Gimnazija – Požega

Spomenica 2010. / 2011. školske godine

Gimnazija ima ukupno 21 razredni odjel 621-og učenika, od čega je 394 djevojke.
U Gimnaziji općeobrazovne predmete polaze učenici Srednje glazbene škole, prvi
razred, (13 učenika), drugi razred (10 učenika), treći razred (10 učenika), četvrti razred (12
učenika).
Nastava se odvija u jednoj smjeni.
Uz obvezatne predmete u općoj gimnaziji, izvodi se i izborna nastava iz hrvatskog
jezika (u 2..razredu) likovne umjetnosti (u 4. razredu), povijest (u 3. razredu), geografije (u2.
3.i 4.razredu), ekologije (u 2. razredu), mikrobiologije (u 3. razredu), informatike (u 3. i 4.
razredu), matematike ( u 2.i 4. razredu), glazbene umjetnosti (u 3. razredu), kemije (u 4.
razredu), sociologije (u 4. razredu) te vjeronauka i etike (u svim razredima). Etika se izvodi u
po jednoj razrednoj obrazovnoj skupini.
Učenicima su ponuđene sljedeće izvannastavne aktivnosti: GFR FILM - VIDEO,
mladi knjižničari, novinarska družina, literarna grupa, meteorološka grupa, pjevački zbor,
scenska radionica, KRUG- kreativna radionica učenika Gimnazije, kreativna radionica
robotike i elektronike, mladi Crvenog križa, informatičari, te muške i ženske ekipe
gimnazijskog Školskog športskog kluba.

Godišnji radni kalendar
Nastava počinje 6. rujna 2010. godine, a završava 15. lipnja 2011.
Nastava se organizira u dva polugodišta, i to:
• prvo polugodište, koje traje od 6. rujna do 23. prosinca 2010. godine,
•

zimski učenički odmor traje od 24. prosinca 2009. do 08. siječnja 2010. godine

•

drugo polugodište, koje traje od 10. siječnja do 15. lipnja 2011. godine,

•

proljetni učenički odmor traje od 21. travnja do 29.travnja 2011. godine,

•

nastava za završne razrede traje do 17. svibnja 2011. godine,

•

ljetni učenički odmor traje od 16. lipnja do 31. kolovoza 2011. godine

Ljetni odmor počinje 16. lipnja 2011. godine, osim za učenike koji polažu razredni ispit ili
popravne ispite i ispite državne mature.

Kalendar događanja
"Znanje, prikupljanje, čuvanje i upravljanje znanjem" te "Digitalizacija kulturne
baštine" teme su Okruglog stola koji se održao 1. listopada 2010. u našoj Školi u
Knjižnici i čitaonici. Izlagači su profesori s Odsjeka za informacijske znanosti
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a na skupu su sudjelovali i predstavnici požeške
županije s područja obrazovanja i kulture.

