenika Muški Ženski Putnici Vjeron./Etika 

1. razred  5 5 0 0  4/1 

2. razred 15 7 8      11 15/0 

3. razred 16 6 10 11 14/2 

4. razred 13 7 6 12 12/1 

Ukupno 49 25 24 34 45/4 

 
 
AGROTURISTIČKI TEHNIČAR 
 

Razred Uk.učenika Muški Ženski Putnici Vjeron./Etika 

2. razred 12 11 1 7 11/1 

3. razred 4 4 0 0 4/0 

4. razred 8 7 1 4 8/0 

Ukupno 24 22 2 11 21/1 
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UGOSTITELJSTVO I TURIZAM (KONOBAR-KUHAR) 
 

Raz. Uk.uč Kon. M Ž Kuh. M Ž Putn. V/E 

1.raz. 6 0 0 0 6 2 4 5 6/0 

2.raz. 4 1 1 0 3 2 1 4 4/0 

3.raz. 6 2 2 0     4 2 2 4 6/0 

Uk. 16 3 3 0 13 6 7 13  16/0 

 
SVI UKUPNO 
 

Uk. razred. Učenika Muški Ženski Putnici Vjer./Etika 

       

1 razredi 27 14 13 17 26/1 

2 razredi 52 29 23 37 49/3 

3 razredi 42 22 20 28 39/3 

4 razredi 42 21 21 28 40/2 

14 163 86 77 110 154/9 

 
 

 
IZBORNA NASTAVA U ODJELIMA OPĆE GIMNAZIJE šk. godine 2015/16. 
 

a) ODJELI U JELSI  
 

Razred  Broj uč. 
ukupno 

Izborni predmeti Broj uč. po 
predmetu 

2. razred 
Opće gimnazije 

 
21 

Biologija 
 

Engleski jezik 

 
8 uč. 

 
13 uč. 

3. razred 
Opće gimnazije 

 
16 

Povijest 
 

Kemija 

 
8 uč. 

 
8 uč. 

4. razred 
Opće gimnazije 

 
21 

 

Kemija 
 

Psihologija 

 
8 uč. 

 
13 uč. 
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b) ODJELI U HVARU 
 

Razred 
Broj uč. 
ukupno 

Izborni predmeti Broj uč. po 
predmetu 

2. razred 10 Biologija 10 

3. razred 15 Povijest 15 

4. razred 15 Geografija 15 
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3. KALENDAR RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. 
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MJESEC DRŽAVNI BLAGDANI ODMORI UČENIKA I DR. 

Rujan - 7.rujna početak nastavne godine 

Listopad 
8.listopada 2015.(četvrtak)-

Dan neovisnosti ;neradni dan 
- 

Prosinac 
25 i 26 prosinca - Božić i sv. 

Stjepan 2014.; neradni dani 

Zimski odmor počinje 24.prosinca 

2015. 

Siječanj 2015 

Nova Godina (01.01. 2015)-

neradni dan i 6.01.2015 – 

neradni dan 

Zimski odmor učenika završava 

8.siječnja 2016. 

Ožujak 29.ožujka  -neradni dan  
21. ožujka – početak proljetnog 

odmora učenika 

  
Proljetni odmor učenika završava 

25.ožujka 2016. 

Svibanj 26.svibnja-neradni dan   
17. svibnja završava nastava učenicima 

završnih razreda 

Lipanj  22.lipnja 2016. -neradni dan 

10.lipnja-završetak nastave. 

Ljetni odmor učenika počinje 13.lipnja 

2016.osim za učenike koji polažu 

predmetni,razredni,dopusnki,razlikovni 

ili neki dr.ispit ili ispite državne 

mature; te za učenike koji u to vrijeme 

imaju stručnu praksu 

 

Ukupno nastavna godina za maturante: 33 nastavna tjedana; 163 nastavna dana 

Ukupno nastavna godina za ostale učenike: 36 nastavnih  tjedana; 180 nastavnih dana. 

Temeljem članka III. Odluke Ministra o početku i završetku nastavne godine (KLASA: 602-

03715-06/00063, URBROJ: 533-25-15-0001), nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 

nastavnih dana odnosno 35 nastavnih tjedana, a za učenike završnih razreda u najmanje 160 

nastavnih dana odnosno najmanje 32 nastavna tjedna. “Ako škola ne ostvari propisani 

nastavni plan i program/strukovni kurikulum i propisani broj nastavnih tjedana, nastavna se 

godina može produljiti odlukom ureda državne uprave, uz prethodnu suglasnost 

Ministarstva…“ 

Dan Grada u Hvaru- 2.listopada 2015. nenastavni je dan, a učenici i voditeljice/voditelji grupa 

uključeni su u izvannastavne aktivnosti i  aktivnosti na razini grada , te svojim doprinosom-

posebnim programima obilježavaju značajni nadnevak, kao i Dan neovisnosti.Nenastavni dan 

u odjelima u Jelsi je 9.lsitopada 

Dan Škole u Hvaru obilježava se o Danu sv. Prošpera, a u Jelsi 27. studenoga 2015. 

 

 

 



12 

 

4. NASTAVNI PLAN ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. 

Program: OPĆA GIMNAZIJA 

Šifra: 320104 

(Odjeli u Hvaru i Jelsi) 

ZAJEDNIČKI DIO I raz II raz III raz IV raz 

 tj./god. tj./god. tj./god. tj./god. 

1. Hrvatski jezik 4/140 4/140 4/140 4/128 

2. Strani jezik I (Engleski jezik) 3/105 3/105 3/105 3/96 

3. Strani jezik II (Talijanski jezik, Njemački jezik) 2/70 2/70 2/70 2/64 

4. Latinski jezik 2/70 2/70   

5. Glazbena umjetnost 1/35 1/35 1/35 1/32 

6. Likovna umjetnost 1/35 1/35 1/35 1/32 

7. Psihologija  1/35 1/35  

8. Logika   1/35  

9. Filozofija    2/64 

10. Sociologija   2/70  

11. Povijest 2/70 2/70 2/70 3/96 

12. Geografija 2/70 2/70 2/70 2/64 

13. Matematika 4/140 4/140 3/105 3/96 

14. Fizika 2/70 2/70 2/70 2/64 

15. Kemija 2/70 2/70 2/70 2/64 

16. Biologija 2/70 2/70 2/70 2/64 

17. Informatika 2/70    

18. Politika i gospodarstvo    1/32 

19. TZK 2/70 2/70 2/70 2/64 

IZBORNI DIO     

20. Vjeronauk / Etika 1/35 1/35 1/35 1/32 

21. Izboni predmeti Hvar (v.tablicu)  2/70 2/70 2/64 

22. Izborni predmeti  Jelsa (v.tablicu)  2/70 2/70 2/64 

SVEUKUPNO 32 33 33 33 

 



13 

 

5. NASTAVNI PLAN ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. 

Obrazovni sektor: TURIZAM I UGOSTITELJSTVO(A) 
Zanimanje: HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR 

Šifra: 070104 (odjeli u Jelsi) 
ZAJEDNIČKI I STRUČNI DIO  

NASTAVNI PREDMETI 

I raz II raz III raz IV raz 

  tj./god. tj./god. tj./god. tj./god. 

1. Hrvatski jezik 4/140 4/140 4/140 4/128 

2. Engleski jezik 4/140 4/140 3/105 3/96 

3. Njemački jezik 3/105 3/105 4/140 4/128 

4. Talijanski jezik 2/70 2/70 2/70 2/64 

5. Politika i gospodarstvo   2/70  

6. Povijest 2/70 2/70 2/70  

7. Matematika 4/140 4/140 3/105 3/96 

8. Računalstvo  2/70 2/70  

9. TZK 2/70 2/70 2/70 2/64 

10. Vjeronauk / Etika 1/35 1/35 1/35 1/32 

11. Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština    2/64 

12. Geografija  2/70 2/70 2/64 

13. Poslovna psihologija s komunikacijom  2/70   

14. Statistika   1/35  

15. Knjigovodstvo s bilanciranjem   1/35 2/64 

16. Ugostiteljstvo 3/105    

17. Organizacija poslovanja poduzeća  3/105 2/70 3/96 

18. Turizam i marketing    2/64 

19. Biologija s ekologijom 2/70    

20. Gospodarsko pravo    2/64 

21. Prehrana i poznavanje robe 2/70    

22. Daktilografija i poslovno dopisivanje 2/70    

23. Praktična nastava 2/70 2/70 2/70 2/64 

SVEUKUPNO 33 33 33 34 

STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 182 182 182  
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6. NASTAVNI PLAN ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. 

Obrazovni sektor : TURIZAM I UGOSTITELJSTVO 
Zanimanje: TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST 

Šifra: 070204 ( odjeli u Hvaru ) 
ZAJEDNIČKI DIO I raz II raz III raz IV raz 

 tj./god. tj./god. tj./god. tj./god. 

1. Hrvatski jezik 3/105 3/105 3/105 3/96 

2. Povijest 2/70 2/70   

3. Politika i gospodarstvo   2/70  

4. TZK 2/70 2/70 2/70 2/64 

5. Vjeronauk / Etika 1/35 1/35 1/35 1/32 

UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO 8 8 8 6 

POSEBNI STRUČNI DIO     

6. Strani jezik I (Engleski jezik) 3/105 3/105 3/105 3/96 

7. Strani jezik II (Talijanski jezik) 3/105 3/105 2/70 2/64 

8. Gospodarska matematika 3/105 3/105 2/70 2/64 

9. Računalstvo 2/70 2/70   

10. Poslovna psihologija s komunikacijom   2/70  

11. Biologija s higijenom i ekologijom 2/70    

12. Turistički zemljopis   1/35 1/32 

13. Povijest hrvatske kulturne baštine   2/70  

14. Gospodarsko pravo  2/70   

15. Poslovno dopisivanje 1/35 1/35   

16. Računovodstvo i kontrola1    2/64 

17. Statistika   2/70  

18. Knjigovodstvo   2/70 2/64 

19. Organizacija poslovanja poduzeća u ugostiteljstvu 2/70 2/70 2/70 2/64 

20. Osnove turizma 2/70    

21. Promet i putničke agencije    2/64 

22. Marketing u turizmu    2/64 

23. Recepcijsko poslovanje    2/64 

                                                 
1 -uz podršku računala 
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24. Poznavanje robe i prehrane 2/70 2/70   

25. Ugostiteljsko posluživanje 2/70 3/105 3/105 3/96 

26. Kuharstvo (sa slastičarstvom) 

27.Praktična nastava  

       Tjedno    

       Ljetna                                                                                                 

3/105 

 

3/105   

182     

4/140 

 

3/105 

182 

4/140 

 

3/105 

182 

 

4/12 

 

 

 

 

 

 

7. NASTAVNI PLAN ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. 

Obrazovni sektor: POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA 
Zanimanje: AGROTURISTIČKI TEHNIČAR 

Šifra: 330404  ( odjeli u Jelsi ) 
 

Nastavni predmet II raz III raz IV raz 

 tj./god. tj./god. tj./god. 

1. Hrvatski jezik 3/105 3/105 - 

2. Strani jezik 2/70 2/70 - 

3. Povijest 2/70 - - 

4. TZK 2/70 2/70 - 

5. Etika/ vjeronauk 1/35 1/35 - 

6. Matematika 2/70 2/70 - 

7. Fizika - - - 

8. Kemija 2/70 - - 

9. Računalstvo 2/70 2/70 - 

10. Turistička geografija Hrvatske - - - 

11. Čovjek, zdravlje i ekologija 2/70 - - 

12. Prehrana i poznavanje robe 1+1 - - 

13. Bilinogojstvo 1+1 2+1 - 

14. Stočarstvo 1 1+1 - 

15. Kuharstvo - 1+1  



16 

 

16. Ekološka poljoprivreda - 1+1 - 

14. Izborni predmet 1+1 1+1 - 

15.Praktična nastava 4+3 4+4 - 

Ukupno 32 31 

 

 

- 

Stručna praksa 

 

105 105 - 

Napomena: Vježbe i praktična nastava se održavaju u grupama; praktična nastava dijeli se na dva 

područja i to na područje poljoprivrede + područje ugostiteljstva. U I. godini praktični dio nastave iz 

ugostiteljstva pokriva područje kuharstva. Stručna praksa odvija se tijekom cijele godine ovisno o 

sezoni. 

 

 

8. NASTAVNI PLAN ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. 

Obrazovni sektor: TURIZAM I UGOSTITELJSTVO 
Zanimanje: KONOBAR (VOB, JMO) – za 2. i 3. razred 

Šifra: 071353 – konobar 
 II. razred    III. razred 

NAZIV PREDMETA Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje 

Općeobrazovni dio     

1. Hrvatski jezik 3 105 3 96 

2. Strani jezik (Engleski jezik) 2 70 2 64 

3. Povijest - - - - 

4. Vjeronauk / Etika 1 35 1 32 

5. TZK 1 35 1 32 

6. Politika i gospodarstvo 2 70 - - 

UKUPNO 9 315 7 256 

Stručno- teorijski dio s izbornom 

nastavom 

    

7. Matematika u struci 1 35 1 32 

8. Strani jezik II (Talijanski-H;Njemački-J) 2 70 2 64 

9. Tehnologija zanimanja 2 70 1 32 
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10.Turistička geografija - - 1 32 

11. Poslovna psihologija i komunikacije 1 35 - - 

12. Kulturno povijesna baština - - 1 32 

13 Marketing u turizmu - - 2 64 

14. Enologija s gastronomijom 1 35 - - 

15. Vođenje i organizacija restorana - - 1 32 

16. Izborna nastava (Mat.u struci, 

Engleski j. i dr.) 

1 35 1 32 

UKUPNO 8  280 10 320 

 

 

Tehnologija zanimanja     

16. Osnove higijene - - - - 

17. Kemija - - - - 

18. Poznavanje robe i prehrana 1 35 1 32 

19. Biologija i ekologija 1 35 - - 

UKUPNO 2 70 1 32 

Vježbe i praktična nastava     

  a) Vježbe u školi1 

 - Bonton 

 - Kuharstvo 

 - Osnove računalstva  

 35 

- 

35 

- 

 - 

 

- 

  b) Praktična nastava 2 

 - u školi: Ugostiteljsko posluživanje s 

vježbama 

 - u ugostiteljskom objektu 

 865 

240 

 

625 

 800 

160 

 

640 

 

                                                 
1
 Praktična nastava u školi - najviše 360 sati 

2 Praktična nastava u ugostiteljskom objektu – najmanje 540 sati 
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9. NASTAVNI PLAN ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. 

Obrazovni sektor: TURIZM I UGOSTITELJSTVO 
Zanimanje: KUHAR  (VOB, JMO) – za 2. i 3. razred 

Šifra: 071253 – kuhar 
 

 

 II. razred III.    razred 

NAZIV PREDMETA tjedno godišnje tjedno godišnje 

A) Općeobrazovni dio     

1. Hrvatski jezik 3 105 3 96 

2. Strani jezik ( engleski jezik ) 2 70 2 64 

3. Povijest - - - - 

4. Vjeronauk / Etika 1 35 1 32 

5. TZK 1 35 1 32 

6. Politika i gospodarstvo 2 70 - - 

UKUPNO 9 315 7    256 

B) Stručno - teorijski dio s izbornom 

nastavom 

    

7. Matematika u struci 1 35 1 32 

8. Tehnologija zanimanja 3 105 2 64 

9. Kulturno povijesna baština - - 1 32 

10. Marketing u turizmu - - 2 64 

11. Enologija s gastronomijom 1 35 - - 

12. Vođenje i organizacija kuhinje - - 1 32 

13 Strani jezik II ( Talijanski jezik) 1 35 1 32 

14. Izborna nastava (Mat.u 

struci,Engleski j.  i dr.))  

1 35 1 32 

UKUPNO 7 245 9    288  
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C) Tehnologija zanimanja     

15. Osnove higijene - - - - 

16. Kemija - - - - 

17. Poznavanje robe i prehrana 2 70 2 64 

18. Biologija i ekologija 1 35 - - 

UKUPNO 3 105 2 54 

Vježbe i praktična nastava     

  a) Vježbe u školi1 

 - Bonton 

 - Ugostiteljsko posluživanje 

 - Osnove računalstva  

 35 

- 

35 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

  b) Praktična nastava 2 

 - u školi: Kuharstvo s vježbama 

 - u ugostiteljskom objektu 

  

240 

6252 

 

160 

640 

- 

- 

 

UKUPNO  900 800  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Škole koje nisu u mogućnosti, zbog neodgovarajućeg prostora i opreme realizirati predviđene vježbe (bontona, kuharstva ili osnova 
računalstva) dužne su realizirati teoretske sadržaje kao pripreme za vježbu u Školi  te u pisanom obliku pripremiti upute za izvođenje 
pojedine vježbe čiju realizaciju će prepustiti licenciranom ugostiteljskom objektu s kojim učenik ima sklopljen Ugovor o naukovanju. 

 

 
2 Praktična nastava u Školi realizira se u obliku vježbi – ugostiteljsko posluživanje s vježbama. U okviru ugostiteljskog posluživanja s 
vježbama u Školi se realiziraju sadržaji zaštite na radu (najviše 40 sati). Prije početka realizacije praktične nastave u ugostiteljskom 
objektu učenici prvog razreda moraju položiti ispit iz zaštite na radu. Praktična nastava u ugostiteljskim objektima realizira se 
temeljem Ugovora o naukovanju ili temeljem Ugovora o praktičnoj nastavi koje sklapa Škola i ugostiteljsko turističko poduzeće. 
Nastava se može organizirati i u školskim radionicama škola, ako su za to osigurani potrebni uvjeti i ako se ne mogu sklopiti Ugovori o 
naukovanju u praktičnoj nastavi jer za to ne postoje osigurana radna mjesta u obrtničkim radionicama i poduzećima. 
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NASTAVNI PLAN KUHAR – KLASIČNI MODEL 
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10. KALENDAR PREDMETNIH, RAZREDNIH I POPRAVNIH 

ISPITA ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. 
 

 

Predmetni i razredni ispiti 

 

     Predmetni i razredni ispiti se, sukladno Statutu Srednje škole Hvar, planiraju na kraju 

nastavne godine tj. u posljednja dva tjedna nastavne godine i to od 30.svibnja 2016. do 

15.lipnja 2016. Ukoliko to uvjetuju razlozi spriječenosti, učenicima se omogućuje polaganje 

predmetnih odnosno razrednih ispita do početka sljedeće školske godine. 

 

     Za učenike završnih razreda predmetni i razredni ispiti će se održavati od 30.travnja 2016. 

do 17.svibnja 2016. godine  

 

 

 

Dopunski rad /Popravni ispiti 

 

Dopunski rad organizira se  za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan 
(1) iz najviše dva nastavna predmeta. 

 

U slučaju neuspjeha na dopunskom radu, popravni ispiti za te učenike održat će se  od  22. 

do 25.  kolovoza 2016. godine. 

