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IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA I 
PROGRAMA RADA ŠKOLE NA KRAJU 2019./2020. ŠKOLSKE 

GODINE 



OSOBNA KARTA ŠKOLE 
 
 
OSNOVNA ŠKOLA „VIKTOR CAR 
EMIN“ DONJI ANDRIJEVCI 
 
Adresa: TRG KRALJA TOMISLAVA 8 
  35214 DONJI ANDRIJEVCI       

Broj telefona: 035/471-102 Broj telefaksa: 035/470-160   
Ravnateljica: 035/470-153        
E-mail: skola@os-vcemin-donjiandrijevci.skole.hr   
          

Web: www.os-vcemin-donji-andrijevci.skole.hr     
          

Županija: BRODSKO-POSAVSKA       
Općina: DONJI ANDRIJEVCI       
 
 
Broj učenika:   I-IV. razred: 133    Broj razrednih odjela I-IV: 11 
  V-VIII. razred: 130    Broj razrednih odjela V-VIII: 7  
  Ukupno: 266    Ukupno: 18 

PODRUČNE ŠKOLE        
         

Broj područnih škola: 3        
Broj područnih razrednih odjela:       

a) PŠ Divoševci – 2 razredna odjela (kombinirani odjel  1./3; 2./4. razred) 
b) PŠ Sredanci – 2 razredna odjela (kombinirani odjel  1./3; 2/4. razred) 
c) PŠ Staro Topolje – 3 razredna odjela (kombinirani odjel 2./4.; 1.raz.,3.razred) 

 
 
Ravnateljica škole: Mirta Degmečić 
Stručni suradnici: 
Pedagog: Martina Knežević  
Socijalni pedagog/defektolog: Josipa Blaževac 
Knjižničar: Darko Mihalina 
 
Osnutak škole: 5. prosinca 1830. godine

mailto:skola@os-vcemin-donjiandrijevci.skole.hr


Nastavna godina započela je 9. rujna 2019. godine, a završila 26. lipnja 2020. godine. 
Ustrojena je u dva polugodišta: 

- prvo polugodište je trajalo od 9. rujna 2019. godine do 23. prosinca 2019. godine 
- drugo polugodište je trajalo od 7. siječnja 2019. do 26. lipnja 2020. godine 

Učenički odmori: 
- zimski odmor je trajao od 24. prosinca 2019. godine do 6. siječnja 2020. godine 
- proljetni odmor je trajao od 10. travnja 2020. godine do 13. travnja 2020. godine 
- ljetni odmor je počeo 27. lipnja 2020. godine i traje do 7.rujna 2020.g. 

Ostvareno je 178 nastavnih radnih dana. 
Rad je bio organiziran u 18 razrednih odjela. U matičnoj školi nastava je bila organizirana u 
jednoj smjeni, a u područnim školama dvije smjene.  