«Nezaboravno iskustvo koje nikada nećemo zaboraviti» - tako bi maturanti opisali
provedenih sedam dana na maturalnom putovanju u kojem su obišli Mađarsku,
Slovačku, Češku i Austriju potkraj ovog ljeta.
Naša Gimnazija zaista može biti ponosna i dičiti se postignućima svojih bivših učenika.
Potvrda tome je i Branimir Lukić, simpatičan i veseo doktor znanosti, danas poznat u
znanstvenim krugovima zahvaljujući svojim postignućima, koji je održao predavanje
učenicima u četvrtak, 7. listopada u Konferencijskoj dvorani. Naslov predavanja bio je
"Vodič kroz znanost za autostopere".
Znanstveni skup "Požega i Požeština kroz stoljeća" u organizaciji Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti, Zavoda za znastveni i umjetnički rad, održao se 16. listopada
2010. godine u našoj Školi. Skup se održao povodom 800-te obljetnice požeške županije.
Predstavljanje knjige "Hrvatski franjevački biografski leksikon" Leksikografskog
zavoda Miroslava Krleže i Vijeća franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine
održalo se 14. listopada 2010. u gimnazijskoj Knjižnici i čitaonici. Knjigu su predstavili
Pavle Bucić, ravnatelj Gimnazije i urednik leksikona fra. Emanuel Hoško.
Šef Delegacije Europske unije u Hrvatskoj Paul Vandoren održao je gimnazijalcima 13.
listopada 2010. predavanje o Europskoj uniji i ključnim pitanjima vezanim uz ulazak
naše zemlje u tu zajednicu. Predavanje se održalo u Konferencijskoj dvorani, a moglo se
pratiti i uživo preko naše mrežne stranice.
U organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Požeško-slavonske županije 26.
listopada 2010. godine u našoj je Školi održana radionica o ravnopravnosti spolova za
zaposlenike i učenike požeških škola.
U subotu, 30. listopada 2010.g. održan je susret naših učenika koji su ove godine upisali
fakultet i maturanta u Konferencijskoj dvorani u Gimnaziji. Veliki broj novopečenih
brucoša se s veseljem vratio u svoju,sada već bivšu, školu kako bi savjetovali maturante.
Susretu je prisustvovalo pedesetak brucoša s različitih studijskih programa i
dvjestotinjak maturanata.
Koncert čuvenih Zagrebačkih solista u organizaciji Glazbene škole Požega i Udruge za
promicanje kulture i kulturne baštine "Tilia" iz Pakraca održan je u petak 12. studenog
2010. u gimnazijskoj Knjižnici i čitaonici. Koncert se održan pod pokroviteljstvom
Ministarstva kulture i Požeško-slavonske županije.
Udruga Mladi nadareni matematičari "Marin Getaldić" u subotu 13. studenog 2010. s
početkom u 10.00 sati predstavila je svoj rad profesorima matematike iz naše županije i
zainteresiranim učenicima u Konferencijskoj dvorani Gimnazije.
U organizaciji Katoličkog društva prosvjetnih djelatnika u Požeškoj biskupiji doc. dr.
Ivica Raguž, profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, održao je predavanje
"O školi i dokolici" 1. prosinca 2010. u Knjižnici i čitaonici naše škole.
17. prosinca 2010. u Knjižnici i čitaonici naše škole učenici su izveli prigodni program i
na taj način obilježili 55.godišnjicu smrti Augustina Tina Ujevića. Uz uspješno dočaranu

atmosferu kavane i zvuk klavira posjetitelji su se na sat vremena vratili u pedesete
godine prošlog stoljeća.
Miroslav Popović, bivši gimnazijalac, u utorak 21. prosinca u Konferencijskoj dvorani
Gimnazije održao je predavanje o svojim iskustvima boravka i rada u najvećoj svjetskoj
informatičkoj tvrtci Google s naglaskom na koracima koji su ga doveli do ovog iznimnog
radnog iskustva.
Dr.sc. Ina Nemet s Instituta Ruđer Bošković održat će predavanje na temu "Starenje od tanjura do epruvete" u ponedjeljak 24. siječnja 2010. u Konferencijskoj dvorani
Gimnazije za naše učenike, nastavnike i svu zainteresiranu javnost.
Geološka povijest zemlje te Geoparkovi Europe i svijeta teme su predavanja koje su
učenicima prvih razreda naše škole održali gosti iz Parka prirode Papuk Goran
Radonić, Goran Pavić i Ivica Samardžić u utorak 1. veljače 2010. u sklopu
izvanučioničke nastave.
Maja Sabalić, studentica dentalne medicine, i Matija Matoković, student pete godine
FER-a, 18.veljače 2011. su u našoj Školi održali predavanje o uspješnom studiranju, pod
nazivom "Studiranje između redaka" podijelivši učenicima nekoliko naizgled
jednostavnih savjeta. Nema besplatnog ručka jedan je od savjeta, a znači da tijekom
studiranja moramo ulagati u sebe i svoje obrazovanje ako želimo nešto dobiti zauzvrat.
Stotinjak mladih fizičara iz osnovnih i srednjih škola Požeško-slavonske županije u
subotu 26. veljače 2011. godine sudjelovali su u radu Druge zimske škole fizike koja se
održala u našoj Školi u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Zagreb,
Županijskog stručnog vijeće učitelja fizike Požeško-slavonske županije i nastavnika
fizike iz naše Škole.

Natjecanja i susreti
Učenici naše Gimnazije redovito sudjeluju na mnogim natjecanjima, većinom u
organizaciji MZOŠ-a, ali i drugih organizatora. Najčešće su to natjecanja i smotre od
školske i županijske do državne razine.
Ove je školske godine sudjelovalo 215 učenica/učenika ili 38%
Oko 350 učenica/učenika ili 46% u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima.
Na školskim, općinskim/gradskim, županijskim natjecanjima: 114 učenica i učenika –
19%
Na državnim prvenstvima: 1,7%.