 

    Za učenike završnih razreda popravni ispiti će se održati od 1. do 3. lipnja 2016. godine. 
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11. KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE 

U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./ 2016. 
 

PRIJEDLOG KALENDARA DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016. 
– LJETNI ROK 
 

 

 DATUM   ISPIT   VRIJEME POČETKA ISPITA  
 

 
6. lipnja 

 BIOLOGIJA 9.00  
 

        

  

VJERONAUK 14.00 
 

 

     
 

        

 
7. lipnja 

  LIKOVNA UMJETNOST   9.00  
 

   

GEOGRAFIJA 
  

14.00 
 

 

       
 

 
8. lipnja 

 PSIHOLOGIJA 9.00  
 

        

  INFORMATIKA 14.00  
 

     
 

        

 
9. lipnja 

  FIZIKA   9.00  
 

   

POVIJEST 
  

14.00 
 

 

       
 

 
10. lipnja 

 POLITIKA I GOSPODARSTVO 9.00  
 

        

  LOGIKA 14.00  
 

     
 

        

 
13. lipnja 

  KEMIJA   9.00  
 

   

SOCIOLOGIJA 
  

14.00 
 

 

       
 

 14. lipnja  HRVATSKI JEZIK A I B (esej) 9.00  
 

        

 
15. lipnja 

  HRVATSKI JEZIK A I B (test)   9.00  
 

   
ETIKA 

  
14.00 

 
 

       
 

    
Materinski jezici nacionalnih manjina 
(esej)    

 

        

    ČEŠKI JEZIK 9.00  
 

       

 16. lipnja  MAĐARSKI JEZIK 9.00  
 

    SRPSKI JEZIK 9.00  
 

        

    TALIJANSKI JEZIK A I B 9.00  
 

       

 16. lipnja  GRČKI JEZIK 14.00  
 

         

    
Materinski jezici nacionalnih manjina 
(test)    

 

    ČEŠKI JEZIK   9.00  
 

 17. lipnja   MAĐARSKI JEZIK   9.00  
 

       
 

    SRPSKI JEZIK   9.00  
 

    TALIJANSKI JEZIK A I B   9.00  
 

 
17. lipnja 

 LATINSKI JEZIK A 14.00  
 

        

  LATINSKI JEZIK B 14.00  
 

     
 

        

    TALIJANSKI JEZIK A   9.00  
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 20. lipnja   TALIJANSKI JEZIK B   9.00  
 

    FILOZOFIJA   14.00  
 

    ENGLESKI JEZIK A 9.00  
 

        

 
21. lipnja 

 ENGLESKI JEZIK B 9.00  
 

        

  ŠPANJOLSKI JEZIK A 14.00  
 

     
 

        

    ŠPANJOLSKI JEZIK B 14.00  
 

       

 23. lipnja   MATEMATIKA A I B   9.00  
 

 

24. lipnja 

 NJEMAČKI JEZIK A 9.00  
 

        

  NJEMAČKI JEZIK B 9.00  
 

 
 

OBJAVA REZULTATA: 13. 7. 2016. 
 

ROK ZA PRIGOVORE: 15. 7. 2016. 
 

KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 18. 7. 2016. 
 

PODJELA SVJEDODŽBA: 21. 7. 2016. 
 
 
 

PRIJEDLOG KALENDARA DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016. 
– JESENSKI ROK 
 

 

 

 DATUM   ISPIT   VRIJEME POČETKA ISPITA  
 

         
 

 
24. kolovoza 

 LOGIKA  9.00  
 

        

  

GLAZBENA UMJETNOST 
 

14.00 
 

 

      
 

         

 
25. kolovoza 

  ETIKA   9.00  
 

   

GEOGRAFIJA 
  

14.00 
 

 

       
 

 
26. kolovoza 

 SOCIOLOGIJA  9.00  
 

        

  

FILOZOFIJA 
 

14.00 
 

 

      
 

       

    Materinski jezici nacionalnih manjina (oba dijela ispita)  
 

    ČEŠKI JEZIK (oba dijela ispita)   9.00  
 

 29. kolovoza   MAĐARSKI JEZIK (oba dijela ispita)   9.00  
 

    SRPSKI JEZIK (oba dijela ispita)   9.00  
 

    
TALIJANSKI JEZIK A i B (oba dijela 
ispita)   9.00  

 

 FRANCUSKI JEZIK A 14.00 
   

 FRANCUSKI JEZIK B 14.00 
   

27. lipnja GLAZBENA UMJETNOST 9.00 
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29. kolovoza 

  GRČKI JEZIK   14.00  
 

   

LATINSKI JEZIK A i B 
  

14.00 
 

 

       
 

 30. kolovoza  HRVATSKI JEZIK A i B (oba dijela ispita)  9.00  
 

         

 31. kolovoza   ENGLESKI JEZIK A i B (oba dijela ispita)   9.00  
 

   

FRANCUSKI JEZIK A i B (oba dijela 
ispita) 

  

14.00 

 
 

       
 

 1. rujna  MATEMATIKA A i B  9.00  
 

         

 2. rujna   
NJEMAČKI JEZIK A i B (oba dijela 
ispita)   9.00  

 

   

ŠPANJOLSKI JEZIK A i B (oba dijela 
ispita) 

  

14.00 

 
 

       
 

 
5. rujna 

 PSIHOLOGIJA  9.00  
 

        

  

VJERONAUK 
 

14.00 
 

 

      
 

         

 6. rujna   FIZIKA   9.00  
 

   

POLITIKA I GOSPODARSTVO 
  

14.00 
 

 

       
 

 
7. rujna 

 BIOLOGIJA  9.00  
 

        

  

INFORMATIKA 
 

14.00 
 

 

      
 

         

 
8. rujna 

  KEMIJA   9.00  
 

   

TALIJANSKI JEZIK A i B (oba dijela 
ispita) 

  

14.00 

 
 

       
 

 
9. rujna 

 POVIJEST  9.00  
 

        

  

LIKOVNA UMJETNOST 
 

14.00 
 

 

      
 

          

 
 
 

OBJAVA REZULTATA: 14. 9. 2016. 
 

ROK ZA PRIGOVORE: 16. 9. 2016. 
 

KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 20. 9. 2016. 
PODJELA SVJEDODŽBA: 22. 9. 2016. 
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12. VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA U 

ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016. 
 

 

             Nastavnici predlažu teme koje se objavljuju na oglasnim pločama Škole 

do 31. listopada 2015.  -Rokovi za izbor tema završnog rada  

 

 

I. LJETNI ISPITNI ROK 

 

Prijava obrane završnog rada  

 

 17.ožujka 2016. 

Napomena: Obranu završnog rada učenik prijavljuje Školi prijavnicom za obranu 

završnog rada. 

 

30.ožujka 2016.   -Sjednica Školskog prosudbenog odbora  

 

 

Izradba i predaja završnog rada 

 

do 1.lipnja 2016. 

Napomena: Završni rad treba predati u urudžbeni zapisnik Škole. 

 

2. lipnja 2016.                 -Sjednica Školskog prosudbenog odbora  

 

 

Rokovi obrane završnog rada 

 

16. i 17.  lipnja 2016. 

 

20. lipnja 2016.   -Sjednica Školskog prosudbenog odbora 

 

21.lipnja 2016. -podjela svjedodžbi o obranjenom završnom    

                                                                   radu  
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II. JESENSKI ISPITNI ROK 

 

Izradba i predaja završnog rada 

 

do 18. kolovoza 2016. 

Napomena: Završni rad treba predati u urudžbeni zapisnik Škole. 

 

22. kolovoza 2016.   -Sjednica Školskog prosudbenog odbora 

 

Prijava obrane završnog rada  

 

6. srpnja 2016. 

Napomena: Obranu završnog rada učenik prijavljuje Školi prijavnicom za obranu 

završnog rada. 

 

7. srpnja 2016.   -Sjednica Školskog prosudbenog odbora  

 

 

Rokovi obrane završnog rada 

 

        26.-29. kolovoza 20 

 

            30. kolovoza 2016.   -Sjednica Školskog prosudbenog odbora  

 

2. rujna 2016. -podjela svjedodžbi o obranjenom završnom  

                                                                   radu  

 

 

 

III. ZIMSKI ISPITNI ROK 

 

Izradba i predaja završnog rada 

 

do 3. veljače 2017. 

Napomena: Završni rad treba predati u urudžbeni zapisnik Škole. 
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Prijava obrane završnog rada  

 

30. studenoga 2016. 

Napomena: Obranu završnog rada učenik prijavljuje Školi prijavnicom za obranu 

završnog rada. 

 

1. prosinca 2016.   -Sjednica Školskog prosudbenog odbora  

 

Rokovi obrane završnog rada 

 

        13.-14. veljače 2017. 

 

15. veljače 2017.   -Sjednica Školskog prosudbenog odbora  

20. veljače 2017.                           -podjela svjedodžbi o obranjenom završnom  

                                                                   

 

ŠKOLSKI PROSUDBENI ODBOR ( ŠPO ) – 

Obavlja radnje u svezi s organizacijom i provedbom izradbe i obrane završnog rada, 

temeljem Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada. 

 

 

POMOĆNIČKI ISPIT 

Provedba pomoćničkh i ispita  od šk.2013./2014.godine temelji  se na odredbama Zakona o obrtu 

(NN, br.43/13). I Pravilniku o postupku i načinu polaganja pomoćničkih ispita ( NN, br.62/14).  

Pomoćnički ispit se polaže u tri ispitna roka : 

- u prvom roku ( od 15.lipnja do 15.srpnja) 

- u drugom roku ( od 15.rujna do 15.listopada ) 

- u trećem roku ( od 15.veljače do 15.ožujka ) 

Kalendar pomoćničkih ispita i rokova za njihovu prijavu utvrđuje Agencija za strukovno obrazovanje i 

obrazovanje odraslih. 

Pomoćnički ispit sastoji se od praktičnog i stručno-teorijskog dijela ispita. 

Nakon uspješno položenog pomoćničkog ispita Ministarstvo poduzetništva i obrta izdaje Uvjerenje o 

položenom pomoćničkom ispitu  
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KONTROLNI ISPIT 

 
Učenici II. razreda ku, ko polažu kontrolni ispit koji ima za cilj provjeriti ostvaruju li se ciljevi 

naukovanja. Ispit se sastoji od dva dijela:  

- praktičnog rada iz: ugostiteljskog posluživanja s vježbama ( za konobare)   

        odnosno   

        kuharstva s vježbama ( za kuhare); 

-  i pismenog dijela ( stručno-teorijski dio) 

 

 

Okvirni vremenik: 

 

- Praktični rad: od 14. ožujka 2016. 

-      Pismeni dio ( stručno-teorijski dio )  15.ožujka 2016. 

 

 

 
13. OKVIRNI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA 

 
 
SADRŽAJ VRIJEME REALIZACIJE SURADNICI 

Priprema za izradu Izvješća o 
radu Škole 

lipanj, srpanj, rujan voditeljica u Jelsi, tajnica, 
Stručna vijeća vodit. 
izvannastav.akt 

Izrada Izvječća o radu Škole za 
proteklu šk.godinu 

rujan -,,- 

Priprema GPP i Školskog i 
struk.kurikuluma 

srpanj, kolovoz, rujan Stručna slučba, vodit.Stručnih 
vijeća 

Podjela zaduženja i radnih 
zadataka 

srpanj, kolovoz, rujan voditeljica, tajnica, Stručna 
sklužba 

Rješavanje tehnoloških viškova kolovoz voditeljica, tajnica, 
Predsjed.Sindikata, 
Vodit.računovod. 

Organizacija dodatne, 
dopunske, fakultativne nastave 

rujan stručna služba 

Izrada Školskog preventivnog 
programa i Programa prevencije 
za spriječavanje nasilja  

rujan Stručna služba, nastavnica 
psihologije, tajnica  

Rad na prevenciji ovisnosti i 
afirmaciji pozitivnih vrijednosti 
u Školi 

tijekom nastavne Povjerenstvo za provedbu 
ŠPP; razrednici 
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Organizacija popravnih ispita, 
jesenskog roka za državnu 
maturu 
i jes.roka za izradbu i obranu 
završnog rada 

kolovoz voditeljica, 
razrednici ; 
ispitne koordinatorice 

Analiza državne mature rujan Ispitne koordinatorice 

Imenovanje Škol.ispitnog 
povjerenstva za provedbu 
državne mature 

rujan Ispitne kordinatorice 

Suradnja sa satničarima kolovoz, rujan, tijekom                                                       
godine 

Satničari 

Poslovi s e-maticom, nadzor; 
praćenje e-dnevnika  

početak i završetak šk.g. 
upis, tijekom godine 

Administratori resursa 
i imenika; voditeljica I 
satničar u Jelsi ; razrednici, 
Upisna povjeren.; 
voditeljica, razrednici 

kontakti s nastavnicima u Jelsi tijekom godine,najmanje 
Jednom mjesecno 

 

Upisi u prve razrede kolovoz Upisna povjerenstva 

Imenovanje Upisnih povj. Prema dopisu MZOS-a voditeljica, tajnica 

Prihvat učenika prvih razreda rujan Razrednici 

Planiranje i vođenje sjednica 
nastavničkog vijeća 

tijekom godine voditeljica 

Sudjelovanje u radu 
sjednica RV 

tijekom godine Razrednici 

Sudjelovanje u radu 
roditeljskih sastanaka 

početkom godine, po potrebi 
tijekom godine 

Razrednici 

Sazivanje i prisustvovanje 
sjednicama Vijeća učenika, 
vijeća roditelja 

a) Početak godine, rujan 
b) tijekom godine 

Voditeljica, 
stručna služba, 
tajnica 

Provedba procesa 
samovrjednvanja; 
ostvarivanje školskih razvojnih                                              
kvalitetu 

tijekom godine Povjerenstvo za kvalitetu; 
Timovi za kvalitetu 

Pregled planova rada nastavnika listopad Stručna služba 

Praćenje ralizacije nastav. 
planova i programa 

tijekom godine Stručna služba 

Rad s nastavnicima 
pripravnicima; 
Ostvarivanje programa 
stažiranja 

tijekom godine Pedagog, Povjerenstvo 

Praćenje rada nastavnika 
( prisustvovanje nastavi )             

tijekom godine Pedagod 

Imenovanje Školskog prosudbe. 
Odbora i prisustvovanje 
sjednicama 

listopad, tijekom godine voditeljica, članovi ŠPO 

Pregled pedagoške početak i završetak osoba/osobe koju/koje 
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dokumentacije  nastav.godine i  tijekom godine ravnatelj ovlasti 

Konzultacije s nastavnicima, 
individualni razgovori; suradnja 
s koordinatoricom za provedbu 
građanskog odgoja  

tijekom godine Koordinatorica za provedbu 
građanskog odgoja; 
nastavnici 

Prijam roditelja tijekom godine voditeljica 

Razgovor s učenicima s 
teškoćama 

tijekom godine Stručna služba, razrednici 

Praćenje rada slobodnih 
aktivnosti 

tijekom godine Voditelji izvan.akt. 

Profesionalno informiranje 
učenika 

siječanj, veljača HZZO; Služba za 
prof.inf.;razrednici 

Imenovanje članova Povjer, 
za provedbu školskih natjecanja 

prema Vremeniku AZOO i 
ASOO 

Vodit.Stručnih aktiva 

Sudjelovanje u pripremi 
Sjednica Škol.odbra i u radu 
Sjednica, po potrebi 

tijekom godine Predsjednik ŠO, tajnica i dr. 

Pripremanje normativnih akata tijekom godine Tajnica; radne grupe 

Sudjelovanje u EU projektima tijekom godine Voditelji EU projek 

Stručno usavršavanje : 
Aktiv ravnatelja SDŽ  
Sručni skupovi u organiz.MZOS-
a 
Stručni skupovi u organizaciji 
AZOO i ASOO 
Individualno usavršavanje 

prema vremenicima Udruga ravnatelja 
MZOS, AZOO i ASOO 

Rad na području primjene 
fnancij.računovod.propisa  
( suradnja sa Županijom, MZOS i 
dr. ) 
Komisija za popis 
 

tijekom godine, prosinac Vodit.računovod.; 
Vodit.račun. 

Praćenje potrošnje namjesnkih 
Sredstava – za praktičnu 
nastavu i dr. 

tijekom godine Vodit.račun.;tajnica; 
Predsjed.struč.aktiva 

skrb o opremljenosti Škole 
glede sredstava i pomagala, 
udžbenika,  
priručnika, periodike, 
informatičkih pomagala, prema 
mogućnostima Škole s  
obzirom na nedostatna 
financijska sredstva, 

 vodit.račun.,tajnica, 
voditeljica 

Rad na području primjene 
propisa Zakona o zaštiti na radu 

tijekom godine Stručnjak zatite na 
radu ; Ovlaštenik; 
Povjerenik, Odbor; 
tajnica, vodit.račun. 
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Radni odnosi Izrada plana 
korištenja god.odmora  lipanj 

tijekom godine, lipanj Tajnica, vodit.računo, 
Tajnica;Pred.sindikata 

Primjena propisa iz radnih 
odnosa; zaduženje nastavnika ; 
poduzima mjere propisane 
zakonom zbog neizvršavanja 
poslova ili zbog neispunjavanja 
drugih obveza iz radnog odnosa 

tijekom godine odnosno 
početkom (zaduženje 
nastavnika ) 

Tajnica, voditeljica 

Praćenje rada 
administat.tehničke službe 

tijekom godine Voditeljica, tajnica 
Vodit.računod. 

Rad s Javnim biježnikom 
( Sudski registar ) 

po potrebi tijekom godine Tajnica 

javna i kulturna djeatnost Škole 
Sudjelovanje u obilježavanju 
začajnih nadnevaka prema GPP i 
Kurikulumu; 
Sudjelovanje po pozivu dr.škola. 
ustanova, institucija, udruga, 
humanit.organizacija,župa; 
Suradnja s lokalnom 
samoupravom ; 
Suradnja sa Centrom za 
soc.skrb; 
Suradnja s GD HCK ; 
Humanitarna djelatnost – „Fond  
Solidarnsti; „Škola za Afriku“ i 
dr. 

tijekom godine Voditeljica, vodit. 
izvannastav.aktivn 

Stručno usavršavanje tijekom godine, prema 
vremeniku 

individualno I voditelji aktiva 
na seminarima 

 

 

 

14. OPĆI PLAN RADA VODITELJICE U JELSI 

 
     Ustrojbena jedinica Srednje škole Hvar je izdvojena lokacija u Jelsi. Voditeljica na 

izdvojenoj lokaciji za školsku 2015./2016. godinu je, temeljem Odluke ravnatelja, Marija 

Novak, prof., te temeljem Rješenja o tjednom zaduženju nastavnika prema Pravilniku o 

normi («NN», br.94/10..). Voditeljica je zadužena za pripremu, ustroj, raspored i praćenje 

izvedbe cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada u Škole na drugoj lokaciji. Program rada 

voditeljice u Jelsi za školsku 2015./2016. godinu: 

 

Poslovi na početku i na kraju školske 2015./2016. godine: 

- poslovi oko upisa i formiranje razrednih odjela u suradnji s ravnateljem  
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- priprema pedagošku dokumentaciju u Jelsi; e-dnevnike 

 - suradnja s nastavnikom – satničarom oko rasporeda sati 

            - suradnja s ravnateljem u izradi zaduženja nastavnika 

 - izrada osobnog plana i programa rada 

 - praćenje i analiza rada na kraju polugodišta 

 - sudjelovanje  u organiziranju dopunske i dodatne nastave, slobodnih aktivnosti i   

                športskih  klubova 

 - organiziranje popravnih, predmetnih, razrednih i dopunskih ispita 

 - suradnja s ravnateljem i tajnicom u izradi Godišnjeg plana i progama rada Škole i  

              Kurikuluma 

            - upoznavanje s roditeljima tijekom roditeljskih sastanaka na početku nast. god. 