Uz redovnu nastavu, učenici su bili uključeni u izbornu, dopunsku i dodatnu nastavu, 
iznannastavne i izvanškolske aktivnosti. Uspjeh učenika i učitelja u ovim aktivnostima bio je 
zadovoljavajući. 
U općini Donji Andrijevci održan je predškolski program. 
Učenicima sa smanjenim intelektualnim mogućnostima omogućen je individualni pristup, kako 
u radu sa učiteljima, tako i u radu sa socijalnom pedagoginjom Josipom Blaževac. 
Zdravstveno-socijalna zaštita učenika obavljena je redovnim cijepljenjima, sistematskim 
liječničkim pregledima (učenika i djelatnika/ca), liječničkom pregledu učenika prije polaska  u 
1.razred. Zdravstveno stanje učenika, osim oboljenja od virusnih infekcija prehlade, gripe, 
vodenih kozica te prijeloma kostiju, bilo je zadovoljavajuće. 
U školskoj godini 2019./2020. besplatnu školsku kuhinju koristilo je 60 učenika matične škole 
u sklopu projekta Brodsko-posavske županije ''Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku 
od siromaštva''. 
Matična škola je u Donjim Andrijevcima, a područne škole – Divoševci, Sredanci i Staro 
Topolje. Područne škole su udaljene od  matične škole: Divoševci 6 km (tel. 035/476-589), 
Sredanci 7 km (tel. 035/471-231) i Staro Topolje 6 km (tel. 035/470-163). Sva mjesta su 
povezana asfaltnom cestom. Iz sela školskog područja, učenike V-VIII razreda u Matičnu školu 
je prevozio autobus tvrtke Arriva. 
Tijekom školske godine 2019./2020., pripravnički staž su započele: Josephine Karlović i 
Nikolina Andrijević. 
Ove nastavne godine nije bilo pomoćnika u nastavi. 
Ove školske godine odvijao se štajk učitelja koji je započeo 10.listopada, a završio 2.prosinca. 
Zbog pojave COVIDA 19 od 16.ožujka 2020.godine odvijala se nastava na daljinu. 
Učenici razredne nastave vratili su se u školu 25.svibnja 2020. godine, a učenici predmetne 
nastave nastavili su pratiti nastavu na daljinu do kraja nastavne godine. 
Nastavni plan i program rada te fond sati po predmetima je realiziran u potpunosti u svim 
obveznim i izbornim predmetima, kao i u posebnim oblicima odgojno – obrazovnog rada 
(dopunskoj i dodatnoj nastavi), izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima. 
Kulturne i javne djelatnosti, izleti, ekskurzije, projekti i natjecanja (AZOO) nisu realizirani 
zbog novonastale epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj. 
Nagrađeni učenici osmog razreda, za svih osam godina odličnog uspjeha su: Antonija Čorluka, 
Ema Josipa Matošić, Magdalena Tipurić, Franko Degmečić, Vikorija Bilokapić 



Tijekom prošle školske godine završena je energetska obnova zgrade škole u Donjim 
Andrijevcima (stara zgrada škole i dograđeni dio). Ukupna vrijednost projekta je 
3.262.955,17kuna. EU sufinanciranje projekta: 2.001,460,33kuna.  
U područnoj školi u Starom Topolju saniran je krov koji je godinama prokišnjavao. 
Opremljenost matične i područnih škola nastavnim sredstvima i pomagalima je primjerena. 
Školska knjižnica zadovoljava potrebe svih učenika. Nabavljeno je knjiga u vrijednosti 2989,73 
kuna iz sredstava MZO-a. 
U sklopu projekta ''Škole za život'' školi je isporučeno 71 tablet za učenike 1., 5. i 7.razreda, 3 
projektora te jedno prijenosno računalo. 
U sklopu projekta e-škole školi je isporučeno 6 prijenosnih računala za učitelje. 
Škola je nabavila nešto učioničkog namještaja (5 ormara, 12 klupa dvosjeda i 24 stolca) u 
vrijednosti 19.834,00 kuna. U područnoj školi Sredanci rađena je rekonstrukcija bunara u 
vrijednosti 5.875,00kuna. Škola je kupila opremu za glazbenu kulturu u vrijednosti 
8.500,00kuna (5 kompleta orfovog instrumentarija). 
Sredstvima MZO-a nabavljena je didaktička oprema za društveno-humanističko, jezično, 
umjetničko područje te za nastavu TZK (lopte, uže za povlačenje, štafelaj, likovne kutije, vaga 
s visinomjerom, stol za stolni tenis, gitara) u vrijednosti 19.800,00kuna. 
Sredstvima MZO-a (35.722,50 kuna) nabavljeno je 11 prijenosnih računala za područne škole. 
MZO je financiralo udžbenike za sve učenike naše škole u vrijednosti 164.587,21 kuna. 
Općina Donji Andrijevci financirala je druge obrazovne materijale za učenike s područja 
Općine, a Općina Velika Kopanica financirala je druge obrazovne materijale za učenike iz 
Divoševaca. 