Debata
Online prijenos debate koju su 8. rujna 2010. izveli članovi našeg školskog Debatnog
kluba na Međužupanijskom stručnom vijeću školskih knjižničara bio je uspješan. Tema
debate bila je uvođenje naplate zakasnina u školske knjižnice, a raspravu su pomoću
video veze slušali učenici u Konferencijskoj dvorani te zainteresirana publika u svojim
domovima uz pomoć Live Meetinga.

Sezona vrhunskih rezultata Ivana Katanića
Hrvatski informatički reprezentativac i učenik naše Škole Ivan Katanić u novu je
školsku godinu krenuo s ostvarenim vrhunskim rezultatima na svjetskim informatičkim
natjecanjima koja su se ovog ljeta održala u Slovačkoj i u Kanadi. Svojoj zbirci medalja
dodao je tako Ivan srebrnu medalju sa Srednjeuropske informatičke olimpijade, gdje je
hrvatska reprezentacija u ukupnom poretku zaslužila prvo mjesto, te srebrnu medalju
sa Međunarodne informatičke olimpijade gdje je hrvatski tim zauzeo peto mjesto u
konkurenciji 80 država svijeta.
Ivan Katanić, IV.a osvojio je zlatnu medalju na međunarodnom informatičkom
natjecanju koje se održalo od 26. do 29. studenog 2010. na Prirodoslovno-matematičkoj
gimnaziji "Načo Popović" u Shumenu u Bugarskoj.

Uspjeh sportaša naše škole
Martina Čepelak, IV.d, Nikolina Raguž, III.e i Valentina Banović, III.e na regionalnom
prvenstvu u Osijeku u stolnom tenisu izborile su prvo mjesto i tako se plasirale na
državno prvenstvo u Splitu gdje će se sastati šest najboljih ekipa iz Hrvatske. Voditelj
naše ekipe je prof. Željko Barić Pilić.
Već tradicionalno Gimnazija Požega je sudjelovala na poluzavršnici državnog prvenstva
u badmintonu. Natjecanje je održano 22.ožujka 2011. u Starom Petrovom Selu. Ženska
ekipa u sastavu Ana Soldo, Iva Soldo i Ana Helena Gaslić, osvojila je prvo mjesto i time
si osigurala put na državno natjecanje. Muška ekipa je osvojila drugo mjesto. Voditelj
ekipa je prof. Matija Vukušić.
Na županijskom natjecanju u odbojci za mladiće naša se ekipa izborila za prvo mjesto.
Natjecanje je održano u Tehničkoj školi u Požegi 10. veljače 2011. Ekipa se priprema za
regionalno natjecanje koje slijedi.
Na Županijskom natjecanju u odbojci održanom u Pakracu 24. veljače 2011. naša je
ženska ekipa osvojila prvo mjesto i plasirala se tako na regionalno natjecanje.

Veliki uspjeh na Laboratoriju slave
Lorena Malenica, II.a s prezentacijom "Zašto mačka ima devet života" je osvojila
drugo, a Filip Štivičić, II.b s pričom o plesu atoma treće mjesto na završnom natjecanju
Školskog laboratorija koje je održano 24. ožujka 2011. godine, u Zagrebu na Institutu za
fiziku. Među dvanaest finalista iz čitave Hrvatske izabrana je i naša učenica Antonella
Barišić koja je publici i žiriju objasnila zašto je nebo plavo. Školski laboratorij slave je
natjecanje u izlaganju znanstvenih tema koje učenicima srednjih škola pruža mogućnost
za komunikaciju i popularizaciju znanosti. Natjecanje je organizirao British Council, u
suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i CARNetom.

Marko je šesti na državnom natjecanju iz njemačkog jezika!
Zahvaljujući vlastitom marljivom i savjesnom učenju i vrsnoj poduci svoje mentorice,
prof. Matilde Dusper, naš učenik Marko Raguž (IV.a) pozvan je na XVII. državno
natjecanje u poznavanju njemačkog jezika (kategorija II.A srednje škole) koje je
održano je od 24. – 26. ožujka 2011. u Primoštenu.