  

      

Poslovi tijekom školske 2015./2016. godine 

 organiziranje nastave u Jelsi 

 vođenje evidencije o nazočnosti i izočnosti nastavnika i o nastavnikovom radu, 

odnosno organiziranje zamjene za vrijeme izočnosti, u suradnji sa satničarem 

 izvedba nastave 

 praćenje primjene Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju za odjele u Jelsi 

 briga o učenicima s teškoćama 

 suradnja s pedagogom 

 praćenje rad Timova za kvalitetu 

 briga o disciplini i inventaru Škole 

 organiziranje dežurstva nastavnika i praćenje izvršenje istog 

 analiza postojećih problema i pronalaženje mogućnosti za njihovo rješavanje 

 evidencija rada nastavnika  

 briga o provedbi Pravilnika za izvedbu školskih izeta i ekskurzija prema Pravilniku  

  po ovlaštenju ravnatelja vodi sjednice Prosudbenog odbora u Jelsi 

 sudjelovanje u obradi podataka za izvješća za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 

športa, Ureda za prosvjetu, Upravnog nadzora i sl. 

 suradnja s voditeljima organiziranja posjeta muzejima, izložbama, kazališnim i 

kino predstavama, kulturnim, umjetničkim i znanstvenim manifestacijama na 

razinama Općine Jelsa , Grada  Starog  Grada i izvan otoka 

 suradnja u realizaciji programa iz kulture i javne djelatnosti Škole u lokalnoj 

samoupravi grada Starog Grada i općine Jelsa 

 sudjelovanje u stručnim skupovima u svezi individualnog i kolektivnog 

peramentnog usavršavanja nastavnika 

 pružanje savjeta i pomoći nastavnicima – početnicima 

 hospitacije samostalno po ovlaštenju ravnatelja odnosno u suradnji s pedagogom 

u Jelsi 
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 sudjelovanje u pripremi sjednica, samostalno i u suradnji s ravnateljem odnosno 

razrednicima  

 sudjelovanje u nabavi nastavnih sredstava i pomagala, stručne literature, 

udžbenika i priručnika, u skladu s financijskim mogućnostima Škole, prema 

propisima o javnoj nabavi te uz odobrenje ravnatelja i vodit.računovodstva 

 susreti s roditeljima, skrbnicima (individualno i skupno),razrednicima sa svrhom 

rješavanja određenih problema (nedovoljne ocjene, izostanci, bježanje od kuće, 

ovisnosti i sl.),  u suradnji sa stručnim suradnicima, te s ravnateljem i tajnicom 

 pružanje informacija roditeljima ili skrbnicima o životu i radu Škole u Jelsii 

informiranje roditelja o Nastavnom planu i programu, obvezama i pravima 

učenika sukladno Zakonu o srednjem školstvu i drugim normativnim aktima koji 

reguliraju status, prava i dužnosti učenika 

 vođenje pismohrane u Jelsi 

 nadzor nad vođenjem pedagoške dokumentacije u Jelsi u suradnji s pedagogom, 

odnosno e-dnevnicima 

 

            Organizacija aktivnosti koje nije moguće predvidjeti rješavat će se na vrijeme. Rad 

voditeljice uključuje kontinuiranu suradnju s ravnateljem Škole, s tajnicom, stručnom 

službom,voditeljicom računovodstva i satničarkom u Hvaru i satničarom u Jelsi. 

 

 

 

 

 

15. PROGRAM RADA STRUČNIH SURADNIKA PEDAGOGA I 

PSIHOLOGA- u dijelu radnog vremena  

 
  

     Stručni suradnici u Srednjoj školi Hvar s Podružnicom Jelsa su za školsku 2014./2015. 

godinu Meri Petrić, prof., pedagog ( u dijelu radnog vremena ) i Marija Novak, prof., psiholog 

(u dijelu radnog vremena), sukladno Rješenjima o tjednom zaduženju, a temeljem Pravilnika 

o normi ( «NN», br.94/10.). Stručni suradnici obavljaju poslove pedagoga odnosno psihologa 

u odjelima u Jelsi, a u odjelima u Hvaru u suradnji s ravnateljem jer je organizacijski i 

vremenski neizvedivo i nekvalitetno „cijepati“ pola radnog vremena na dvije lokacije.  

Hrvatska psihološka komora propisala je standarde za psihologa . kod nas je neizvedivo 

primjenjivati iste. Na ovo  ukazujemo u dopisima Ministarstvu. 
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Okvirni  programski sadržaji rada stručnih suradnika su: 

            Planovi i programi: 

 priprema i sudjelovanje u izradi izvedbenih programa za općeobrazovne i stručne 

predmete 

 izrada plana i programa rada stručnih suradnika 

 pomoć u izradi programa rada pojedinačnih stručnih skupova (aktiva) 

 pomoć ravnatelju i nastavnicima u izradi Kurikuluma, a posebno u svezi 

rasterećenja učenika kroz izvedbene planove i programe 

 sudjelovanje u radu Nastavničkih  vijeća 

 sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada Škole 

 Vrijeme realizacije: druga polovina kolovoza, rujan i prva dva tjedna u listopadu, te 

tijekom školske godine dinamikom koju određuje tematski sadržaj programa rada pedagoga 

odnosno psihologa. 

 

 Poslovi odgoja i obrazovanja vezani uz neposredan rad s učenicima: 

 neposredni rad u nastavi 

 suradnja s ravnateljem i voditeljicom prilikom upisa učenika i profesionalnog 

informiranja učenika i roditelja, 

 upoznavanje učenika sa životom i radom u Školi 

 individualni rad i rad u manjim skupinama učenika s psihičkim poteškoćama 

odnosno poteškoćama u prilagođavanju novoj sredini 

 pomoć učenicima u ostvarivanju njihovih prava 

 praćenje napredovanja učenika ; pomoć učenicima  koji pokazuju probleme u 

učenju i ponašanju (nedovoljne ocjene, izostanci, bježanje od kuće, ovisnost i sl.), 

kao i njihovim roditeljima , u Jelsi i u Hvaru  

 uz suradnju s ravnateljem i voditeljicom provode anketiranje učenika vezano uz 

aktualne teme 

 suradnja u organizacijsko-razvojnoj službi u planiranju i realiziranju stručnih 

posjeta, izleta i ekskurzija 

 pomoć učenicima u savladavanju teškoća vezanih uz praktičnu nastavu 

 pomoć učenicima u pripremi za polaganje razlikovnih, razrednih i drugih ispita 

       -    briga o učenicima s teškoćama, temeljem odredbi Pravilnika o utvrđivanju  

            psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava  

 Vrijeme realizacije: tijekom školske godine, odnosno za pojedine segmente na 

početku ili završetku nastave prema programskim sadržajima. 

 Neposredna suradnja s nastavnicima: 

- sudjelovanje u organiziranju i izvedbi odgojno-obrazovnog procesa 

- pomoć u stručnom usavršavanju nastavnika 

- pomoć prilikom uvođenja nastavnika – početnika u samostalan rad 

- praćenje nastave u suradnji s voditeljicom i ravnateljem  
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- praćenje i analiza odgojno-obrazovnih razdoblja (krajem I. polugodišta i II. 

polugodišta) 

- sudjelovanje u nabavi nastavnih sredstava i pomagala, stručne literature, udžbenika i 

priručnika 

- suradnja s ravnateljem, razrednicima, voditeljicom i nastavnicima u rješavanju 

odgojno-obrazovnih problema 

 Vrijeme realizacije: tijekom školske godine, odnosno u terminima koje određuju 

programski sadržaji rada.         

      

Rad na pedagoškoj dokumentaciji: 

            e-dnevnici u Jelsi ; e-matične knjige od ove šk.godine 

 izrada dijela pedagoške dokumentacije 

 izrada upitnika, anketnih pitanja i drugih instrumenata ispitivanja 

 pomoć nastavnicima u vođenju pedagoške dokumentacije 

 obrada podataka za potrebe Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 

Županijski ured za prosvjetu, Upravu za nadzor, Zavod za statistiku i sl. za 

izdvojenu lokaciju u Jelsi  

 Vrijeme realizacije: tijekom školske godine. 

 

Sjednice stručnih tijela Škole: 

 sudjelovanje na sjednicama Nastavničkog vijeća i razrednih vijeća, pomoć 

voditeljici oko pripremanja sjednice 

 održavanje minimalno tri tematska predavanja na stručnim vijećima u svezi 

pedagoške problematike 

 sudjelovanje na sjednicama stručnih skupova (aktiva), ispitnih odbora i prema 

potrebi sastancima razrednika s učenicima i roditeljima 

 suradnja s ravnateljem i voditeljicom  

 Vrijeme realizacije: tijekom školske godine. Stručni suradnici su članovi 

povjerenstva za  provedbu ŠPP i članovi Kriznog stožera za provedbu  mjera u 

okviru Programa za prevenciju nasilja i povećanja sigurnosti u školama. 
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16. ORGANIZACIJSKO – RAZVOJNA SLUŽBA U SREDNJOJ 

ŠKOLI HVAR S IZDVOJENOM LOKACIJOM U JELSI ZA ŠKOLSKU 

GODINU 2015./2016. 

 
 

     Za školsku godinu 2015./2016. u Srednjoj školi Hvar s izdvojenom lokacijom u Jelsi u 

sklopu organizacijsko-razvojne službe djeluju: 

- uz ravnatelja  

 - voditeljicu u Jelsi, koja je psiholog u dijelu radnog vremena 

 - stručni suradnik, pedagog  u dijelu radnog vremena Meri Petrić,  

- nastavnici – satničari (Damir Šurjak u Jelsi i  Sandra Tudor u Hvaru, u dijelu radnog 

vremena), 

- voditelji školskih praktikuma odnosno  praktične nastave ( Ivo Milatić i Radoslav 

Miletić-za praktičnu nastavu u Jelsi te Damir Šurjak za razrede htt ; Koordinatorica za 

praktičnu nastavu izvan Škole u Hvaru je Nikolina Ostojić, kako za sve razrede thk, 

tako i za kuhare,  a posebno za razrede za koje je zadužena u okviru 40-satnog radnog 

vremena; Dejan Šperka-za praktičnu nastavu 2.ugostiteljske Hvaru,  Vikorija Čolić 

Serdar za 3.ku  i Maja Novak za praktičnu nastavu iz recepcijskog poslovanja, u dijelu 

radnog vremena u okviru zaduženja. Za praktičnu nastavu u obrazovnom sektoru 

poljopriveda za zanimanje agroturistički tehničar, zadužen je u okviru radnog 

vremena Velimir Galić u Jelsi. Voditelji informatičkih učionica: u Jelsi – Danijel 

Beserminji i Anđelka Ivušić, u Hvaru – Sandra Tudor. 

U radu organizacijsko-razvojne službe sudjeluju i ostali nastavnici teorijske i praktične 

nastave primjereno problematici koja se razrađuje. 

NAPOMENA: PO OPSEGU RADNOG VREMENA IMAMO SAMO 1 STRUČNOG 

SURADNIKA ( pola pedagog, pola psiholog)!!!!  I ovo potražujemo! 

 

 

PLAN I PROGRAM RADA SATNIČARA 

  

Okvirni godišnji plan sati 

                               

 OPIS POSLOVA SATI 

1. 

Organizacija nastave i izrada rasporeda sati 

- priprema izrade i izrada rasporeda na početku   

      školske godine                                                     

80 
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2. Promjene rasporeda tijekom školske godine                               30 

3. 

Suradnja s ravnateljem, voditeljicom u Jelsi  

i pedagoginjom u svezi organizacije nastave te 

tajnicom u Hvaru                            

10 

4. 

Raspored putovanja nastavnika-putnika                             

( posebice za odjele u Hvaru, a posebno za odjele u 

Jelsi, što se temelji na suradnji i dogovoru   

20 

 
Ukupno 140 

 

 

Budući MZOS priznaje satnicu satničara za cijelu Školu ( temeljem čl.12   Pravilnika o normi 

rada nastavnika („NN“, br.94/10.), to  satničaru u Jelsi pripada 4 nastavna sata ( jer ima više 

odjela), a satničaru u Hvaru 2 nastavna sata. 

 

Izrada rasporeda sati u našoj Školi znatno je otežana ponajviše zbog sljedećih okolnosti: 

dio nastavnika ostvaruje punu normu radom na dvije lokacije; neki nastavnici  stanuju 

izvan mjesta rada  Hvara i Jelse, i izvan otoka,što predstavlja dodatni problem;  nadalje,  

nastavni proces odvija se u zgradama osnovnih škola. 

Tijekom školske godine raspored se mijenja iz razloga: bolovanje nastavnika/ica;  

iznenadni događaji koji se nisu mogli predvidjeti; završetak nastave završnim razredima; 

državna matura. 

 

 

Plan i program voditelja informatičke učionice 
 
Područje rada Aktivnosti Vrijeme 

Organizacija rada  Ukljičivanje i provjeravanje ispravnosti 
operacijskih sustava 

 Kontrola hardvera i softvera 

 Dovođenje u ispravnost računala obnovom 
softvera 

VIII. – IX. 
 
VIII. – IX. 
Tijekom 
godine 

Održavanje informatiče 
učionice 

 Održavanje računala 

 Održavanje lokalne mreže 

 Održavanje Internet mreže 

 Skeniranje i čišćenje računala 

 Biranje i pozivanje ili odnošenje hardvera 
na servis 

 Održavanje (sudjelovanje) Web stranica šk. 

 Održavanje programa knjigovodstvo 

Tijekom 
godine 

Suradnja  Suradnja s nastavnicima struke i Tijekom 
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nastavnicima informatike / računalstva 

 Suradnja s ravnateljem, voditeljicom i 
tajnicom 

godine 

 
Izradila voditeljica  informatičke  učionice u Hvaru : Sandra Tudor;  
Voditelji informatičke učionice u Jelsi su: Anđelka Ivušić I Danijel Beserminiji 
 
 

 

17. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ISPITNOG 

POVJERENSTVA I DEŽURNIH NASTAVNIKA TIJEKOM 

PROVEDBE ISPITA DRŽAVNE MATURE 
 

 

ŠKOLSKO ISPITNO POVJERENSTVO (u daljnjem tekstu: Ispitno povjerenstvo ) imenuje 

ravnatelj za tekuću školsku godinu i to :  

- Ispitno povjerenstvo za odjele u HVARU 

- Ispitno povjerenstvo za odjele u JELSI 

ISPITNO POVJERENSTVO obavlja sljedeće poslove : 

- utvrđuje preliminarni popis pristupnika za polaganje ispita na temelju zaprimljenih 

predprijava i dostavlja ga Centru, 

- utvrđuje konačan popis pristupnika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita i dostavlja ga 

Centru , 

- odlučuje o opravdanosti naknadne prijave ispita državne mature, promjeni prijavljenih 

ispita državne mature i odjavi ispita državne mature, 

- odlučuje o opravdanosti nepristupanja pristupnika polaganju ispita, 

- prati provedbu ispita državne mature, 

- zaprima i rješava prigovore pristupnika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i 

prigovore pristupnika na ocjene te utvrđuje opravdanost prigovora i o tome obavještava 

Centar u roku od 48 sati, 

- utvrđuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita, 

- obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita  

Zadaće predsjednika Ispitnog povjerenstva utvrđene su Pravilnikom o polaganju državne 

mature. 

 

 

ISPITNE KOORDINATORE 

     Ispitne koordinatore imenuje ravnatelj NCVVO na prijedlog ravnatelja Škole na razdoblje 

od tri godine. 
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Ispitna koordinatorica za odjele u Hvaru je: Vesna Barbarić 

     Osoba koja zamjenjuje ispitnu koordinatoricu je: Sanda Stančić 

Ispitni koordinator za odjele u Jelsi je: Meri Petrić 

     Osoba koja zamjenjuje ispitnog koordinatora je: Jelena Milanović 

ISPITNI KOORDINATORI  imaju sljedeće poslove i zadatke: 

- osiguravanje i provjeravanje popis i prijava učenika za ispite, 

- raspoređivanje učenika u skupine po ispitnim prostorijama, 

- zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala, 

- određivanje i pripremanje prostorija za provođenje ispita, 

- nadzor provođenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita, 

- povrat ispitnih materijala Centru, 

-  informiranje svih učenika o sustavu vanjskog vrjednovanja i zadatcima i ciljevima 

vrjednovanja, 

- sastajanje sa dežurnim nastavnicima, upućivanje istih u njihove dužnosti, obveze i 

odgovornosti te predaja potrebnog materijala, 

- savjetovanje učenika o odabiru izbornih predmeta državne mature, 

- informiranje učenika o postupku provođenja ispita te koordiniranje prijavljivanja za ispite 

na razini Škole, 

- vođenje brige u Školi o provedbi prilagodbe ispita za učenike s teškoćama, 

- informiranje nastavnika o sustavu, zadatcima i ciljevima vanjskog vrjednovanja te 

savjetovanje i pružanje podrške, 

- sudjelovanje na stručnim sastancima koje organizira Centar, 

- organiziranje tematskih sastanaka na kojima se raspravlja i informira o svim pitanjima i 

novostima u svezi s vanjskim vrjednovanjem, 

- osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i publikacija za nastavnike, 

- surađivanje s roditeljima u savjetovanju učenika glede odabira izbornih predmeta 

državne mature, 

- unošenje podataka u bazu, 

- unošenje prijava za ispite u suradnji s učenicima. 

- U slučaju spriječenosti poslove ispitnoga koordinatora obavlja osoba koja ga zamjenjuje. 

VODITELJ ISPITNE PROSTORIJE I DEŽURNI NASTAVNICI: 

     Za vrijeme pisanja ispita dežurna su dva nastavnika, koji ne smiju biti nastavnici predmeta 

iz kojega se polaže ispit, a od kojih je jedan voditelj ispitne prostorije. 

