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Izvješće o realizaciji školskog kurikuluma
Uvod
Kurikulum podrazumijeva i uključuje opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa
rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće detaljne ciljeve, sadržajne elemente, ustrojstvo i
kontrolu postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje
procesa (prof. dr. Vladimir Jurić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
Školskim kurikulumom utvrđen je plan i program rada škole kroz izbornu nastavu,
izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojno-obrazovne programe i projekte.
Osnove školskog kurikuluma postavljene su tijekom kolovoza i rujna 2014. god. na
sjednicama Razrednih vijeća, vijeća stručnih aktiva i roditeljskim sastancima, a prijedlozi su
razmatrani na Učiteljskom vijeću, Vijeću učenika i Vijeću roditelja. Usvojen je na sjednici Školskog
odbora.
Za planirani program rada u okviru školskog kurikuluma realiziran je tijekom cijele školske
godine 2014./2015., te su svi subjekti koji su bili uključeni tijekom procesa realizacije kurikuluma
(svi nastavnici, stručni suradnici, uprava Škole, kao i roditelji i učenici) sudjelovali u stvaranju ovog
izvješća o realizaciji.
Izvješće o realizaciji razmatrano je na Učiteljskom vijeću, Vijeću učenika i Vijeću roditelja.

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI ŠKOLSKOG KURIKULUMA RAZRAĐENO JE PO SLJEDEĆIM
PODRUČJIMA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izvješće o radu dopunske nastave
Izvješće o radu dodatne nastave
Izvješće o radu izborne nastave
Izvješće o realizaciji izvannastavnih aktivnosti
Izvješće o izvanškolskim aktivnostima
Izvješće o realizaciji projekata u koje je škola bila uključena
Izvješće o izvanučioničkoj nastavi
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1. Izvješće o radu dopunske nastave

Dopunska natava je provođena u razrednoj i predmetnoj nastavi. U razrednoj nastavi
organizirana je dopunska nastava iz hrvatskog jezika, engleskog jezika i matematike. U predmetnoj
nastavi organizirana je dopunska nastava iz hrvatskog jezika, engleskog jezika, matematike. Dopunsku
nastavu u razrednoj nastavi su realizirali učitelji razredne nastave dok su u predmetnoj nastavi nastavu
održavali predmetni učitelji. Za učenike putnike organiziran je poseban prijevoz kako bi mogli
nesmetano pohađati dopunsku nastavu. Sve skupine su bez problema organizirale i provele svu
potrebnu satnicu.

2. Izvješće o radu dodatne nastave

Dodatna nastava je organizirana u razrednoj i predmetnoj nastavi. U razrednoj nastavi dodatna nastave
je organizirana iz hrvatskog jezika, engleskog jezika i matematike. Dodatnu nastavu su vodili razredni
učitelji. U predmetnoj nastavi dodatna nastava je organizirana iz hrvatskog jezika, engleskog jezika,
njemačkog jezika, matematike, povijesti, geografije i biologije. Dodatnu nastavu u predmetnoj nastavi
vodili su predmetni učitelji.

3. Izvješće o radu izborne nastave
Svrha je izborne nastave omogućavanje učeniku da slobodno kreira odgojno–obrazovni
proces na način da već usvojena znanja proširi ili, u području koje ga posebno zanima ili za što ima
određenu sklonost, produbi.
U našoj školi učenici su ove školske godine mogli odabrati izbornu nastavu iz slijedećih
predmeta: njemačkog jezika, informatike, vjeronauka i građanskog odgoja.
Izbornu nastavu njemačkog jezika je pohađalo 142 učenika od 4. do 8. razreda, informatike 158
učenika od 5. do 8. razreda, vjeronauka 640 učenika od 1. do 8. razreda, a građanskog odgoja 65
učenika osmih razreda.

4. Izvješće o realizaciji izvannastavnih aktivnosti
Izvannastavne aktivnosti ove školske godine realizirane su kroz rad različitih skupina koje su
vodili učitelji razredne i predmetne nastave prema vlastitim sklonostima. Učenici su se rado
uključivali u rad skupina prema vlastitom interesu i sklonostima, a kroz uvažavanje individualnih
sposobnosti učenika radilo se na jačanju njihovog samopouzdanja i poticao se razvoj socijalnih
vještina. U školi su djelovale različite skupine.
Razredna nastava :
 Ritmika x2
 Likovna skupina x3
 Kreativna radionica x3
 Dramsko – recitatorska skupina 5x
 Eko skupina x2
 Literarna skupina
 Radionica engleskog jezika
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Sportska skupina
Radionica za miroljubivo rješavanje sukoba
Liturgijska radionica
Mali vrtlari

Predmetna nastava:
 Debatna skupina
 Eko skupina
 Liturgijska radionica
 Prva pomoć
 Recitatori
 Vjeronaučna olimpijada
 Rukomet
 Odbojka
 Pjevački zbor i Crkveni zbor
 Novinari
 Dramska skupina
 Cvjećari
 Pčelari
 Voćari















Book club
Spretne ruke
Literarna radionica
MIŠ – matematika i škola
Fotografi
Likovna grupa
Kemičari
Mladi tehničari
Bistrići
Glagoljaši
Škole za Afriku
Informatičari
ŠŠK

5. Izvješće o izvanškolskim aktivnostima
Izvanškolske aktivnosti za učenike naše škole realizirane su tijekom školske godine
2014./2015. od strane klubova i udruga koje djeluju u Valpovu i okolici, npr. kudova, sportskih
udruga i sl.

6.

Izvješće o realizaciji projekata u koje je škola bila uključena

Škola je bila uključena u različite projekte. Neke projekte provodimo već nekoliko godina kao npr.
CAP program prevencije nasilja i programe u suradnji sa MUP Policijske uprave osječko-baranjske,
Odjela za prevenciju, a u neke smo se uključili po prvi put kao npr. UNICEF- ov projekt „Škole za
Afriku“. Svi projekti i programi koji su planirani su i provedeni tijekom školske godine. Voditelji
projekata/ programa su učitelji razredne i predmetne nastave, stručni suradnici i vanjski predavači.
Provedeni su sljedeći projekti/programi:
 PROGRAM - ŠKOLA U PRIRODI
 CAP program
 AKCIJA - SLATKIŠ ZA PRIJATELJA
 PROJEKT: MOJA PRVA KNJIGA
 PROJEKT: “Zrno”
 PROJEKT: “Škola u šumi, šuma u školi”
 PROJEKT: Večer matematike
 PROJEKT: Kad se male ruke slože…
 PROGRAM – RAD S DAROVITIM UČENICIMA
 PROGRAM - KAKO UČITI
 PROGRAM - KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE
 PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI
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 PROGRAM: Vrtim zdravi film
 PREVENTIVNI PROGRAMI U SURADNJI S PU OB

7.

Izvanučionička nastava (razredna i predmetna nastava)

Izvanučionička nastava odvija se izvan škole. Poseban oblik izvanučioničke nastave su izleti,
ekskurzije, terenska nastava i škola u prirodi. Svi razredni odjeli su planirali i realizirali svoje
terenske nastave i izlete. Organizirani su odlasci u kazalište, kino, škola plivanja i škola u prirodi,
jednodnevni izleti , višednevni izleti, terenska nastava u bližem i daljem zavičaju, obilježavanje
različitih značajnih datuma, klizanje – Osijek, Belišće
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