Ines Andrijević petnaesta na državnom iz filozofije
Ines Andrijević, IV.c zauzela je petnaesto mjesto na državnom natjecanju iz filozofije
koje se održalo u Zadru u Gimnaziji Vladimira Nazora 27. do 29. ožujka 2011. godine.
Ovogodišnje natjecanje iz filozofije i logike bilo je posvećeno tristotoj obljetnici rođenja
glasovitoga hrvatskog filozofa Ruđera Boškovića.

Lidrano
Na državnu smotru literarnog, dramskog i novinarskog stvaralaštva Lidrano 2011. koja
se ove godine održala u Šibeniku od 12. do 14. travnja sudjelovali su učenici naše škole.
Andrea Baričević, II.e bila je uspješna u kategoriji literarnog stvaralaštva s kratkom pričom
Trenutak u prosincu. Domagoj Jupek, IV.e pozvan je zbog uspješne izvedbe teksta D.
Harmsa Sad ću ispričati kako sam rođen u kategoriji pojedinačni scenski nastup.
Anica Sabljić, III.b i Luka Marušić, IV.b radili su video reportažu o učenicima koji paralelno
pohađaju glazbenu školu i gimnaziju Između nota i brojki. O tome su razgovarali s Antonom
Ećimovićem i Barbarom Bošnjak, IV.b.
Mentorica za literarni i dramski izričaj je Kristina Lešić, prof, a za novinarski Aleksandra
Pavlović.

Matematika
Na 52. Državnom natjecanju iz matematike održanom u Opatiji od 31. ožujka do 2.
travnja 2011. našu su školu predstavljali Mato Manović (1. razred, A kategorija),
Andrija Babić (1. razred, A kategorija), Ivan Katanić (4. razred, A kategorija) i Andrea
Katarić (4. Najbolji rezultat ostvario je Ivan Katanić izborivši se za mjesto među 25 najboljih
učenika koji će sudjelovati na Hrvatskoj matematičkoj olimpijadi.
Mentori našim matematičarima su: Lidija Božić, prof, Sanja Grabusin, prof., Vanda Louč,
prof. i Stjepan Katanić, prof..
Naši matematičari Mato Manović, I.a, Mario Gavrić, III.b, Krešimir Ognjenčić, III.a i
Ivan Katanić, IV.a osvojili su četvrto mjesto na Matematičkom festivalu održanom u
Puli 14. travnja 2011. u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva, podružnica Istra.
Bilo je prijavljeno 63 ekipa iz srednjih škola, a festival je nastao po uzoru na ekipna
natjecanja u Italiji. Menorica našoj ekipi je prof. Ljiljana Miletić, mr.sc.

Informatika

Učenica IV. C razreda, Ines Andrijević, sudjelovala je na državnom
natjecanju iz informatike. Mentorica joj je bila prof. Lj. Miletić.
Na istom natjecanju sudjelovala je i učenica Andrea Katarić s mentoricom
Sanjom Grabusin.

Geografija
Učenica II. C razreda, Elena Petek, pozvana je na državno natjecanje iz geografije,
koje se ove godine održava u Poreču. S njom je sudjelovao i njen mentor, prof. Ivan Devčić.

Europa u školi
Učenica Sara Mršić s mentoricom Duškom Galić sudjelovala je na državnoj smotri
literarnih radova, koja je održana u Zagrebu. Sadržaj je tematski bio vezan uz projekt
volontiranja na području Europe.

Prva pomoć
Učenici Anamarija Peroutka, Filip Njavro, Ivan Šajnović, Martina Matičević, Andrea
Kljaić i Mislav Bešlić pozvani su na ekipno državno natjecanje iz prve pomoći. Vodila ih je
mentorica Violeta Katušić.

Povijest
Na ovogodišnjom državno natjecanje iz povijesti pozvani su učenici Maja Gjajić,
Dominik Ribičić i Nikolina Vuković s mentorom Draganom Silukovićem. U kategoriji II.
Razreda pozvana je učenica Antonija Petra Podnar s mentorom Božom Milanovićem.
Državno natjecanje održava se u Poreču.