Broj dežurnih nastavnika u pojedinoj ispitnoj prostoriji određen je prema broju pristupnika 

koji polažu ispit u prostoriji, što određuje članak 28. Pravilnika o polaganju državne mature. 

Voditelj ispitne prostorije : 

- proziva pristupnike koji polažu ispit u toj prostoriji, 

- provjerava identitet  prozvanoga pristupnika (prema Obrascu o pristupanju io ponašanju 

pristupnika), 

- upisuje u Obrazac dolazak pristupnika te ga usmjerava na njegovo mjesto, 

- čita upute za provedbu svakoga pojedinog ispita, 
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- uručuje ispitni materijal pristupnicima, 

- provjerava ispravnost ispitnoga materijala, 

- obavještava  ispitnoga koordinatora u slučajevima kada uoči neispravnost ispitnoga 

materijala i isti zamjenjuje ispravnim, 

- u slučaju neispravnoga zvučnoga zapisa ili uređaja za reprodukciju zvuka prekida ispit, 

osigurava da pristupnici ne napuste ispitnu prostoriju i u najkraćem roku zamjenjuje 

neispravan uređaj ili zapis, 

- po završetku ispita preuzima ispitni materijal, provjerava je li sav ispitni materijal uložen 

u omotnicu za povrat ispitnoga materijala i označen identifikacijskom oznakom, 

- ispitni materijal iz ispitne prostorije i izvješće o provedbi ispita predaje ispitnome 

koordinatoru. 

Uz voditelja ispitne prostorije u gore navedenim poslovima sudjeluju i dežurni nastavnici.    

 

 

18. OKVIRNI PLAN I PROGRAM RADA 

NASTAVNIČKOG/RAZREDNIH VIJEĆA 
 

 

 Sjednice Nastavničkog vijeća priprema i vodi ravnatelj Škole, a s njim surađuju –voditeljica i 

stručno pedagoška služba.  Rad na sjednicama Nastavničkog vijeća odvija se prema 

Poslovniku o radu stručnih tijela. 

 

Nastavničko vijeće obavlja i druge poslove u okviru svojih nadležnosti, prema Statutu Škole.  

 

Ovirni godišnji plan i program Nastavničkog vijeća / Razrednih vijeća 
 
Rujan 2015. 

- Prijedlog Školskog i strukovnog kurikuluma; utvrđivanje dodatne, dopunske, izborne i 
fakultativne nastave, izvannastavne aktivnosti;  

- Godišnji plan i program rada Škole;  
- Analiza uspjeha učenika nakon jesenskog roka popravnih ispita, izradbe i obrane 

završnog rada; 
- Rezultati upisa u jesenskom roku; 
- Plan i program stručnog usavršavanja nastavnika ( prema vremenicima Agencije ); 
- Sazivanje roditeljskih sastanaka; izbor prestavnika roditelja/predlaganje 

izvanučioničke nastave, upoznavanje roditelja s prioritenim razvojnim ciljevima Škole 
(samovrednovanje); 

- Ažuriranje pedagoške dokumentacije ( izvješće o unosu podataka u e-maticu i e-
dnevnike )-Pravilnik MZOS-a o zajedničkom upisniku šk.ustanova u elektroničkom 
obliku ,e-Matici ; 
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- Upoznavanje članova RV o zdravstvenim, socijalnim i drugim posebnostima 
učenika/postupak oslobađanja učenika od nastave tzk; 

- Provedbe izbora i menovanje predstavnika učenika u razrednim odjelima, u Vijeću 
učenika 

 
Listopad 2015. 

-  Upoznavanje roditelja s prioritenim razvojnim ciljevima Škole (samovrednovanje); 
- Postupak oslobađanja učenika od nastave tzk ; 
- Praćenje rada učenika prvih  razreda ( osvrt na provedbu  inicijalnih testova) i 

informiranje o državnoj maturi učenika četvrtih razreda ; 
- Samovrednovanje Škole; izvješće Timova za kvalitetu o provedbi prioritetnih 

razvojnih ciljeva /kvaliteta rada; 
- Pregled izvedbenih planova i programa; 
- Predlaganje tema za izradbu i obranu završnog rada; 
- Izvješća sa sjednica Stručnih aktiva; 
- Analiza državne mature; 
- Tekuća problematika ( zamolbe i dr.)  

 
 
Studeni 2015. 

- Izvješće Timova o prioritetnim razvojnim ciljevima; 
- Osvrt na uspjeh učenika, izostanke / praćenje rada učenika s teškoćama; 
- Primjena Pravilnika o ocjenjivanju; 

 
 
Prosinac 2015. 

- Analiza uspjeha, izostanaka, realizacije nastavnih sati i dr. relevantnih čimbenika u 
odgojno-obrazovnom procesu na kraju prvog polugodišta, pregled rada 
izvannastavnih aktivnosti u 1. polugodištu; 

- Plan stručnog savršavanja za 2016. prema vremenicima Agencije ; 
- Profesionalno usmjeravanje učenika završnih razreda; 
- Pripreme za provedbu školske eksurzije 

 
Siječanj 2016. 

- Vremenici natjecanja –prema vremenicima  agencija( imenovanje povjerenstava za 
školska natjecanja); 

- Postupak oslobađanja od nastave tzk za razdoblje 2. polugodišta; 
- Provedba prioritetnih razvojnih ciljeva, izvjeće Timova za kvalitetu, 

 
Veljača 2016. 

- Uspjeh na školskim natjecanjima po nastavnim predmetima/ pripreme za  drugu 
razinu natjecanja; 

- Pravilnik o ocjenjivanju (analiza; prijedlog mjera); 
- Tekuća problematika 

 
Ožujak 2016. 

- Praćenje usjeha i izostanaka učenika; prijedlog mjera za poboljšanje; 
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- Praćenje ŠPP i Programa za praćenje sigrnosti u školama,;  
- Praćenje planova i namjera učenika osmih razreda u svezi upisa u  

razrede srednje škole/kontakti za stručnim službama osnovnih škola ;  
- Informacije o državnoj maturi ; 
- Profesionalno informiranje učenika ;  
- Kontrolni ispiti učenika drugih razreda JMO  

 
 
Travanj 2016. 

- Izvedbeni plan i program školske ekskurzije za mjesec rujan ; 
- Praćenje planova učenika osmih razreda u svezi izbora daljnjeg školovanja ( suradnja 

s osnovnim školama); 
- Samovrjednovanje – provedba prioritetnih ciljeva 

 
 
Svibanj 2016. 
 

- Analiza odgojno obrazovne situacije i rezultata učenika završnih razreda; 
- Organizacija dopunskog rada i popravnih ispita za učenike završnih razreda i rada 

povjerenstava; 
- Povjerenstva za provedbu državne mature  

 
 
Lipanj 2016. 
 

- Provedba državne mature ( Vremenik NCVVO/MZOS) ; 
- Analiza dgojno obrazovne situacije i rezultata rada učenika ostalih razreda; 
- Organizacija dopunskog rada za učenike ostalih razreda; 
- Rezultati nakon ljetnog roka izradbe i obrane završnog rada; 
- Upisi u prve razrede; 
- Izvješće Timova za kvalitetu/prikupljanje izvješća Timova;   
- Pregled rada izvannastavnih aktivnosti na kraju šk.godine 

 
Srpanj 2016. 

- Rezultati nakon održanog dopunskog rada  i pomoćničkog ispita; 
- Rezultati upisa u prve razrede;  
- Izrada Izvješća Povjerenstva za kvalitetu; 
- Prilozi za Izvješće o radu Škole za školsku godinu ( ravnatelj, stručna tijela, stručna 

vijeća, razrednici po razedima, stručne suradnice, voditeljica, tajnica); 
- Pregled zaduženja nastavnika za sljedeću školsku godinu 

 
 
Kolovoz 2016.  
 

- Izvješće o radu Škole; 

- Kalendar rada za šk.2016./2017. godinu;  
- Podjela nastavnih predmeta po nastavnicima;  
- Zbrinjavanje tehnoloških viškova nastavnika  
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Nastavničko vijeće obavlja poslove u okviru svojih nadležnosti, a razredna vijeća u okviru 
svojih nadležnosti, prema Statutu i zakonskim propisima. 
U priremi sjednica NV, uz ravnatelja, sudjeluje i voditeljica u Jelsi, stručna suradnica, 
predsjednici Stručnih vijeća te tajnica, a u priprema sjednica RV , uz razrednike,  sudjeluju 
stručne suradnice odnosno voditeljica i ravnatelj.  
Rad na sjednicam NV i RV odvija se prema Poslovniku o radu stručnih tijela . 
Na sjednicama se, pored navedenih točaka, razmatraju i sadržaji, dokumenti i akti koje 
donosi MZOS i drugi relevantni subjekti, kao i sadržaji koji proizlaze iz Statuta Škole, 
Godišnjeg plana i programa rada Škole, Školskog kurikuluma  
 

 

 

19. RAZREDNICI U ŠKOLSKOJ 2015./2016. GODINI 
 

ODJELI U HVARU  

RAZRED RAZREDNIK/ICA 

I. GIMNAZIJE Vesna Barbarić 

I. THK                     Anita Brstilo   

I. UGO Vatroslav Lozić 

II. GIMNAZIJE Tonči Visković 

II. THK Sanda Stamčić 

II. UGO Nikoleta Bracanović 

III. GIMNAZIJE Grgo Novak 

III. THK Nikolina Ostojić 

III. UGO Ivana Vojković 

IV. GIMNAZIJE Marie Jeličić 

IV. THK Lea Petrić 

 

 

ODJELI U JELSI 

 

RAZRED RAZREDNIK/ICA 

I. GIMNAZIJE Danijel Beserminji 

I. HTT  Smiljana Matijašević 



44 

 

I. UGO Svjetlana Fistonić 

II. GIMNAZIJE Đurđica Milatić  

II. HTT Damir Šurjak 

II. AGRO Marija Huljić 

II. UGO Jelena Milanović  

III. GIMNAZIJE Meri Petrić  

III. HTT/III AGRO Katijana Beritić 

IV. AGRO Rajka Grgičević 

IV. GIMNAZIJE Marija Novak  

IV. HTT Tarita Radonić 

III. UGO Božana Damjanić Majdak 

     

 Svaki razredni odjel u Srednjoj školi Hvar – u Hvaru i u Jelsi ima svog razrednika. Razrednik je 

stručni voditelj razreda i Razrednog vijeća. Razrednika određuje ravnatelj. 

 Posao se razrednika može raščlaniti na: 

- neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima 

 - rad s roditeljima odnosno skrbnicima i nastavnicima Razrednog vijeća, 

 - rad na razrednoj evidenciji i administraciji, 

 - ostali poslovi razrednika. 

 

 

Neposredni rad s učenicima: 

            - izrada operativnog plana razrednika 

             - informiranje o nastavnom planu i programu, 

 - informiranje učenika o Školi, ustrojstvu rada i života u Školi, 

 - informiranje učenika o Zakonu o srednjem školstvu, Statutu, Kućnom redu, Etičkom  

              kodeksu i dr.općim aktima važnim za život i rad Škole, 

     Etičkom kodeksu i ostalim normativnim aktima koji se odnose na učenike i roditelje, a 

posebno o Pravilniku o ocjenjivanju, 

             - provedba sastavnica Školskog kurikuluma/ provođenje prioritetnih ciljeva Škole 

             - realizacija sastavnica Zdravstvenog odgoja 

            -  identifikacija učenika koji imaju poteškoća u učenju i socijalizaciji /pružanje pomoći 

 -  analiza uspjeha nakon svakog polugodišta odnosno završetka školske godine,  

 - praćenje učenika i napredovanje u Školi, evidentiranje, analiza i rješavanje odgojno-

obrazovnih problema u razrednom odjelu (individualne odgojno-obrazovne poteškoće, kao i 

odgojno-obrazovni problemi cijelog razreda); predlaganje oblika dopunske nastave, 
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 - o uočenim problemima na odgojno-obrazovnom području razrednik obvezatno 

izvješćuje ravnatelja odnosno voditeljicu  kao i stručnu službu, 

 - na temelju praćenja rada, uspjeha i ponašanja učenika predlaganje odgojnih mjera 

(poticanje i sprječavanje ) 

- rad s učenicima s teškoćama u učenju, ostvarivanje programa «razred kao terapijska 

zajednica», identifikacija učenika kojii imaju poteškoće u učenju i socijalizaciji, radi 

pružanja pomoći, 

 -  individualni razgovori s učenicima, 

 - predavanja (tematska) o pedagoškim problemima, o profesionalnoj orijentaciji, 

ovisnosti i životnoj problematici (aktualni problemi), 

 - praćenje pohađanja nastave i pravodobno uključivanje mjera za suzbijanje 

neopravdanih izostanaka, 

             - obrada tema iz Školskog kurikuluma i obilježavanje značajnih nadnevaka,  

 -   pripremanje učenika za polaganje razlikovnih, dopunskih i razrednih i drugih ispita, 

 - sudjelovanje u organizaciji slobodnog vremena učenika (posjet umjetničkim 

izložbama, koncertima, kazalištu, predavanjima i sličnim kulturno-umjetničkim i 

zdravstvenim predavanjima i skupovima), u Gradu, na otoku i izvan otoka, 

 - organiziranje izleta i ekskurzija prema Pravilniku („NN“, br.67/14.) i Pravilnika (N.N. 

br 8/14 i 8/15) 

 - praćenje učenika o različitim zanimanjima i mogućnostima školovanja nakon 

završetka srednje škole, 

            - provedba samovrednovanja odnosno prioritenih razvojnih ciljeva Škole, 

 - suradnja i pomoć učenicima u obilježavanju značajnih datuma iz hrvatske prošlosti i 

razvijati osjećaj za vrijednosti hrvatske baštine. 

 

Ostali poslovi razrednika: 

            - sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima i programima javne, kulturne i socijalne 

djelatnosti Škole, 

            -  konzultacije radi ostvarivanja zadataka iz svih područja odgojno-obrazovnog rada, 

            - kontinuirana suradnja s ravnatelje, voditeljicom,tajnicom, stručnim suradnicama; 

postupanje po Protokolu u slučaju pojave nasilja u obitelji, i dr., 

            - sazivanje i vođenje sjednica razrednih vijeća, 

- suradnja s ustanovama izvan Škole (Centar za socijalni rad, Hrvatski Crveni križ, 

Zavod za mentalno zdravlje, Školska poliklinika i sl.), 

 - suradnja sa Zavodom za zapošljavanje odnosno  Službom za profesionalnu 

orijentaciju, 

- suradnja s kulturnim, umjetničkim i znanstvenim društvima i ustanovama na otoku, 

 - suradnja sa župnim zajednicama i lokalnom samoupravom. 

             - stručno-metodička priprema  

             - unos podataka u e maticu 

             - ostali poslovi prema Pravilniku o normi ( „NN“ br.94/2010.) 
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             Razrednik  izrađuje okvirni  program rada sata razrednika. 

Rad s roditeljima: 

- informiranje roditelja (skrbnika) o nastavnom planu i programu, 

 - informiranje roditelja o Zakonu o srednjem školstvu, Statutu, općim aktima Škole i 

dr. normativnim aktima koji reguliraju status, prava i dužnosti učenika, a posebice o 

Pravilniku o ocjenjivanju, 

 - putem tjednih sati primanja za roditelje (prema potrebi i izvan dogovorenog 

termina) informirati roditelje o izvršavanju učeničkih obveza, o odgojnim problemima i sl., 

           - odrediti vrijeme za Vremenik roditeljskih sastanaka i prijama roditelja odnosno 

individulanih razgovora i sl.) 

 - savjetovati roditelje o rješavanju određenih odgojno-obrazovnih poteškoća učenika i 

praćenje ostvarivanja i svrhovitost dogovorenih mjera, 

 - redovito održavanje roditeljskih sastanaka, od kojih se jedan obvezno održava 

početkom nastavne godine, i na njima izvješćivati roditelje o uspjehu razrednog odjela u 

cijelosti te o odgojno-obrazovnim problemima, 

 - na roditeljskim sastancima pripremiti predavanja odnosno razgovore tematski 

artikulirane, uz suradnju, dogovor i pomoć stručne službe, 

           -   na traženje roditelja , ali i u slučaju potrebe, organizirati i pozvati roditelje na 

razgovor s predmetnim nastavnicima, 

 - pomaganje roditeljima u savjetovanju glede nastavka školovanja ili zapošljavanja 

djece, 

 - pružanje pomoći roditeljima u pedagoškom radu s učenicima, 

 - suradnja sa svim predmetnim nastavnicima u identifikaciji, praćenju i rješavanju 

odgojno-obrazovnih problema i predlaganja mjera za njihovo otklanjanje, 

 - informirati nastavnike o svim odgojnim, zdravstvenim i socijalnim problemima i 

poteškoćama učenika (bolest, psihičke smetnje, problemi u obitelji), 

              

 - pozivanje nastavnika na roditeljske sastanke, 

 -upoznavanje ravnatelja, voditeljice u Jelsi , odnosno stručne suradnice sa specifičnim 

problemima u razrednom odjelu, a posebice odmah upoznati ravnatelja o problemima u 

odgojno-obrazovnom području . 

Rad na razrednoj evidenciji i administraciji: 

          Prema Pravilniku o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj 

dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama ; 

- upisivanje podataka u dnevnik rada (o učenicima, nastavnim predmetima i 

sl.),vođenje e-dnevnika , 

 - kontinuirano sređivanje podataka u dnevnik rada (tjedna realizacija nastavnih sati, 

izostanci učenika, dežurni učenici i sl.), 

 - sređivanje podataka o uspjehu učenika na kraju polugodišta i nastavne godine 

(tablično i u imeniku, stručna obrada podataka), 

            -  unos podataka u e- MATICU i e-DNEVNIK, 
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            - ispisivanje razrednih i završnih svjedodžbi 

 - vođenje zapisnika u dnevnik rada o sastancima Razrednog vijeća, o sastancima s 

roditeljima i evidencija individualnih razgovora s roditeljima; ispis zapisnika iz e-dnevnika  

 - izvješćivanje roditelja (skrbnika) o uspjehu učenika, 

 - rad u povjerenstvima na popravnim, razrednim, predmetnim, pomoćničkim  ispitima 

i na  državnoj maturi, 

           -  vođenje dosjea učenika, 

          -   priprema materijala i podataka za sjednice stručnih tijela  

          -    skrbi o urednom vođenju bilježaka o učenicima u rubrici o praćenju i ocjenjivanju 

učenika. 

     Razrednik upozorava nastavnike na eventualnu neažurnost u vođenju pedagoške 

dokumentacije. Ukoliko predmetni nastavnik ne postupi po upozorenju razrednika, razrednik 

izvješćuje ravnatelja odnosno voditeljicu  

 

 

 

Sadržaji Zdravstvenog  odgoja  realiziraju se prema Priručniku u izdanju Ministarstva 

znanosti, obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje – ZDRAVSTVENI ODGOJ, 

Zagreb 2013. 

