Školska godina 2013./2014.

Nastava je započela 2. rujna 2013. i bez prekida trajala do 13. lipnja 2014. godine. Prostorni
uvjeti za rad su nepromijenjeni, a učenički prostori Matične i područnih škola su sređeni za
početak rada.

Osim redovite nastave i nastavnog plana i programa koji je u cijelosti realiziran na bazi 35
tjedana, cijela školska godina bila je prepuna različitih aktivnosti i događanja.
Početkom listopada obilježen je Dječji tjedan u kojem su sudjelovali učenici razredne nastave
naše škole.

Učenici 1.- 4. razreda Matične i područnih škola Akcijom MZOS-a „Shema školsko voće“
jednom tjedno dobivaju svježe voće od početka rada u ovoj školskoj godini. Isto tako, pokrenuta
je inicijativa za osnivanje (obnova) rada Učeničke zadruge.

Radom i postignućima u redovnoj i izbornoj nastavi možemo biti zadovoljni, srednja ocjena
škole je 4,31, prolaznost 97,97%, a dva učenika sedmog razreda ponavljaju razred. Izborna
nastava je organizirana iz vjeronauka za 662 učenika, njemačkoga jezika za 123 učenika i iz
informatike za 135 učenika. Za odličan uspjeh i uzorno vladanje pohvaljeno je 177 učenika, a
posebnim priznanjem za odličan uspjeh tijekom svih 8 godina školovanja nagrađeno je 19
učenika osmih razreda. Izrečene su i pedagoške mjere kazni: 31 učenik je dobio opomenu
razrednika, ukor Razrednog vijeća 12, a strogi ukor Učiteljskog vijeća 5 učenika.

U glazbenim odjelima prolaznost je 100%, pohvaljeno je 45 učenika, opomena razrednika 3, a
ukor Razrednog vijeća 2 učenika. Ove godine za dio učenika organizirana je dislocirana nastava
u Belišću.
Učenici su tijekom godine realizirali terensku nastavu te su posjetili SL. Brod, Osijek, Đakovo,
Zagreb, Vukovar i druga odredišta. Zapažen uspjeh učenici su postigli na natjecanjima: E.
Miličević je osvojila 2. mjesto na Županijskom natjecanju iz engleskog jezika, u gimnastici su
dječaci osvojili 5. mjesto na državnom natjecanju, djevojčica 3. mjesto u Županiji, u košarci
također 3. mjesto, u krosu djevojčica 3. mjesto, dok su se Mladi Crvenoga križa plasirali na
međužupanijsko natjecanje. U glazbenim odjelima učenici su postigli zapažene uspjehe: osim
Tese i Pjera (novinski članak), T. Fumić je osvojio 2. nagradu na međunarodnom natjecanju
(klavir), na regionalnom natjecanju A. Mačak – alt saksofon i I. Matijanić 2. nagrada violina, a
A. Topalović (klavir) 1. nagrada i I. Matijanić 2. nagrada na mađuškolskom natjecanju u
Novom Marofu. Mentori su im: Šimunu Tihana Ivanković, Tesi i Pjeru Davor Kuzmanović,
Arijanu Mirko Hrženjak, Iskri Silvija Hrženjak, a Ani Stela Maletić.
Dana 30. ožujka 2014. godine djelatnike Škole je potresla užasna vijest: predsjednica Vijeća
roditelja Nives Ivanković poginula je u prometnoj nesreći i za sobom ostavila sina Frana,
učenika 2.b razreda. Za novog predsjednika Vijeća izabran je Dubravko Kučinac, dosadašnji
zamjenik predsjednika.
Tijekom drugoga polugodišta u mirovinu je otišla Slavica Tonković, nastavnica likovne kulture,
koja je u našoj školi odradila cijeli radni vijek od 42 godine i 4 mjeseca. U svom radu s
učenicima postizala je izvanredne rezultate, tako da je njih 115 osvojilo nagrade i priznanja na
natječajima diljem Lijepe naše, međunarodnim, a njenim zalaganjem Škola je više puta bila
među 10 najboljih škola u Jugoslaviji u području dječjeg likovnog stvaralaštva. Sjećat ćemo je
se po prigodno ukrašenim panoima Škole, osmišljenim uređenjem pozornice za sve priredbe te
izrađenim dizajnom i ove Spomenice.

Početkom svibnja 2014. poplave su pogodile Posavinu, voda je probila nasipe pa su u Gunji,
Račinovcima i drugim mjestima uništeni stambeni i gospodarski objekti, urod na poljima, stoka.
naša Škola se uključila u skupljanje pomoći.