Humanitarne akcije

Gimnazijalci razveselili stare i nemoćne
U petak 1.listopada 2010.godine učenici Gimnazije posjetili su Dom za starije i
nemoćne u Velikoj povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba. Nakon
mise učenici su izveli bogat zabavni program za štićenike Doma. Posjet je predvodio
profesor vjeronauka Ivo Grbeš.
Tradicionalna humanitarna akcija „Gimnazijalci pomažu“ je i ove godine
ostvarila svoj cilj nabavke osnovnih potrebština za siromašne obitelji i samačka
domaćinstva naše županije. Glavna inicijatorica ove akcije je i ove godine bila školska
knjižničarka i profesorica Žaklina Bender. Uz suradnju učenika i djelatnika škole, ova
akcija je zaživjela i barem u to predblagdansko doba vratila osmijeh na lica onim
članovima našeg društva kojima je naša pomoć uistinu potrebna.
Uistinu nas veseli da smo se i ove godine uključili u UNICEF-ovu međunarodnu
humanitarnu akciju „Schools for Africa“ sa dobrovoljnim prilogom od simboličnih, ali
jako važnih pet ili više kuna vašeg džeparca jer nas djeca Afrike trebaju. Organizator
projekta je prof. D. Čokrlić.

Priznanja i uspjesi

Bruna se brine da se čuje tvoj glas, a ti?
Multitalentirana gimnazijalka Bruna Oberan od ove je godine predstavnica
Požeško-slavonske županije u Nacionalnom vijeću učenika Republike Hrvatske.
Predstavljala je našu županiju na sjednici Vijeća od 15. do 17. listopada u Zagrebu.
Osim Zagreba, Bruna je posjetila i Budvu u Crnoj Gori gdje predstavljala Vijeće na
međunarodnoj razini.
Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i
ove je godine donijelo odluku da naša Gimnazija ima pravo odabira jednog najboljeg
učenika za izravan upis u sljedećoj akademskoj godini. Ravnatelj škole Pavle Bucić tim
je povodom bio na svečanoj dodjeli priznanja 19. studenog 2010. kad se obilježava i Dan
fakulteta.
Tome se pridodalo i dodatno mjesto na ETF- u u Osijeku.

Treće mjesto na Web Festu 2010.
Mrežna stranica Gimnazije Požega osvojila je treće mjesto na međunarodnom internet
festivalu Web Fest 2010. koji je posvećen izboru najboljih web stranica ili projekata,
kao i promociji i unapređenju korištenja globalne elektronske mreže na ovim
prostorima. Prosudbeno povjerenstvo od 40 eminentnih stručnjaka s područja
interneta, marketinga, poslovanja i zabave pregledao je više tisuća prijavljenih mrežnih
stranica iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Makedonije, a
stranici www.gimpoz.hr dodijelili su treće mjesto u kategoriji ustanove.
Gabriela Soldo i Luka Dokoza, učenici prvog razreda naše Škole, pozvani su 24.
studenog na prijem kod predsjednika Ive Josipovića gdje su se predstavili krasnoslovom
pjesme Ivana Abibovića iz knjige Zauvik koja nosi ime: „Kud mi to ideš, o moja
Kroacijo!“. Rezultat je to uspjeha scenskog prikaza "Krhko je znanje" koji su Gabriela
i Luka izveli na Smotri dječjeg stvaralaštva u Puli u rujnu 2010., za koji su se pripremali
još dok su bili učenici Osnovne škole Dobriša Cesarić uz vodstvo nastavnika Ivana
Abibovića. Osim toga, Gabriela i Luka izveli su svoj scenski prikaz i u Hrvatskom
narodnom kazalištu u Zagrebu 5. prosinca 2010. u sklopu završne priredbe Društva
Naša djeca.

Film "Tajne Papuka" na Green Screen Festu
Ekološki dokumantarno igrani film "Tajne Papuka" koji su radili naši bivši učenici
Marijana Matoković, Benedikta Brblić, Tomislav Dujmović i Leon Marković pod
mentorstvom Violete Katušić, prof. i Dragana Silukovića, prof. u suradnji s Parkom
prirode Papuk prikazan je na međunarodnom filmskom festivalu za očuvanje okoliša u
Beogradu koji se održao krajem 2010. godine.
Gimnazijalci koji su se javili na natječaj za reklamu koji je pokrenula Kristina Đurkić,
naša bivša učenica, ispred svoje tvrtke Dynea iz Norveške išli su na nagradni izlet u
Krapinu i Zagreb 5. veljače 2010. godine. Norvežani takav izlet nazivaju Blaa tur što
znači da putnici znaju samo točno vrijeme polaska, a sve ostalo doznaju tek tijekom
putovanja.
Dana 06. svibnja 2011. godine obilježen je Dan škole.

PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA ŠKOLE U EUROPSKOME TJEDNU
GIMNAZIJA, POŽEGA
„HRVATSKI NACIONALNI IDENTITET U EUROPSKOJ UNIJI“

12,15 sati- Konferencijska dvorana
- IZLAGANJE AKADEMIKA DUBRAVKA JELČIĆA
Tema: „Požeška Gimnazija i hrvatski nacionalni identitet“
- PRIGODNI PROGRAM UČENIKA ŠKOLE
- IZLAGANJE AKADEMIKA MISLAVA JEŽIĆA
Tema: „Hrvatska i Europa“
13,40 sati- OTVORENJE IZLOŽBE: „Iz likovne riznice gimnazijskog arhiva“
I. SUŠAČKE HRVATSKE GIMNAZIJE U RIJECI
13,55 sati- Vidikovac – zvjezdarnica
- OTVORENJE ASTRONOMSKOG PROMATRAČKOG MJESTA
(ZVJEZDARNICE) U POŽEŠKOJ GIMNAZIJI

14,30 sati- Knjižnica i čitaonica
- PRIKAZ NAJVEĆIH USPJEHA U PROTEKLOJ GODINI
- DODJELA ZAHVALNICA USTANOVAMA ZA SURADNJU
S POŽEŠKOM GIMNAZIJOM U PROTEKLOJ GODINI
- IZLAGANJE MR. SC. LADE MURAJ IZ ODJELA ZA OBRAZOVANJE
MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA:
„Perspektive Hrvatske u Europskoj uniji“
- OTVORENJE IZLOŽBE DIGITALNE FOTOGRAFIJE: „Svijet kakav
želim“ UČENIKA KRUG-a GIMNAZIJE IZ POŽEGE I ŠKOLE
PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA IZ ZAGREBA (15')
- GLAZBENI BROJ NA KLAVIRU: ANTON EĆIMOVIĆ

Sjednice Školskih odbora

30.rujna 2010. godine

DNEVNI RED
1. Izvješće o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora i verifikacije
mandata - ravnatelj
2. Donošenje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2010./2011.
3. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole za 2010./2011. škol.god.
4. Informacija o početku nastavne godine

29.listopada 2010. godine

DNEVNI
1. Prijedlog Statuta – ravnatelj

RED

26. studenog 2010. godine

DNEVNI

RED

1. Prethodna suglasnost na radna mjesta po raspisanom natječaju - ravnatelj
2. Usvajanje Statuta – ravnatelj
3. Različito

21. veljače 2011. godine

DNEVNI

RED

1. Usvajanje Završnog računa za 2010. godinu -izvjestitelj, ravnatelj
2. Različito

08. ožujka 2011. godine

DNEVNI

REDOM

1.Prijedlog odluke o darivanju zgrade Gimnazije na lokaciji ulica
Pape Ivana Pavla br. 6 Požeškoj biskupiji za obavljanje odgojnoobrazovne djelatnosti -izvjestitelj, ravnatelj
2.Različito

Sjednice Vijeća učenika
29. listopada 2010. god.
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konstruiranje vijeća
Program rada vijeća
Učenički ormarići
Veselice
Učenička sredstva informiranja
Različito

29. studenog 2010. god.
Dnevni red
1.
2.
3.
4.

Disciplina u školi
Veselica
Razglas i radio
Različito

14. prosinca 2009. god.
Dnevni red
1. Glazba pod odmorima
2. Ponašanje u knjižnici
3. UNICEF-ova akcija „Schools for Africa“

Sjednice Nastavničkih vijeća

11. studenoga 2010. god.
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izvještaji sa seminara I stručnih aktiva
Informacije o osiguranju učenika i učeničkim potrebama u šk. God. 2009./2010.
Organizacija posjeta izložbama u Zagreb, INFO – INTERLIBER, te ostalih izleta
Odluka o provođenju maturalnih ekskurzija
Izvještaji vezani uz broj učenika upisanih ove školske godine
Učenička pitanja
Različito

06. prosinca 2010. god.
Dnevni red
1.
2.
3.
4.