 

r.b. Moduli 
Razred/planirani broj sati po modulu 

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 

1. Živjeti zdravo 4 4 3 2 

2. Prevencija nasilničkog 
ponašanja 

2 2 2 2 

3. Prevencija ovisnosti 2 2 2 0 

4. Spolna/ rodna ravnopravnosti 
spolno odgovorno ponašanje 4 4 5 0 

Ukupno sati 12 12 12 4 
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AKTIVNOST  
 

            Integriranje sadržaja  
Građanskog odgoja i obrazovanja 
 

1. Ciljevi aktivnosti  Osposobljavanje učenika za aktivno i odgovorno 
sudjelovanje u razvoju demokratske građanske kulture i 
etosa svoje škole, mjesta, države, Europe i svijeta. 
 

2. Namjena aktivnosti  - razvijanje građanskih znanja, vještina i stavova 
- pripremanje učenika za aktivno sudjelovanje u 

europskim i međunarodnim političkim, društvenim, 
kulturnim i gospodarskim procesima 

- promicanje znanja i vještina kritičke analize, 
tumačenja i vrednovanja globalnih društvenih, 
kulturnih i političkih procesa 

- razvijati otvorenost prema kulturnoj različitosti 
Europe i svijeta i svijest o važnosti očuvanja svoje 
lokalne, nacionalne i domovinske kulture 

- osposobiti učenike za razumijevanje uzroka i 
posljedica kao i mjera za suzbijanje najakutnijih 
svjetskih problema  

- osposobiti učenike za razumijevanje važnosti osobne 
inicijative, strategijskog planiranja i cjeloživotnog 
učenja za osobno i profesionalno ispunjenje u 
visokokonkuretnom svijetu 

3. Nositelji aktivnosti i njihova 
odgovornost  

   Predmetni  nastavnici i razrednici 

4. Način realizacije aktivnosti   Kroz nastavni proces te izvannastavne i izvanučioničke 
aktivnosti 

 

5. Vremenik aktivnosti  Tijekom cijele školske godine 2015. /2016. 

6. Detaljan troškovnik 
aktivnosti  

Izrada plakata ; stručno usavršavanje  

7. Način vrednovanja i način 
korištenja rezultata 
vrednovanja  

Kroz učeničku mapu osobnog razvoja: bilješke predmetnih 
nastavnika ; vrednovanje kroz nastavni proces 

 

 
 
Aktivnost : Radionica za razrednike i nastavnike u Hvaru 
Tema : Položaj žene u našem društvu s osvrtom na ulogu žene kroz prošlost na  
             našim područjima 
Ciljevi : - upoznati učenike sa sadržajima dokumenata iz kojih su vidljiva prava žena; 

-upoznati učenike s položajem žene kroz našu povijest 
-razviti vještine potrebne za kritičko promišljanje o pravima žene nekad i danas, 
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-upoznati i kritički vrjednovati predrasude o ženama danas 
Korelacija predmeta : povijest, hrvatski jezik, psihologija, vjeronauk, etika 
Nositelji : Jelena Milanović, Vesna Barbarić, gosti predavači, posebno ravnateljica GD HCK 
Hvar 
Troškovi : za materijal za panoe, listiće, prezentaciju; laptop,projektor 
 
 
 

20. PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA 
 

 
     Stručno usavršavanje nastavnika je u skladu s načelom cijeloživotnog učenja. 

Stručno usavršavanje nastavnika u 2015./2016.programira se na dvije razine : 

1. individualno stručno i pedagoško usavršavanje i 

2. skupno stručno usavršavanje 

     Cilj stručnog usavršavanja : 

- upoznavanja nobvosti na području struke, metodike i didaktike, komunikologije; 

- primijeniti tako stečena znanja unutar određene struke/područja/nastave, 

- korištenje i primjena suvremene nastavne tehnologije 

- stjecanje kompetencija uvođenja novih metoda i tehnika u poučavanju 

- stjecanje kompetencija samovrjednovanja i vrjednovanja  

     Individualno stručno usavršavanje:  

Tijekom školske 2015./2016. godine studij za strjecanje pedagoško-psiholoških kompetencija 

pohađat će nastavnice: Luči Karbonini, Nikolina Carić i Viktorija Čolić Serdar. 

U školskoj 2015./2016. u planu je polaganje stručnog ispita nastavnica/ika – Nikolete 

Bracanović, Grge Novaka, Anđelke Ivušić i,Marije Majić i Vatroslava Lozića. Program 

stažiranja izrađen je za Maju Razović – pripravnicu. 

Izrađeni su Okvirni planovi i programi stažiranja. 

     Skupno stručno usavršavanje ostvaruje se:  

- u Školi na stručnim skupovima, na nastavničkim vijećima, razrednim vijećima; 

- izvan Škole – u vidu savjetovanja, seminara, stručnih skupova prema kalendaru 

stručnih skupova u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje RH, tečajeva i 

predavanja. 

     U okviru skupnog usavršavanja nastavnika na sjednicama nastavničkih vijeća realizirat će 

se posebno: 

- Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju učenika 

- Državna matura 

- Ostalo prema dogovoru odnosno planu i programu stručnih suradnica  

     Nastavnici su partneri roditeljima/skrbnicima i vanjskim suradnicima. 
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Posebnu pozornost u dodatnoj edukaciji nastavnika valja usmjeriti na uspješnost odnosa 

nastavnik-učenik i nastavnik-roditelj(skrbnik) i to u svjetlu suvremenih edukoloških 

koncepcija i s aspekta paradigme nove hrvatske škole. 

     Rad nastavnika u nastavi i izvan nastave ravnatelj, u suradnji sa stručnim suradnicama, 

ocjenjuje praćenjem nastavnikova rada i to ocjenom: vrlo uspješan, uspješan, zadovoljavajući 

i nezadovoljavajući. Praćenje nastavnikova rada u dijelu hospitacija nastavnim satima obavlja 

ravnatelj i stručne suradnice ( pedagog, psiholog), voditeljica i/ili druga osoba koju ravnatelj 

ovlasti. 

 
 
 
 

21. PROGRAM RADA STRUČNIH VIJEĆA ( AKTIVA ) ZA 
ŠKOLSKU 2015./2016.GODINU 

 
 

   Stručna vijeća rade na sjednicama prema Poslovniku o radu stručnih tijela, a sjednice saziva 
i njima rukovodi voditelj/ica stručnog vijeća. 

STRUČNA VIJEĆA ( AKTIVI )  I VODITELJICE ZA ŠKOLSKU 2015./2016.GODINU 

 
1) za strane jezike (engleski, talijanski, njemački, latinski): voditeljica Dijana 

Slamunić,prof. engleskog jezika 

2) za hrvatski jezik: voditeljica Vesna Barbarić, prof.hrvatskog jezika 

3) za ugostiteljsko posluživanje, kuharstvo i za zanimanje agroturistički tehničar : 

Nikolina Ostojić, oec., VKV 

4) za ekonomsku grupu predmeta: Sanda Stančić 

5) za društveno-humanističku grupu predmeta ( filozofija, logika, sociologija, PiG, 

vjeronauk, etika , likovna umjetnost, glazbena umjetnost ): Meri Petrić, 

prof.pedagogije i filozofije 

6) za matematiku, gospodarsku matematiku, matematiku u struci i fiziku : Đurđica 

Milatić, prof. 

7) za biologiju, kemiju, tehnologiju zanimanja i tzk : Katijana Beritić,prof. 

8) za povijest, zemljopis, turist.geografiju, kult.pov.baštinu: Tarita Radonić, prof. 
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PROGRAM RADA AKTIVA PROFESORA HRVATSKOG JEZIKA 
 

- Ovim planom i programom određuje se dinamika i sadržaj rada Aktiva profesora 

hrvatskog jezika. 

- Aktiv profesora hrvatskog jezika čine profesori: Vesna Barbarić (voditeljica), Franka 

Peronja, Smiljana Matijašević-Salamunić, Božana Damjanić-Majdak i Dujo Šantić. 

- Na sastancima će izmjenjivati iskustva koja proizlaze iz neposrednog rada s 

uĉenicima, kao i iskustva vezana uz rad s udžbenicima i ostalom struĉnom 

literaturom. 

- Ĉlanovi aktiva će prema potrebi i interesu informirati ostale ĉlanove ovog aktiva o 

određenim nastavnim sadržajima ili odredbama vezanim uz polaganje državne 

mature u cilju struĉnog usavršavanja ĉlanova aktiva kroz razmjenu iskustava, znanja i 

praktiĉnih vještina. 

- Ĉlanovi aktiva će ići na struĉne skupove za nastavnike hrvatskog jezika u organizaciji 

Ministarstva/Agencije za odgoj i obrazovanje kako bude određeno 

Vremenikomstruĉnih skupova u šk.god 2015./2016. 

 
 
 
 
 

Rujan 

Dogovor o izradi Kurikuluma za izvođenje slobodnih aktivnosti u 
Školi:  
novinarsko-literarne grupe. 
Dogovor o popisu lektire (1- 4. razred) u skladu s popisom djela 
hrvatske i svjetske književnosti za gimnazije, ĉetverogodišnje 
srednje strukovne škole i trogodišnje strukovne škole. 
Odabir oblika jeziĉnog izražavanja (3 ili 2 školske zadaće godišnje - 
prema Izvedbenom planu i programu). 
Organizacija dodatne nastave- ove školske godine izvodit će se 
dodatna nastava za uĉenikeĉetvrtih razreda koji žele polagati 
ispite iz hrvatskog jezika na državnoj maturi na višoj ili osnovnoj 
razini. 

 
Listopad 

Pedagoške aktualnosti; izmjena iskustva, dogovori. 
Dogovor o uputama vezanim uz državnu maturu: dodatna nastava 
iz hrvatskog jezika. 

Studeni Pedagoške aktualnosti 

 
Prosinac 

Uspjeh uĉenika iz hrvatskog jezika na kraju 1. polugodišta. 
Ostvarenje predviđenog plana i programa (realizacija nastave). 

 
Siječanj 

Priprema i organizacija školskog natjecanja u poznavanju 
hrvatskoga jezika. Prema Vremeniku natjecanja dogovoriti tijek 
priprema za natjecanja (Lidrano, odabir učeničkih radova koji bi 
mogli predstavljati Školu na raznim natjecanjima i/ili literarnim 
natječajima. 

 
        Veljača 

Dogovor i razmjena iskustva vezanih uz pripremanje uĉenika za 
natjecanja na županijskoj razini. (Natjecanje u poznavanju 
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hrvatskog jezika, Lidrano 2016.) 

 
Ožujak 

Evaluacija postignuća uĉenika na završenim 
natjecanjima.Pedagoške aktualnosti. 
Obilježavanje Dana hrvatskog jezika (11.-17. ožujka) 

Travanj Pedagoške aktualnosti i informiranje ĉlanova aktiva o radu sekcija 
unutar slobodnih aktivnosti: literarno-novinarske 
 grupe. Obilježavanje 22.travnja-Dana hrvatske knjige. 

Svibanj Aktualnosti; ostvarenje plana i programa za 4. razrede. 

 
Lipanj 

Kraj nastavne godine; oĉekivani i postignuti rezultati; evaluacija, 
broj uĉenika na popravnom ispitu (1.-3.r.) – razgovor i smjernice 
za dalji rad 

Srpanj Sastavljanje izvješća o radu slobodnih aktivnosti 

 
        Kolovoz 

Dogovor vezan uz izradu godišnjih planova i programa za sve 
razrede svih obrazovnih područja za odjele u Hvaru kao i za 
Izdvojenu lokaciju u Jelsi. 
Izrada programa. 

 
Voditeljica aktiva: Vesna Barbarić, prof. 

 
 
 

PLAN  RADA STRUČNOG AKTIVA  STRANIH JEZIKA ZA ŠK . 2015- 2016 

 
PRVI SASTANAK AKTIVA :  22.RUJAN 2015. sa utvrđenim dnevnim redom 
1. Osvrt na rad aktiva tijekom prethodne školske godine 
2. Izvedbeni planovi i programi za 2015/2016 / rezultati ulaznih testova/ IOOP 
3. Kriteriji i instrumentariji za praćenje i ocjenjivanje učenika/ ocjenska rešetka 
4. Dopunska i dodatna nastava / projekti/ prezentacija 
5. Integriranje sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja 
6.  Ostalo 
 
DRUGI SASTANAK AKTIVA- SIJEČANJ, VELJAČA 
Dogovor o školskim natjecanjima, pripremama za županijska natijecanja, kvaliteti 
unapređivanja državne mature, priprema učenika za FCE razinu Cambridge certificate..3. 
GIM-Jelsa  
....razraditi dnevni red ili u obliku dogovornih sastanaka Hvar -Jelsa.Analiza i izvješće 
projektnih faza te prezentacija projekata. Izvješća rada sa učenicima po prilagođenom i 
individualiziranom programu, te zajedničko promišljanje u cilju pozitivnih pomaka. 
 
TREĆI SASTANAK AKTIVA- TRAVANJ  
Analiza i strategija rada sa maturalnim razredima u cilju poboljšanja rezultata škola, priprema 
za realizaciju projekata na europskoj razini te susret i suradnju sa učenicima mediteranskih 
zemalja. Analiza rada sa učenicima po posebnim programima u cilju pomoći i uspješnog 
završetka školske / nastavne godine. 
 

Voditeljica aktiva: Dijana Salamunić , prof. 
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PRIJEDLOG PLANA I PROGRAMA  RADA STRUČNOG AKTIVA 
NASTAVNIKA POVIJESTI, GEOGRAFIJE I KULTURNO-POVIJESNE 
BAŠTINE ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./16. 
 
Stručni aktiv nastavnika povijesti, geografije i kulturno-povijesne baštine čine profesori 
Marie Jeličić (geografija), SvetlanaFistonić (kulturno-povijesna baština), TaritaRadonić 
(povijest), Natalija Moškatelo ( geografija), Ivica Moškatelo (povijest) i Grgo Novak (povijest). 
Sastanci se održavaju u Hvaru ili Jelsi, zavisno o satnici i lokaciji na kojoj je više nastavnika 
kako se ne bi gubila nastava 
Prvi sastanak stručnog aktiva predviđen je za sredinu rujna. Predsjednica aktiva, 
TaritaRadonić, na njemu će predložiti Dnevni red  izrađen prema naputku strčnog suradnika 
čije su točke: 

1. Prijedlog izmjena i dopuna GPP-a i kurikuluma 

2. Izvedbeni planovi i programi za šk.god. 2015./16. 

3. Utvrđivanje kriterija i instrumentarija za praćenje i ocjenjivanje učenika 

4. IOOP 

5. Građanski odgoj 

6. Prijedlog programa rada narednih aktiva 

7. Ostalo 

Dnevni red će se po potrebi proširiti, a po točkom ostalo voditeljica aktiva izvijestiti će o 
kurikularnim promjenama najavljenim na  Stručnom skupu nastavnika povijesti održanom 
31. kolovoza 2015. u Splitu, a koje su još u fazi izrade.  
Svaki će nastavnik detaljno predstavti projekte koji su planirani za ovu školsku godinu, te 
eventualno dogovoriti suradnju za provedbu istih. 
Članovi aktiva svakodnevni usko surađuju, konzultiraju se i nadopunjuju, tako da sastanke 
neformalne naravi održavamo svakodnevno. 
 
U drugom polugodištu održati će se sastanak aktiva sa prijedlogom Dnevnog reda: 
1. Priprema za državnu maturu 

2. Promjene, utisci i zaključci  u provedbi nastave 

3. Elementi i kriteriji  u ocjenjivanju u teoriji i praksi 

 

 

Po potrebi će biti održani stručni aktivi tijekom godine, a u lipnju  će se na sastanku 

dogovarati prijedlozi za kurikulum za školsku godinu 2016./17. 

         

Voditeljica aktiva: Tarita Radonić, prof. 
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PROGRAM RADA AKTIVA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA 
(2015./2016.) 
 
  
RUJAN 

 Dogovor oko nastavnih planova i programa, mogućim izmjenama i dopunamakoje su 

povezane s ZAKONOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ 

DJELATNOSTI, ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U 

TURIZMU, ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA U POSLOVANJU TURISTIČKIH AGENCIJA 

 Upoznati se s globalnim kretanjima na turističkom tržištu, prateći aktualnazbivanja, 

stručnu i pomoćnu literaturu te računalnu tehnologiju. 

 Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj i srednjoj školi,te dogovoriti i 

usuglasiti jedinstvene kriterije ocjenjivanja učenika, tesastavnice ocjenjivanja po 

nastavnim predmetima. 

 Upoznati učenike 2., 3. i 4. razreda u svezi obavljanja praktične nastavetijekom 

nastavne godine u trajanju od 70 sati. 

 Izvršiti analizu oko realizacije stručne prakse u trajanju od 182 sata tijekomljeta 

 Usuglasiti stručnu i pomoćnu literaturu za učenike i nastavnike. 

 27. rujna obilježiti Svjetski Dan turizma 

 Obilazak i razgledavanje hotela 

 rezultati prijavljenog projekta „Hello Croatia“ znat će se do kraja rujna 

 Pregled Osobnih dnevnika uĉenika na stručnoj praksi – realizirana ljetnapraksa 

 SAMOVREDNOVANJE ŠKOLE, usuglašavanje timova za samovrednovanje i članova 

unutar timova 

LISTOPAD 

 Dogovor i usuglašavanje prijedloga oko izbora učenika 3. i 4. razreda zanatjecanja u 

školskoj 2015./16. godini  GASTRO. 

 Teme za završni rad (do kraja listopada 2015.g.) 

STUDENI 

 Terenska nastava s učenicima 1. i 2. razreda, nastavni predmet: Osnove turizma, 

Organizacija poslovanja poduzeća u ugostiteljstvu ( posjet uz tematsko predavanje 

HGK u Splitu) 

 Mogućnost korištenja računalnih programa iz područja recepcijskog poslovanja u 

nastavi  

PROSINAC 

 Praćenje Zakonskih i podzakonskih akata iz područja turizma i ugostiteljstva,te uzanci 

u ugostiteljstvu 

 Razmjena iskustava o dopunskoj stručnoj literaturi za nastavnice/keekonomske 

skupine predmeta 
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SIJEČANJ 

 Davanje naputaka učenicima završnih razreda o načinu izbora tema Završnograda, 

metodologija izradbe Završnog rada, izbor literature 

 Razrada mogućih skupina pitanja po disciplinama za natjecanje GASTRO 

 Davanje i usuglašavanje prijedloga – mentora za rad i pripremu učenika zanatjecanje 

GASTRO 

 školsko natjecanje GASTRO 

VELJAČA 

 Završnim razredima datitehničke upute oko izradbe Završnog rada 

 Regionalno natjecanje «Gastro» 

OŽUJAK 

 Terenska nastava – nastavni predmet: Marketing u turizmu - posjet Ekonomskom 

fakultetu u Splitu, uz tematsko predavanje 

 Priprema učenika koji su se plasirali na državno natjecanje Gastro  

 Prijava obrane Završnog rada 

TRAVANJ 

 Praćenje učenika kod realizacije praktične nastave u hotelima i putničkimagencijama  

 Davanje uputa učenicima 4. razreda oko obrane Završnog rada 

 Odlazak na državno natjecanje učenika GASTRO 

SVIBANJ 

 predaja Završnogarada -nastavniku – mentoru, uz popunjene konzultacijske listove 

LIPANJ 

 Priprema i provedba ispita DRŽAVNE MATURE i obrana Završnog rada  

 Raspodjela sati po predmetima za novu školsku godinu 

 Analiza uspjeha učenika kod obrane Završnog rada 

 Evaluacija, valorizacija svih postignuća tijekom nastavne godine, te davanjeprijedloga 

za moguća poboljšanja 

 

Sastanci Aktiva održavat će se dvaput u svakom polugodištu, a redovita mjesečna 
komunikacija odvija se putem elektroničke pošte. 
 
 

voditelj aktiva: Sanda Stančić, dipl.oec. 
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PROGRAM RADA STRUČNOG AKTIVA ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO 
I AGROTURIZAM 2015./2016.GODINU,OKVIRNO PO MJESECIMA 
 
 

                           
Praktičnu nastavu karakterizira: 

- Korelacija i usklađenost praktične nastave i stručno-teorijskih sadržaja. 

 
 
Voditelji praktične nastave dužni su : 

- Uputiti učenike na sanitarni pregled ; 
- Izraditi odnosno preslikati planove praktične nastave  i dostaviti ih osobama 

(mentorima) koji ih prate  u ugost.objektima u kojima su učenici na praksu te kroz 
neposredni kontakt dogovoriti način komunikacije tijekom školske godine; 

VRIJEME 
OSTVARIVANJA 

                 
                  PODRUČJE I TEME RASPRAVE 

 
Rujan 

Razmatranje nastavnih planova i programa. 
Utvrđivanje mjerila i kriterija ocjenjivanja. 

 
 

Listopad 

Raspoređivanje učenika po objektima radi održavanje stručne prakse. 
Sudjelovanje u obilježavanju značajnijih nadnevaka. 
Posjet ugostiteljskim objektima. 

 
 

Studeni/ 
Prosinac 

Raspored za slobodne aktivnosti ili rad s nadarenim učenicima iz 
kuharstva,slastičarstva i ugostiteljskog posluživanja. 
Stručno predavanje. 
Ugošćavanje stručnjaka-predavača. 
Povezanost s drugim predmetima struke: 
Ugostiteljsko posluživanje,kiuharstvo,slastičarstvo,poznavanje robe i 
prehrane,biologija  s higijenom i ekologija,organizacija poslovanja poduzeća u 
ugostiteljstvu,osnove turizma i sl. 
Usklađenost programa. 
Sudjelovanje u obilježavanju božićnih blagdana. 
Posjet tržnici/ribarnici. 
Posjet «Green House». 
Objektivnost ocjenjivanja.Izbor najprikladnije metode rada. 

Siječanj/ 
Veljača/ 
Ožujak 

Pripreme za natjecanje Gastro 2016. 
 

Travanj/ 
Svibanj/ 
Lipanj 

 

Stručno predavanje. 
Sudjelovanje u obilježavanju značajnijih nadnevaka. 
 

 
Kolovoz/ 

Rujan 
 

 
Priprema za strukovni kurikulum. 
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- Redovno pratiti realizaciju praktične nastave i nazočnost učenika na istoj; 
- Kroz suradnju s nastavnicima stručno-teorijskog dijela nastave (ako se radi o različitim 

osobama ) raditi na usklađivanju sadržaja; 
- Pratiti redovito vođenje mapa praktične nastave i dnevnika 

 
Program izradila: Nikolina Ostojić, predsjednica Aktiva 
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22. OKVIRNI PLAN I PROGRAMA RADA ŠKOLSKOG ODBORA 

 
 

     Školski odbor Srednje škole Hvar ima, temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 

o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br.90/11.) -  7 članova. 

- iz reda nastavnika: Tonči Visković, Damir Šurjak 

- iz reda roditelja:  do pisanja GPP još nije izabran/a  

- predstavnici osnivača: Jurica Petrić, Vinka Karković i Vinko Ravlić 

- Izabrana predstavnica radnika je: Margita Jurić. 

 

Školski odbor radi temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  

Srednjoj školi ( „NN“br.87/08.), Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br.92/10. i „NN“, br.90/11., 152/14.) i Statuta 

Škole. 

            Školski odbor : 

- donosi opće akte na prijedlog ravnatelja, 

- donosi Godišnji plan i program rada i nadzire njegovo izvršavanje, 

- donosi Školski i strukovni kurikulum na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja, 

- daje Osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost 

u Školi, 

- odlučuje uz prethodnu suglasnost Osnivača o promjeni djelatnosti Škole, 

- daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog 

odnosa u Školi, 

- odlučuje o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti, 

- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa, 

- odlučuje o žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovi javnih ovlasti, 

osim kada je zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije, 

- donosi Financijski plan, Polugodišnji i Godišnji obračun, 

- odlučuje o uporabi dobiti u skladu s osnivačkim aktom, 

- odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine u 

vrijednosti iznad 70.000,00 do 100.000,00 kuna, 

- odlučuje, uz prethodnu suglasnost Osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju 

pokretne imovine čija je vrijednost veća od 100.000,00 kuna, 

- odlučuje uz suglasnost Osnivača o stjecanju, opterećivanjhu ili otuđenju nepokretne 

imovine bez obzira na njenu vrijednost, 

- predlaže statusne promjene, 

- predlaže ravnatelju mjere poslovne politike, 

- razmatra rezultate obrazovnog rada, 

- razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole 
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- obavlja i druge poslove određene Statutom ( članak 38.) i drugim općim aktima Škole 

i podzakonskim aktima  

   

 

OKVIRNI PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA 

Rujan 2015. 

Izvješće o radu Škole za šk.2014./2015. godinu; 

Školski i Strukovni kurikulum za šk.2015./2016. 

godinu; Godišnji plan i program rada Škole za 

2015./2016. godinu. Davanje suglasnosti za 

zasnivanje radnog odnosa bez natječaja, do 60 dana  

 

Listopad / Studeni  2015. 

Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog 

odnosa temeljem natječaja; izmjena i dopuna 

Statuta odnosno pročišćenog teksta; eventualne dr. 

izmjene u  Statutu odnosno legislativi 

Prosinac 2015. 

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 

2014.godinu; Polugodišnje financijsko izvješće o 

prihodima rashodima  za razdoblje od 

1.siječnja.2015. do 31.lipnja.2015.  

 

Veljača /Ožujak 2016. 

Godišnje izvješće o prihodima i rashodima SŠ Hvar 

za 2015. godinu; eventualne izmjene u legislativi 

 

 

 

 

23. PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA 

 
     U Školi se utemeljuje Vijeće roditelja. 

     Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole. Roditelji učenika na roditeljskom 

sastanku razrednih odjela iz svojih redova na početku školske godine biraju za tekuću školsku 

godinu jednog predstavnika u Vijeće roditelja. Za predstavnika roditelja učenika razrednog 

odjela u Vijeće roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih 

roditelja. Glasovanje je javno, dizanjem ruku. Postupkom izbora predstavnika razrednog 

odjela u Vijeće roditelja rukovodi razrednik. 

     Redovite sjednice održavaju se dva puta godišnje, a više prema potrebi. 

 



60 

 

 
 
 

Sadržaj rada 

 
 

Nositelji 
Vrijeme 

realizacije 

 
 

Upoznavanje sa Školskim kurikulom i 
Godišnjim planom i programom rada 
škole;donošenje 
Plana I progama rada 

 
Ravnatelj, 

tajnica,voditeljica, Vijeće 

roditelja 

 
 

rujan 

listopad 

 
 

Upoznavanje Vijeća roditelja s školskim 
preventivnim programom i školskim 
projektima; sa eventualnim izmjenama i 
promjenama u legislativi; 
sudjelovanje u planiranju i organiziranju 
školskih izleta i ekskurzija-izbor člana 
Pvjerenstva 

 
 
 
 

Ravnatelj / osoba koju 
ovlasti ravnatelj; 
voditeljica 

 
 

prosinac/ 
tijekom 
nastavne 
godine 

 
 

Analiza uspjeha učenika, učenički 

izostanci i pedagoške mjere 

Ravnatelj odnosno osoba 

koju ovlasti ravnatelj; 

voditeljica, pedagog 

 
 

siječanj 

veljača 

 
 

Poboljšanje radnih uvjeta u školi i izvan; 
prijedlozi suradnje s lokalnom 
zajednicom 

 
 

ravnatelj; voditeljica, 
pedagog 

 
tijekom 
nastavne 
godine 

 
 

Zdravstvena i socijalna zaštita učenika 

 

Voditeljica; tajnica; 

razrednici /e 

tijekom 

nastavne 

godine 

 

 

 
 

Uključivanje roditelja u izvannastavne 

aktivnosti, terensku nastavu 

 

Voditeljice izvannastavnih 

aktivnosti; razrednici /e 

 
 

tijekom 

nastavne 

godine 

 

 

 
 

Informiranje  o državnoj mature; 

kontrolnom I pomoćničkom ispitu 

 

Koordinatorice za državnu 

mature; razrednice (I trećih 

razreda) 

siječanj 

veljača a po 

potrebi i  

tijekom 

nastavne 

godine 
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23. PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA 

 
     Vijeće učenika čine predsjednici razrednih odjela koji se biraju na sastancima razrednih 

zajednica, prema Statutu. Vijeće učenika osniva se za odjele u Hvaru i Vijeće učenika za 

odjele u Jelsi. 

     Konstituirajuću sjednicu Vijeća učenika saziva ravnatelj odnosno voditeljica u Jelsi, po 

ovlaštenju ravnatelja. Nakon izbora predsjednika Vijeća učenika, vođenje sjednice preuzima 

predsjednik Vijeća učenika. Za predsjednika Vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio 

najveći broj glasova nazočnih članova . 

     Vijeće učenika radi na sjednicama koje predsjednik/ica saziva prema potrebi. U radu 

Vijeća učenika obvezno sudjeluju: tajnica u Hvaru odnosno pedagog ili psiholog u Jelsi, a 

može sudjelovati i druga osoba ( druge osobe) po pozivu, ali bez prava odlučivanja. 

     O radu Vijeća učenika vodi se zapisnik. Zapisnik vodi zapisničar, član Vijeća kojeg odredi 

predsjednik/ica. 

 

SADRŽAJ RADA NOSITELJI VRIJEME REALIZACIJE 

1. konstituirajuća sjednica 
Vijeća učenika 
- izbor predsjednika, 
zamjenika i zapisničara 
- informiranje učenika o radu 
VU i njihovoj ulozi u školskoj 
zajednici 
- organizacija pomoći 
učenicima s teškoćama u 
učenju i ponašanju 
- prezentacija edukativnih 
sadržaja 
-izbor člana Povjerenstva za 
školske izlete ; 
- analiza učeničkih postignuća 
i vladanja na kraju 1. 
polugodišta 
- prijedlozi za poboljšanje 
rada  

 

- sudjelovanje u procesu 
samovrjednovanja 
-sudjelovanje u izvannastavnim 
Aktivnostima 
-obilježavanje značajnih 
nadnevaka 

 
 
 
 
 
 
 

Ravnatelj/ osoba 
koju ovlasti; 

pedagog; Članovi 
VU 

 
           
 
 

 
 
 

Članovi 
Povjerenstva za 

samovrjednovanje 
i za kvalitetu 

 
 
 
 
 

Voditeljice 
izvannastav.aktivn

osti; članovi VU 

rujan 
 

 
 

listopad 
 

 
 
 
 
 

studeni / prosinac 
 
 
 
 

siječanj veljača 
 

 
 

travanj lipanj 

 

 

 

 

tijekom nastavne godine 
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  24. PLAN RADA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE SLUŽBA U  

SREDNJOJ ŠKOLI HVAR  S IZDVOJENOM LOKACIJOM U JELSI 

ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. 

 

     Za školsku 2015./2016. godinu u Srednjoj školi Hvar ustrojava se administrativno-tehnička 

služba u sastavu: 

 tajnik Škole (1 izvršitelj), 

 voditelj računovodstva (1 izvršitelj), 

 pomoćno tehnički radnik ( 2 izvršitelja) i spremačice (5 zaposlenica, od toga 2 u 

Hvaru, 4 u Jelsi, od toga 1 zaposlnica spremačica čisti dvoranu u Hvaru u dijelu 

radnog vremena). 

 

 

PROGRAM RADA ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENE I 

TEHNIČKE SLUŽBE 
 

Program rada tajnika Srednje škole Hvar  

1. Upravno pravni poslovi: 

 praćenje propisa vezanih za djelatnost, 

 izrada prijedloga općih akata Škole, 

 pružanje stručnih (upravno-pravnih) savjeta tijelima i zaposlenicima Škole, 

 zastupanje Škole pred nadležnim tijelima prema ovlasti ravnatelja i u skladu s 

općim aktima. 

Vrijeme realizacije: tijekom školske 2015./2016. godine u okviru četrdesetsatnog 

radnog vremena. 

 

2. Poslovi u svezi radnika:  
 poslovi oko zapošljavanja novih radnika i prestanka radnog odnosa, 

 izrada programa rješavanja tehnološkog viška, suradnji s ravnateljem, 

predsjednikom sindikata i propisima Ministarstva, 

 prijava promjena iz radnih odnosa nadležnim tijelima, ispostavama i uredima, 

 zastupanje Škole u radnim sporovima, prema ovlasti ravnatelja, 

 obavljanje statističkih poslova (izvješća i dr.) iz područja radnih odnosa, 

 suradnja s tijelima regionalne samouprave iz područja radnih odnosa,  

 pružanje stručne pomoći zaposlenicima poradi ostvarivanja prava iz radnih 

odnosa. 
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 3. Rad sa Školskim odborom: 

                   -  pružanje pomoći predsjedniku Školskog odbora, s  ravnateljem u pripremanju 

                      materijala  za sjednicu, 

 

 4. Poslovi vezani uz pedagoški rad , samostalno i po ovaštenju ravnatelja  

 pomoć razrednicima u vođenju pedagoške dokumentacije i pomoć ravnatelju, po 

ovlaštenju,u nadzoru iste, 

 formuliranje odluka stručnih tijela o pravima i dužnostima učenika i zaposlenika 

te pisanje rješenja;  

 član Povjerenstva za provedbu ŠPP; član  Školskog tima za kvalitetu u Hvaru; član 

Upisnog povjerenstva u Hvaru; 

 organizacija dežurstva nastavnika i učenika, u dogovoru s ravnateljem  

 ispunjavanje statističkih podataka za Hvar i kompletiranje izvješća nakon dostave 

istih od strane voditeljice, pedagoga odnosno psihologa, 

 suradnja s voditeljicom u Jelsi, pedagogom i psihologom te stručno-razvojnom 

službom i razrednicima vezano uz probleme s učenicima, posebno u svezi izricanja 

pedagoških mjera, 

 suradnja s učenicima, s  roditeljima (pružanje savjeta i informacija), 

 suradnja s pedagogom, psihologom i voditeljicom u svezi učenika, nastavnika i 

roditelja, 

 suradnja s Vijećem roditelja i Vijećem učenika U Hvaru 

 sudjelovanje u javnoj i kulturnoj djelatnosti Škole odnosno u radu grupa 

izvannastavnih aktivnosti te koordiniranje izvannastavnih aktivnsti 

 

           5. Suradnja s državnim tijelima, lokalnom i regionalnom  samoupravom. 

  

           6. Administrativni poslovi: 

 izdavanje potvrda, uvjerenja, 

 vođenje popisa i registra učenika, 

 vođenje pismohrane u Hvaru 

 izdavanje prijepisa, duplikata i ovjere preslika, 

 nadzor nad poslovima e-matica (poslovi upisa ) i poslovi u svezi ispisa učenika, 

 zaprimanje prijavnice za polaganje popravnih, razlikovnih, dopunskih, razrednih, 

završnih ispita i drugih ispita, 

 obavljanje i drugih poslova koji će se pojaviti uslijed promjena u propisima i 

ustroju rada Škole, sukladno Zakonu, Statutu,i dr. aktima. 

 Vrijeme realizacije: tijekom školske godine u okviru četrdesetsatnom radnog tjedna. 
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PROGRAM RADA VODITELJICE  RAČUNOVODSTVA SREDNJE ŠKOLE 

HVAR  
 

- zakonito provodi financije, 

- vrši isplate temeljem odluka Uprave za financiranje Ministarstva, 

- zakonito uplaćuje obveze i doprinose, 

- sastavlja financijski plan i prati njegovo izvršenje, 

- izrađuje godišnji proračun, periodične obračune i završni račun, 

- vodi blagajnu i blagajnička izvješća, 

- odgovoran je za isplatu plaća, putnih troškova i svih prispjelih računa, 

- permanentno prati propise iz oblasti financijsko-računovodstvenog poslovanja, 

- priprema izvješća iz svog djelokruga za Školski odbor, 

- izrađuje, popunjava i šalje e-mailom tablice Upravi za financije, Županijskom uredu za 

prosvjetu, te šalje i zemaljskom poštom, 

- vođenje pismohrane iz područja računovodstveno-financijskog  

- obavlja i druge poslove vezane za materijalno-financijsko poslovanje u skladu sa 

Zakonom, Statutom, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu. 

-     ažurno unosi podatke u Registar javnih službenika, evidentira i obračunava plaće 
djelatnika u  
      Centralnom obračunu plaća COP, 
-     permanentno, u skladu s zadanim rokovima, iskazuje primitke oporezive i 
neoporezive u  
      obrascu JOPPD putem certifikata e-porezne. 

 

 Vrijeme realizacije: tijekom školske godine u okviru četrdesetsatnog radnog 

vremena. 

 

 

 

NAPOMENA : NEMAMO ADMINISTRATIVNOG RADNIKA!  Već dugo tražimo zapošljavanje 

nužno potrebnog admionistrativnog radnika, pola radnog vremena, što nam, po Pravilniku o 

normi rada tajnika i dr.administrativnog osoblja („NN“, br.02/11) - pripada. Štoviše, imamo 

Rješenje o suglasnosti zapošljavanja, KLASA: 602-03/06-07/00078, URBROJ: 533-09-06-02 

od 6.lipnja 2006.godine i nije jasno zašto ni prije zabrane zapošljavanja nije „bilo novaca“      

( ovakav smo odgovor dobijali) za ovo radnog mjesto – sa SSS, pola radnog vremena! Zašto 

se podcjenjuje potreba za ovim poslovima? Ako je Pravilnik regulirao, znači da potrebe za 

takvim radnim mjestom postoje, što je notorna činjenica.  
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PROGRAM RADA SPREMAČICA  
 

- brine se o čišćenju prostoru Škole i praktikumima,športskih dvorana, stubišta, vrata, 

namještaja, sagova, prozorskih i ostalih stakala i drugih prostorija te školskog okoliša, 

- podiže i otprema poštu, 

- brine o nabavi sredstava za čišćenje, 

- izvršava i druge naloge tajnice odnosno voditeljice u okviru 40 satnog radnog tjedna, 

- zajedno s dežurnim nastavnikom brine o oglašavanju početka i završetka sata 

 

 Vrijeme realizacije: tijekom školske godine u okviru četrdesetsatnog radnog tjedna. 