Poslovi na kraju prvog polugodišta
Tekuća problematika
Učenička pitanja
Različito

23. prosinca 2010. god.
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Analiza uspjeha učenika na kraju prvoga polugodišta
Realizacija nastavnog plana I programa
Disciplina I izostanci
Pohvale I kazne
Aktivi I seminari tijekom zimskih praznika
Učenička pitanja
Različito

17. siječnja 2011.godine
Dnevni red
1. Evidencija radnog vremena
2. Sudjelovanje učenika na videokonferenciji
3. Profesorska knjižnica
4. Popunjavanje plana pisanih provjera

25. siječnja 2011.godine
Dnevni red
1. Okvirni plan pisanih provjera
2. Okvirni kalendar poslova do kraja školske godine
3. Evidencija radnog vremena
4. Različito

10. veljače 2011.godine
Dnevni red
1. Informacije vezane uz razgovor s spremačicama
2. Dežurstva nastavnika
3. Informacije vezane za prijevoz
4. Različito

24. veljače 2011.godine
Dnevni red:
1. Organizacija Zimske škole fizike
2. Natjecanje iz matematike
3. Tekući poslovi, različito

16. ožujka 2011.godine
Dnevni red:
1. Organizacija predavanja dr. Palea
2. Poslovi do kraja ožujka
3. Različito

17. ožujka 2011.godine

Predavanje o učiteljima i učenju

Mr. sc. Predrag Pale s Fakulteta elektrotehnike i računarstva u četvrtak, 17. ožujka
2011., posjetio je našu školu i održao predavanje za učenike i nastavnike.
Predavanje za učenike prvih razreda počelo je u 13.20 sati u Konferencijskoj dvorani,
a tema je uspješno učenje.
Nastavnicima je mr. sc. Pale govorio o važnosti učiteljske struke. Predavanje za
nastavnike održalo se u knjižnici s početkom u 14.20 sati.

21. ožujka 2011.godine
Dnevni red
1. Dan škole
2. Različito

19. travnja 2011. godine
Dnevni red
1. predavanje dr.sc.Miroslava Tuđmana,
„Uloga informacija i dezinformacija u obrazovanju“
2. predavanje dr.sc.Jadranke Lasić-Lazić,
„ Kompetencije nastavnika za 21. stoljeće“
3. Različito

19. svibnja 201. god.
Dnevni red
1.
2.
3.
4.

Kalendar poslova do kraja školske godine
Pripreme za provođenje Državne maturu
Izleti i ekskurzije
Učenička pitanja

14. lipnja 2011. god.
Dnevni red
1. Analiza uspjeha IV. razreda na Državnoj maturi
2. Pohvale i kazne
3. Učenička pitanja
4. Različito

POPIS DJELATNIKA
R.br. IME I PREZIME
1. Anđelić-Bucić Ljiljana
2. Balog Željko
3. Barić Pilić Željko
4. Bender Žaklina
5. Božić Lidija
6. Bucić Pavle
7. Budić Slavica
8. Buđinski Anka
9. Bunjevac Stefan
10. Cerovac Ankica
11. Ćuže-Abramović Vera
12. Čokrlić Dubravka
13. Devčić Ivan
14. Dusper Matilda
15. Došen Magdalena
16. Franić Sanja
17. Galić Duška
18. Galić Ilija
19. Gložinić Jelena, s.Melita
20. Grabusin Sanja
21. Grbeš Ivo
22. Gotal Ines
23. Hruškar Zorica
24. Humski Hrvoje
25. Janković-Pažin Maja
26. Katanić Stjepan
27. Katušić Violeta
28. Kovačević Dragutin
29. Krbanja Ana
30. Kunkera Julijana
31. Kunkera Tonka

32. Kuzle Ana
33. Louč Vanda
34. Marinović Ivica
35. Milanović Božo
36. Milanović Dario
37. Miletić Ljiljana
38. Musil Sanja
39. Novak Mira
40. Pavelić Marijan
41. Posavac Dubravka
42. Raguž Mario
43. Regić Ivanka
44. Regić Maja
45. Siluković Dragan
46. Soldo Ružica
47. Sovčik Andrea
48. Tadić Marija
49. Toman Slavica
50. Tonković-Rajšić Snježana
51. Vujnović Marko
52. Vukelić Vesna
53. Vukušić Matija
54. Zima-Čevapović Manuela
55. Zorić Veselko
56. Zubčević Danijel
57. Žanetić Ivo

Dragan Siluković
prof. geografije i povijesti