           Ravnatelj u suradnji s tajnicom i voditeljicom u Jelsi može odrediti različito radno 

vrijeme spremačica, a sve vodeći računa o konačnom rezultatu rada i opsegu rada u okviru 

40 satnog radnog tjedna. 

 

 

 

PROGRAM RADA POMOĆNO-TEHNIČKOG RADNIKA ODNOSNO 

DOMARA 
 

Pomoćno tehnički radnik u Jelsi ima ugovoren opseg posla od pola radnog vremena te pola 

radnog vremena domara. Milan Arbunić zadužen je i kao ovlaštenik zaštite na radu.  Po 

potrebi i po pozivu ravnatelja dolazi i u Hvar. 

 Ante Jeličić ima ugovoren opeg poslova od pola radnog vremena domara u Hvaru. Naime, 

toliko nam je odobrilo Ministarstvo . 

Domari su ujedno i kotlovničari.  

Poslovi domara, osim poslova kotlovničara u što je uključen nadzor nad kotlovnicama, 

toplinskim stanicama i drugim uređajima za grijanje, a ostali poslovi u kontekstu ugovorenog 

radnog vremena su:  obavljanje popravaka, poslovi uređenja školskih objekata i okoliša, a po 

potrebi podizanje i otpremanje pošte. 
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25. PLAN I PROGRAM ŠKOLSKIH IZLETA I EKSKURZIJA 

 

 

     Organizacija i provedba školskih izleta i ekskurzija regulirana je  

 

     PRAVILNIKOM O IZVOĐENJU IZLETA, EKSURZIJA I DR.ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI  

     IZVAN ŠKOLE (interno pročišćeni tekst Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-

obrazovnih aktivnosti izvan škole- „Narodne novine“, broj 87/14. I 81/15..). 

Prema čl.15.gore spomenutog pročišćenog teksta Pravilnika, postupci započeti prije stupanja na 

snagu rečenog Pravilnika, dovršit će se prema odredbama Pravilnika iz „NN“, broj 67/14. 

 

 

IZVEDBENI PLAN I PROGRAM EKSKURZIJE 
ZA ŠKOLSKU 2015./2016. GODINU ZA ZAVRŠNE RAZUREDE U HVARU 

 

NAZIV AKTIVNOSTI EKSKURZIJA UČENIKA ZAVRŠNIH RAZREDA 

CILJ I ZADAĆE 
EKSKURZIJE 

Upoznavanje kulturnih i povijesnih znamenitosti Beča i 
Praga; 
- Upoznavanje s geografskim, povijesnim, gospodarskim i 

kulturnim osobitostima odabranih destinacija; 

- Upoznavanje kulturne baštine i razvijanje osjećaja 

poštovanja prema drugim kulturama; 

- Razvijanje sposobnosti  prosuđivanja, razmišljanja, 

promatranja i snalaženja u prostoru; 

- Razvijanje osjećaja odgovornosti i zajedništva . 

 

NADNEVAK,TIJEK, 
ODREDIŠTE 

Od 3.rujna do 11.rujna 2015. 

SADRŽAJ PROGRAMA  
3. rujna 2015. odlazak  u 20.15 h s Hvarske rive 
katamaranom do Splita .U večernjim satima Splita za Prag 
uz zaustavljanje i razgledavanje Češkog Krumlova. 
Programski sadržaji bi obuhvaćali : obilazak grada Praga i 
njegovih povijesno – kulturnih spomenika. Također posjet 
zoo – vrtu Troja i Križikovim fontanama. 
Izleti van Praga : KarlovyVary ( posjet tvornici stakla ), 
Mlada Boleslov (obilazak tvornice i muzeja Škode ), Kutna 
Hora (posjet rudnika srebra i katedrali sv. Barbare ). 
Na povratku iz Praga odlazak preko Beča ( obilazak grada, 
dvorca Schonbrunna  i zabavnog parka «Prater» ). Povratak 
u Hrvatsku. Dolazak u Split 11 rujna 2015. 
Izabrani prijevoznik  Autotrans d.o.o. 
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RAZREDNI ODJELI KOJI ĆE 
SUDJELOVATI NA 
EKSKURZIJI 

3. ugo, 4. thk i 4. gimn. 

IME I PREZIME I RADNO 
MJESTO NASTAVNICE/KA 
VODITELJICE/LJA I 
NASTAVNICE/KA  
PRATITELJICE/LJA 

Marie, Jeličić, voditeljica 
Lea Petrić, pratiteljica 
Ivana Vojković, pratiteljica 

PRIJEVOZ, SMJEŠTAJ I 
DRUGE USLUGE 

Autobusni prijevoz, smještaj u hotelu, s polupansionom 

PLANIRANA CIJENA 
USLUGA, UKUPNO PO 
UČENIKU 

Formirat će se nakon okončanja postupka izbora 

IZVOR SREDSTA ZA 
UČENIKE I NAČIN 
PLAĆANJA 

Učeničku ekskurziju plaćaju roditelji prema ugovoru 
(obročno plaćanje ili gotovinom, jednokratno) 

ZAŠTITNE MJERE OD 
NEPRIMJERENOG 
PONAŠANJE UČENIKA 

Hitno pozivanje roditelja i dogovor u skladu s određenim 
ponašanjem, posebice u slučaju utvrđene štete i/ili nasilja 
od strane učenika; O istome obavijestiti 
ravnatelja.Upoznati roditelje s obvezom nadoknađivanjaq 
štete. 

NAČIN  VREDNOVANJA Zadovoljstvo učenika, roditelja i nastavnika, izvješće na 
satovima razrednika, razrednih vijeća, nastavničkog vijećai 
vijeća roditelja; izvješće stručnim tijelima i tijelima 
upravljanja 

 
 
 

 

IZVEDBENI PLAN I PROGRAM EKSKURZIJE 
ZA ŠKOLSKU 2015./2016. GODINU- JELSA 

 

NAZIV AKTIVNOSTI EKSKURZIJA UČENIKA ZAVRŠNIH RAZREDA 

CILJ I ZADAĆE 
EKSKURZIJE 

Upoznavanje kulturnih i povijesnih znamenitosti Beča, 
Praga, Dresdena i Krapine; 
- Upoznavanje s geografskim, povijesnim, gospodarskim i 

kulturnim osobitostima odabranih destinacija; 

- Upoznavanje kulturne baštine i razvijanje osjećaja 

poštovanja prema drugim kulturama; 

- Razvijanje sposobnosti  prosuđivanja, razmišljanja, 

promatranja i snalaženja u prostoru; 

- Razvijanje osjećaja odgovornosti i zajedništva . 

 

NADNEVAK,TIJEK, 
ODREDIŠTE 

Od 4.rujna do 11.rujna 2015. 
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SADRŽAJ PROGRAMA  
4. rujna 2015. odlazak  u 20.00 h s trajektom iz Starog 
Grada do Splita .Po dolasku u Split putovanje se nastavlja 
za Beč. Po sjelodnevnom razgledu Beča u popodnevnim 
satima polazak za Prag. 
Programski sadržaji bi obuhvaćali : obilazak grada Praga i 
njegovih povijesno – kulturnih spomenika. Također posjet 
zoo – vrtu Troja, Wax museum, Black Light Theatre. 
Izleti van Praga : Dresden cjelodnevni izlet grad na listi 
UNESC-a. 
Na povratku iz Praga posjet muzeju krapinskog čovjeka u 
Krapini i Tuheljskih toplica).  
Dolazak u Split 11. rujna 2015. 
Izabrana agencija: F-tours 
 

RAZREDNI ODJELI KOJI ĆE 
SUDJELOVATI NA 
EKSKURZIJI 

4. gimnazije, 4. Htt,  4. agro. i 3. ugo 

IME I PREZIME I RADNO 
MJESTO NASTAVNICE/KA 
VODITELJICE/LJA I 
NASTAVNICE/KA  
PRATITELJICE/LJA 

Marija Novak, voditeljica 
Tarita Radonić, pratiteljica 
Božana Damjanić Majdak, pratiteljica 

PRIJEVOZ, SMJEŠTAJ I 
DRUGE USLUGE 

Autobusni prijevoz, smještaj u hotelu, s polupansionom 

PLANIRANA CIJENA 
USLUGA, UKUPNO PO 
UČENIKU 

3.450,00 kuna 

IZVOR SREDSTA ZA 
UČENIKE I NAČIN 
PLAĆANJA 

Učeničku ekskurziju plaćaju roditelji prema ugovoru 
(obročno plaćanje ili gotovinom, jednokratno) 

ZAŠTITNE MJERE OD 
NEPRIMJERENOG 
PONAŠANJE UČENIKA 

Hitno pozivanje roditelja i dogovor u skladu s određenim 
ponašanjem, posebice u slučaju utvrđene štete i/ili nasilja 
od strane učenika; O istome obavijestiti 
ravnatelja.Upoznati roditelje s obvezom nadoknađivanjaq 
štete. 

NAČIN  VREDNOVANJA Zadovoljstvo učenika, roditelja i nastavnika, izvješće na 
satovima razrednika, razrednih vijeća, nastavničkog vijećai 
vijeća roditelja ; izvješće stručnim tijelima i tijelima 
upravljanja 
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26.PROGRAM PROFESIONALNOG INFORMIRANJA I 
USMJERAVANJA UČENIKA 

školska godina 2015./2016. 
 

 

  RED. BR. SADRŽAJ RADA 
 RAZRED U KOJEM SE 

SADRŽAJI REALIZIRAJU 

1. 
Permanentno praćenje psihofizičkih 

sposobnosti razvoja učenika 
1.- 4. 

2. Čimbenici koji utječu na izbor zanimanja 3.- 4. 

3. 
Informacije o mogućnostima izbora 

zanimanja u drugim školama 
1.- 2. 

4. 
Pregled struka i zanimanja na 

području gradova, otoka Hvara i SDŽ 

 

1.- 2. 

5. 

Predavanja i radionice za učenike s ciljem boljeg 

upoznavanja vlastitih interesa,vještina, radnih 

vrijednosti 

3.-4. 

6. 
Informacije o nastavku školovanja u RH i izvan nje nakon 

završene gimnazije 

3. 

 

7. 

Predavanja i radionice za učenike s ciljem boljeg 

upoznavanja zanimanja i svijeta rada te 

donošenja profesionalnih odluka 

3.- 4. 

8. 
Pružati zainteresiranim učenicima savjetodavnu pomoć u 

daljem profesionalnom razvoju 
1.- 4 

9. 
Rješavanje računalnog programa za 

profesionalno usmjeravanje Moj izbor 

4. 

 

10. Posjet Smotri Sveučilišta u Splitu i Zagrebu 
3. i 4. 

 

11. 
Suficitarna i deficitarna zanimanja u Republici 

Hrvatskoj s posebnim osvrtom na SDŽ 
4. 

12. Mogućnost rada i zapošljavanja nakon 4. 
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završetka škole 

13. 

 

Anketa o profesionalnim namjerama i željama, 

obrada i interpretacija rezultata 

 

4. 

 

14. 

 
Organizacija posjeta poduzećima, i ustanovama 

4. 

 

    

   Cilj provedbe programa: 

- prepoznavanje vlastitih potencijala i područja interesa; 

- donošenje dobrih odluka važnih za budućnost  

- sagledati dobre i loše strane željenog i/ili odabranog zanimanja i prepoznati sebe unutar istih, 

- uskladiti želje i mogućnosti 

- izražavati potrebe za profesionalnim rastom ali i preuzeti dio odgovornosti  za vlastitu 

budućnost 

     Program profesionalnog orijentiranja i informiranja provodit će se putem redovne nastave u 

okviru pojedinih predmeta, predavanja (razrednik/ica, pedagoginja, psihologinja, prema 

mogućnosti - stručnjaci pojedinih profesija) za učenike i roditelje; putem radionica i  individualnih 

razgovora, radio i TV emisija, pisanog i informativnog materijala, posjeta poduzećima i 

ustanovama, suradnje sa Zavodom za zapošljavanje-Područnom službom Split 

 

               

27. ŠKOLSKI  PREVENTIVNI  PROGRAM 

 

Dio programa za prevenciju rizičnih ponašanja  
 

AKTIVNOSTI   -   SADRŽAJI 

S UČENICIMA 
VRIJEME SURADNJA METODE  I SREDSTVA RADA 

Praćenje uspjeha i izostanaka tijekom 

godine 

Rav., P., Ps., 

R.,Uč.,Rod. 

promatranje i sustavno 

praćenje, bilježenje, razgovor, 

analiza 

protokol, pedagoška 

dokumentacija 

Identifikacija  učenika s 

neprilagođenim i  neprihvatljivim 

ponašanjem 

tijekom 

godine 

R.,  P., Ps., N., 

Uč.;Pov.za ŠPP 

razgovor, bilježenje, analiza 

protokol, pedagoška 

dokumentacija 
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Individualni razgovori s 

učenicima koji imaju  problema  

u učenju, ponašanju 

tijekom 

godine 

Rav., P., Ps., R., 

Rod., Uč. 

uvid u situaciju, razgovor, 

bilježenje,protokol 

Savjetodavni rad (grupni) s 

učenicima koji imaju identične 

probleme (učenje, izostanci) 

tijekom 

godine 

Ps., R., P., Uč.; 

Pov.za ŠPP 

radionice,  

didaktički materijal 

 

 

Uključivanje učenika u  dodatnu i 

dopunsku nastavu 

rujan, listopad Vod. dod. i dop. 

n., R.,Uč. 

razgovor, anketiranje, obrada, 

izvješćivanje, m. praktičnih 

radova 

Poticanje učenika na rekreativno 

bavljenje sportom;  sudjelovanje 

na međuškolskim natjecanjima 

(nogomet, rukomet, košarka, 

odbojka, stolni tenis, kros)  

tijekom 

godine 

N. TZK-a, Uč. razgovor, m. demonstracije,  

m. praktičnih radova,  

sportska aktivnost 

Poticanje učenika na druženje s 

knjigom 

 

prema 

potrebi 

N. hrv. jez., Uč. razgovor, rad na dokumentima, 

literaturi 

izložbe, tekstualni ,slikovni 

materijal 

 

Humanitarne aktivnosti 

Solidarnost na djelu 

Humanitarne prodajne izložbe 

 

Svaki mjesec 1 kuna 

 

Darivanje krvi 

 

listopad 

prosinac 

 

 

tijekom 

godine 

ožujak 

 

P., Uč., V.S.  

Rav., P., Ps., N. 

N.vj., Uč., Rod. 

 P., Uč., VR 

GD HCK 

 

 

Na satovima IN (psihologije, 

etike i vjeronauka) i SRO -a 

razvijati  socijalne vještine, 

samopoštovanje, 

odgovornost, vještine 

komunikacije  

tijekom 

godine 

N., R., P., 

Pov..Š.P.P, Uč. 

radionice 

tekstualni  i slikovni materijal, 

folija, grafoskop  

Na satovima redovne nastave 

educirati učenike i formirati  

stavove o odbijanju droge, 

cigarete, alkohola  

tijekom 

godine 

N.,Uč. predavanje, razgovor, rad na 

tekstu, literaturi, radionice 

tekstualni, slikovni materijal, 

folije, grafoskop  

1.razred   

Predavanje  – ovisnosti (cigarete, 

alkohol, droga) 

 

prosinac, 

siječanj 

 

R., P. 

Ps,Pov..Š.P.P.,  

 

izvještavanje, razgovor, 

radionica, tekstualni materijal, 
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Uč.,V.S. power point  

 

 

2. razred   

Prevencija od  HIV/AIDS-a 

 

 

listopad, 

studeni, 

veljača 

 

 

 Uč., N. biol., P. 

usmeno izlaganje, razgovor, 

radionica, tekstualni materijal, 

slikovni materijal,  

power point, folija, grafoskop 

S RODITELJIMA 

 

Vijeće roditelja – 

Predavanje  «Zlouporaba droge i 

obitelj» 

Samovrjednovanje škole 

 

Državna matura 

 

Humanitarne djelatnosti 

 

siječanj 

 

tijekom 

godine 

tijekom 

godine 

tijekom 

godine 

 

Pov..Š.P.P., V.S.,  

Rod. 

Rav., Ps., P.S.Š. 

 

K.D.M., P.D.M. 

 

Rav., P., V.S., 

Rod. 

  

 

usmeno izlaganje, rasprava, 

power point 

usmeno izlaganje, rasprava, 

power point 

usmeno izlaganje, rasprava, 

power point 

usmeno izlaganje, razgovor,  

letak  

Savjetodavni rad  s roditeljima 

učenika rizičnog ponašanja 

tijekom 

godine 

(prema 

potrebi) 

Rav., P., Ps., R., 

Rod., Uč., V.S. 

;Pov.za ŠPP 

uvid u obiteljsku situaciju - 

razgovor, analiza 

pedagoška dokumentacija, 

protokol 

1. razredi 

Edukacija roditelja - zlouporaba 

droga i obitelj 

 

 ožujak 

 

 

V.S., Rod., Rav., 

Pov..Š.P.P.  

 

Predavanje, razgovor, 

pedagoška radionica, letak, 

power point 

 

Upućivanje roditelja i 

eventualnih konzumenata na 

suradnju s Centrom  za 

prevenciju i liječenje ovisnosti  

tijekom 

godine 

(prema 

potrebi) 

Rav.,Pov.Š.P.P., 

P., Rod., Uč., V.S.   

 

razgovor, konzultacije 

S NASTAVNICIMA 

 

Ciljani izostanci – sustavno 

praćenje i analiza izostanaka 

 

 

tijekom 

godine 

 

 

 

Rav., P., Ps., R., 

N.,V.S. 

 

 

 

analiza, razgovor, rasprava, 

protokol praćenja, letak, power 

point 
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Međuljudski odnos – temelj 

odgojnog procesa: 

Empatija 

Stilovi vođenja razrednog odjela   

 

siječanj 

ožujak 

 

P., R., N., Rav. 

P., Ps., R., N., 

Rav. 

metoda usmenog izlaganja, 

razgovor, power point 

S OKRUŽENJEM 

Suradnja s ustanovama i 

institucijama za provođenje   

slobodnog vremena učenika 

tijekom 

godine 

P., Pov..Š.P.P., 

Uč., Rod., N., 

V.S. 

razgovor, anketiranje 

upitnik 

Suradnja s pred.kult.institucija u 

lokal.samoupravi .. 

tijekom 

godine 

V.S., Rav., P.,  

Ps., R. 

Razgovor, dogovor 

Suradnja sa Zavodom za javno 

zdravstvo 

tijekom 

godine 

V.S.,Pov.za 

Š.P.P., P., N., Uč.  

predavanje, savjetodavni 

razgovor 

Suradnja sa  PU -om  tijekom 

godine  

., Rav., P., 

Pov..Š.P.P., R. 

razgovor, stručna konzultacija, 

predavanje, pedagoška 

dokumentacija 

 

Legenda: 

- Rav. – ravnatelj 

- Pov.ŠPP- povjerenstvo za ŠPP 

- V.Š.P.P. – voditelj preventivnog programa u školi 

- P. – pedagoginja 

- Ps. - psihologinja 

- R. – razrednik/ca 

- N. – nastavnik/ca 

- Uč. – učenik/ca 

- Rod. – roditelj 

- V. S. – vanjski suradnik/ca 

- K.D.M. – koordinatorica/or za provođenje državne mature 

-  

 
PROGRAM PREVENCIJE ZA SPRIJEČAVANJE NASILJA MEĐU DJECOM I 

MLADIMA 
 

 
SVRHA: 

– Nasilje je nedopustivo! 

 Osviještenost odraslih (nastavnika i roditelja) o 
postojanju problema nasilja 

 Kvalitetno i stručno usavršavanje na stručnim skupovima 
i dostupnost odgovarajuće stručne literature 

 Posebni osvrt na nasilje u maloljetničkim vezama 
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 Ukazati na nužnost traženja i pružanja pomoći u slučaju 
nasilja u vezi 

 
CILJEVI: 

 Smanjenje svih oblika nasilnog ponašanja u školskoj 
sredini i šire 

 Osvješćivanje problema nasilja među djecom i mladima 

 Prepoznavanje i pravovremeno djelovanje na sve oblike 
nasilničkog i zlostavljačkog ponašanja 

 Osmišljavanje mjera djelovanja i koordinacije svih 
nositelja programa (nastavnika, roditelja i institucija) u 
radu s učenicima 

 Razvijanje samopoštovanja i socijalnih vještina učenika 

 Osvijestiti nužnost prekidanja nasilnih obrazaca u vezi 

 
NAMJENA: 

 Preveniranje nasilja i povećanje sigurnosti učenika, 
roditelja i svih djelatnika škole 

 
NOSITELJI: 

 Razredni odjel 

 Nastavnici 

 Razrednici 

 Stručni suradnici Škole 

 Stručni suradnik vanjskih institucija (CZSS, ZZJZ, MUP) 

 
NAČIN RELIZACIJE: 

 Radionice i predavanja na pojedinim nastavnim 
predmetima 

 Radionice razrednika i stručnih suradnika na satu 
razrednog odjela 

 Radionice i predavanja razrednika i stručnih suradnika za 
roditelje na roditeljskim sastancima 

VREMENIK:  Tijekom nastavne godine. 

TROŠKOVNIK:  Radni materijali za ankete, plakate, listiće, prezentacije 

VRIJEDNOVANJE:  Evaluacijski listići, upitnici za učenike, nastavnike, 
roditelje 

 
NOSITELJ AKTIVNOSTI: Ravnatelj ,Razrednici, predmetni nastavnice psihologije/ stručne 

suradnice, voditelji/ce slobodnih aktivnosti 

VRIJEME REALIZACIJE: Tijekom cijele školske godine 

PRIJEDLOG TEMA :ravnatelj sa suradnicima uručit će razrednicima/ica na sjednici 

 

Aktivnosti tijekom školske godine: 

 Suradnja sa Centrom za socijalnu skrb 

 Suradnja sa Policijskom upravom 

 Suradnja s Povjerenstvom za prevenciju gradova I općina 
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28. ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM 
 
 
Cilj aktivnosti: 
Ukazati na štetnost korupcije;  
Pravodobno djelovati na moguće pojave u cilju suzbijanja korupcijskih radnji 
 
 
Namjena aktivnosti: 
Jačanje profesionalne etike ; 
Razvoj moralnih i društvenih vrijednosti; 
Odgovornost prema radnoj sredini, lokalnoj zajednici i društvu u cjelini 
 
Nositelji aktivnosti: 
Svi sudionici radnog procesa 
 
 
Način realizacije: 
Obrada teme o korupciji na satovima pojedinih predmeta s prikladnim sadržajima nastavnih 
cjelina;  
Na satovima razredne zajednice; 
Kroz radni proces 
 
Način vrjednovanja rezultata: 
Povratne informacije učenika i radnika  
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29. PROGRAM SAMOVREDNOVANJA 
 

 
I. SAMOVREDNOVANJE U GIMNAZIJSKIM PROGRAMIMA 

 
            Praćenje nastave i izvannastavnih aktivnosti : 
 

- neposrednim uvidom u rad nastavnika, prisustvovanjem nastavnom procesu; 
- izvješem i analizom odgojno-obrazovnog rada na sjednicama razrednih vijeća 

(razrednici, nastavnici, ravnatelj, voditeljica, pedagogica); 
- izradom Izvješća o cjelokupnom radu i postignutim rezultatima te prezentiranjem 

istih na sjednicama Nastavničkog vijeća te predlaganje mjera za poboljšanje uspjeha 
(Timovi za kvalitetu, koordinatori); 

- praćenjem postignutih rezultata učenika na natjecanjima ( predmetni nastavnici , 
razrednici , odnosno članovi Timova za kvalitetu); 

- praenje rezultata učenika na državnoj maturi ( ispitne koordinatorice, predmetni 
nastavnicI, članovi Timova za kvalitetu ); 

- kozultacijama s predmetnim nastavnicima o izvođenju nastave i korištenju nastavnih 
sredstava i pomagala ( ravnatelj , pedagogica); 

- pregledom pedagoške dokumentacije ( pedagogica odnosno osobe koje ovlasti 
ravnatelj); 

- analizom interdisciplinarnog pristupa radu ( Stručni skupovi unutar Škole, ravnatelj, 
voditeljica, pedagogica ); 

 
Okvirna zaduženja : 
1. opća analiza uspjeha na školskoj i nacionalnoj razini: 

Nastavničko vijeće, stručni aktivi, Timovi za kvalitetu 
 

2. pojedinačna analiza rezultata: 
predmetni nastavnici; SWOT analiza te upitnici, Izvješće o provedenoj analizi s 
prijedlogom mjera za poboljšanje . 

 
3. grupna analiza i rasprava: 

Stručni aktivi; SWOT analiza, upitnici i Izvješće s prijedlogom mjera 
 

4. grupna analiza : 
Timovi za kvalitetu; Izvješće o provedenoj analizi s prijedlogom mjera 

 
5. Izvješće o uspjehu učenika na državnoj matur : 

Koorinatorice državne mature; razrednici. 
 
 

Anketne upitnike ispunjavaju: 
a) nastavnici : 

           - samovrednovanje svoga rada 
           - vrednovanje rada drugih nastavnika i djelatnika 
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b) učenici :  

- samovrednovanje svoga rada  
            - vrjednovanje rada nastavnika  

 
c) roditelji : 

- samovrednovanje svojega rada, 
            - vrjednovanje rada nastavnika  
     
      d)  ravnatelj; stručna služba i nenastavno osoblje : 

                   - samovrednovanje svojega rada , 
                   - ravnatelj i stručna služba vrjednuju rad nastavnika  
 
            Timove za kvalitetu imenuje ravnatelj, posebno za odjele u Jelsi, posebno za odjele u  
            Hvaru. 
           Odgojno obrazovni rad nastavnika u razredu pratit će ravnatelj i stručna služba: 

- uvidom u realizaciju i provođenje cjelokupnog programa i to neposrednim  
sudjelovanjem, razgovorom i uvidom u dokumentaciju; uvidom u pedagošku 
dokumentaciju ( imenik, dnevnik, e-dnevnik, e-matice, testovi znanja i dr.); 
anketiranjem učenika; odnosom prema učenicima, roditeljima i dr.dionicima; 
odnosom prema radu, osjećaj odgovornosti, poštivanje Etičkog kodeksa, Kućnog 
reda, Pravilnika o ocjenjivanju i dr.  
( ravnatelj, stručna služba ); 
 
 

II. SAMOVRJEDNOVANJE RADA ŠKOLE U STRUKOVNIM 
PROGRAMIMA 

 
 

Svrha samovrjednovanja i osiguranja kvalitete : 
 
Iz Priručnika za samovrjednovanje ustanova za strukovno obrazovanje : 
„Samovrjednovanje je osmišljeno kako bi se osiguralo da interesi polaznika budu na prvome 
mjestu i da budu najvažniji. Namjera je postaviti polaznike, njihove potrebe, iskustva i 
postignuća u središte samovrjednovanja i unaprjeđivanja. Nadalje, odgojno-obrazovni proces 
treba biti usklađen s potrebama poslodavca, lokalne zajednice i gospodarstva „. ( str.76)  
         
 
POVJERENSTVO ZA KVALITETU 
 
(sastav oprema Zakonu o strukovnom obrazovanju; imenuje Školski odbor- do pisanja GPP, 
budući još nemamo imenovanog člana Osnivača, ne možemo prikazati kompletan sastav 
Povjerenstva jer Školski odbor nije mogao imenovati) 
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TIMOVI ZA KVALITETU  ZA ŠKOLSKU 2015./2016.GODINU 
 

Tim za zanimanje htt :  

Iz reda nastavnika: Damir Šurjak, Marija Huljić, Nadica Sarjanović 

 

Tim za zanimanje thk. : 

Iz reda nastavnika: Sanda Stančić, Anita Brstilo, Marija Majić, Ivana Vojković 

 

Tim za zanimanje kuhar/konobar : 

Iz reda nastavnika: Nikolina Ostojić, Vatroslav Lozić, Viktorija Čolić Serdar, Sonja 

Matijašević (Hvar); 

Radoslav Miletić, Ivo Milatić, Viktorija Čolić Serdar, Katijana beritić ( Jelsa ) 

 

            Tim za zanimanje agroturistički tehničar : 

            Iz reda nastavnika: Nikolina Carić, Velimir Galić,  Franka Peronja, Sonja Matijašević  

Timovi izrađuju mini izvješća koje Povjerenstvo za kvalitetu objedinjava u jedno  Izvješće  
 
 
 
KOORDINATORI SAMOVRJEDNOVANJA U STRUKOVNIM  PROGRAMIMA: Damir Šurjak 
(Jelsa) i Sanda Stančić ( Hvar ) 
 
Cijeli proces samovrjednovanja nadzire ravnatelj . 

 

Ciljevi samovrednovanja :  
- Veće uključivanje učenika u život Škole i razvoj njihovih talenata, podrška učenicima 

(poticanje, tolerancija, pravednost), 
- Poboljšanje načina učenja ( stilovi učenja, tehnike učenja, ponavljanje i vježbanje, 

motivacija učenika), 
- Rad na kvaliteti nastave i razvoj nastavničkih kompetencija, 
- Preuzimanje odgovornosti za svoj dio posla, 
- Učenje za „cjeloživotno učenje“, 
- Jačanje timskog rada, zajedništva, 
-  Međusobno uvažavanje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa: 

(učenik,nastavnik,roditelj)          
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 PROVEDBA PROCESA SAMOVRJEDNOVANJA PO MJESECIMA 
 

PROVEDBA PROCESA SAMOVRJEDNOVANJA PO MJESECIMA 

kolovoz/rujan Izvješće o provedbi samovrjednovanja za proteklu šk.godinu 
Informiranje nastavnika o obvezi provedbe procesa samovrjednovanja za šk. god. 

2015./2016. putem Nastavničkog Vijeća 
Okupljanje timova  za samovrjednovanje  

Plan rada Povjerenstva i timova za šk. god. 2015./2016. 

listopad Izrada akcijskog plana provedbe procesa samovrjednovanja za šk. god. 2015./2016. 
Izrada vremenskog rasporeda praćenja nastave za ovu školsku godinu 

Analiza planova unaprjeđenja po prioritetnim područjima 
Dati smjernice za praćenje nastave i pisanje izvješća 

studeni Praćenje nastave 
Prikupljanje statističkih podataka i dokumenata potrebnih za izradu izvješća 

Vrjednovati prioritetno područje 1- planiranje i programiranje rada 
Izrada swot analize i plana unaprjeđenja za prioritetno područje 1 

prosinac Praćenje nastave 
Prioritetno područje 2- poučavanje i podrška učenju – tijekom godine 

Prioritetno područje 3- postignuća učenja i ishodi učenja – tijekom godine 
Vrjednovati prioritetno područje 4 – materijalni uvjeti i ljudski potencijali 

siječanj Praćenje nastave 
Vrjednovati prioritetno područje 4 – materijalni uvjeti i ljudski potencijali 

Izrada swot analize i plana unaprjeđenja za prioritetno područje 4 
Prioritetno područje 2- poučavanje i podrška učenju – tijekom godine 

Prioritetno područje 3- postignuća učenja i ishodi učenja – tijekom godine 

veljača Praćenje nastave 
Vrjednovati prioritetno područje 5 – suradnja unutar ustanove/ suradnja s ostalim 

dionicima 
Izrada swot analize i plana unaprjeđenja za prioritetno područje 5 

Prioritetno područje 2- poučavanje i podrška učenju – tijekom godine 
Prioritetno područje 3- postignuća učenja i ishodi učenja – tijekom godine 
Prioritetno područje 6 – upravljanje (ustanova i kvaliteta) – tijekom godine 

Anketiranje dionika (roditelji) 

ožujak Praćenje nastave 
Vrjednovati prioritetno područje 6 – upravljanje 
Izrada swot analize i plana unaprjeđenja za prioritetno područje 6 
Prioritetno područje 2- poučavanje i podrška učenju – tijekom godine 
Prioritetno područje 3- postignuća učenja i ishodi učenja – tijekom godine 
Anketiranje dionika (nastavnici) 

travanj Vrjednovati prioritetno područje 2 – poučavanje i podrška učenju 
Izrada swot analize i plana unaprjeđenja za prioritetno područje 2 
Anketiranje dionika (učenici) 
Vrjednovati prioritetno područje 3 – postignuća učenika i ishodi učenja 
Izrada swot analize i plana unaprjeđenja za prioritetno područje 3 

svibanj Spajanje mini izvješća o samovrjednovanju u cjelokupno izvješće te izrada plana 
unaprjeđenja škole 
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Pisanje izvješća o samovrjednovanju 
 

lipanj Odluka o konačnoj ocjeni za svako područje kvalitete 
Pisanje izvješća o samovrjednovanju 
Informiranje Nastavničkog Vijeća o rezultatima provedenih anketa 
 
 

srpanj Izrada završnog izvješća o samovrednovanju škole 
Zaključivanje konačnog izvješća u dogovoru sa savjetnikom Agencije 
 

 
 

PLAN UNAPRJEĐENJA 
Za ovu školsku godinu prioritetna  područja su: 

 
POUČAVANJE I PODRŠKA UČENJU/ 

ŠKOLSKO OZRAČJE 
 
 
 
PRIORITETNO PODRUČJE 2- POUČAVANJE I PODRŠKA UČENJU 
 
Škola informira učenike o programima/zanimanjima za upis u narednu godinu ( informativni 
sastanci, „Dan otvorenih vrata”, prezentacije i sl.) ; 
Nastavnici izrađuju operativne programe rada za nastavne predmete koje poučavaju u 
školskoj godini ; 
Nastavnici planiraju nastavu u skladu sa ciljnom skupinom polaznika i specifičnim potrebama 
pojedinaca, uključujući i polaznike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama; 
Nastavnici planiraju usmeno i pisano provjeravanje za tekuću školsku godinu u skladu s 
važećim Pravilnikom; 
Nastavnici vode računa o sklonostima i razvojnim mogućnostima polaznika te o mogućnosti 
Škole; 
U planiranju školskih i izvanškolsjkih aktivnosti Škola vodi računa o aktivnostima važnim za 
odgoj mladih ( svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju nacionalne, povijesne i kulturne 
baštine i sl); 
Nastavnici vode računa da se nastavni proces temelji na metodama aktivnog učenja s 
polaznikom u središtu ( sudjelovanje učenika u izvođenju nastavnog procesa; istraživačka 
nastava, projektna nastava, multimedijska nastava, individualizirani pruistup učeniku; 
Izrada plakata s mjerama- razrednim pravilima za prevenciju neopravdanog izostajanja s 
nastave; 
Analizirati ankete učenika o njihovoj aktivnosti na satu u cilju unaprjeđenja nastave; 
Međusobne posjeti nastavnika prema vremenskom rasporedu praćenja u cilju razmjene 
iskustava i kvalitetnije pripreme za nastavu 
 
 
Upoznati sve učenike, roditelje, nastavnike i stručnu službu o elementima ocjenjivanja; 
O postupcima i načinu vrjednovanja nastavnici trebaju raspraviti s učenicima; 
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Učenicima dati jasne informacije o njihovim postignućima da i oni sami mogu procijeniti 
razinu svojih znanja i vještina; 
Animirati učenike da redovito dolaze na dodatne pripreme za državnu maturu; 
Poticati shvaćanje o potrebitosti samostalnog i dodatnog učenja; 
Motivirati učenike za sudjelovanje u natjecanjima 
 
Aktualizirati web stranicu Škole sa novostima vezanim uz aktivnost Škole; 
Kvalitetna komunikacija na svim razinama; 
Aktivno surađivati sa svim dionicima- roditeljima, predstavnicima lokalne samouprave, 
Osnivača; 
Sudjelovanje Škole u projektima i aktivnostima  lokalne zajednice. 
 
Raditi na smanjivanju utvrđenih nedostataka po prioritenim područjima 
Provoditi plan unaprjeđenja   
Provoditi prioritetne razvojne ciljeve 

 

 

30. ZADUŽENJA NASTAVNIKA 

 

VIDI TABLICE 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1WC922OW/TABLICE_TJEDNIH%20ZADUŽENJA_GIMNAZIJE_STRUKOVNE_2015_2016%20.xls
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Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN, 

br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11., 16/12.,86/12.,94/13., i  152/14.) i članka 1.Izmjena i 

dopuna  Statuta Srednje škole Hvar, na prijedlog ravnatelja, Školski odbor na sjednici 

održanoj dana 

29.rujna 2015.godine donio je 

 

 

 

 

 

 

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA SREDNJE ŠKOLE HVAR  ZA 

ŠKOLSKU  

2015./2016. GODINU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravnatelj Predsjednik Školskog odbora 

Saša Paduan. prof. Tonči Visković, prof. 

 

Klasa: 003-05/15-01/01  

Urbroj: 2128-30-15-01/03 


