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10.3. Program rada stručnih aktiva 
 
 

U stručnim vijećima (aktivima) organizirano djeluju nastavnici istog predmeta ili istog odgojno-
obrazovnog područja. Svaki aktiv ima svoj godišnji program rada u kojem dominira problematika vezana za : 

 -       izradu predmetnih kurikuluma, 
-      izradu izvedbenih  i operativnih programa, 
- pripremanje nastave, 
- nabavljanje, čuvanje i korištenje nastavnih pomagala i učila, 
- ostvarivanje povezanosti teoretske i praktične nastave, 
- permanentno stručno, pedagoško-didaktičko-metodičko obrazovanje nastavnika 
- praćenje napredovanja i ocjenjivanja učenika, 
- aktualiziranje sadržaja metode i oblika rada, u okviru dotičnog predmeta ili 

područja. 
Stručni aktivi rade na sjednicama koje se održavaju po potrebi, a najmanje dvaput u svakom 

polugodištu. U školskoj 2016./2017. godini u školi će raditi sljedeći aktivi: 

 
 

RED.BR. ŠKOLSKA STRUČNA VIJEĆA (AKTIVI) VODITELJ 

 

1. Hrvatski jezik, likovna i glazbena umj. Valerija Ivanac Jelenčić 

2. Strani jezici Željka Balković 

3. Matematika, informatika Željka Korlević 

4. Fizika, elektrotehnika Dragan Klement 

5. Povijest, geogr., sociol., PiG, vjeronauk, psihologija Matija Gosler 

6. Biologija, kemija, TZK Dinka Prenković 

7. Poljoprivreda Goranka Tomšić 

8. Ekonomija Željko Milnović 

 
 

Planom rada stručnih aktiva predviđeno je da se tijekom godine u okviru stručnog usavršavanja održe 
predavanja iz tog znanstvenog područja i to na aktivu ili na tematskoj sjednici Nastavničkog vijeća. Stručni 
aktivi će aktivno sudjelovati u rješavanju svih problema vezanih za struku. Vršit će se analize o sadržaju plana i 
programa, kao i o metodici i metodičkim pristupima. 
Razmotrit  će se pitanja razlikovnih ispita učenika kojima je odobrena promjena programa, zanimanja ili struke, 
kao i onih koji su došli iz druge škole ili države. 
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10.3.1. Hrvatski jezik, likovna i glazbena umjetnost 
  

1. Valerija Ivanac-Jelenčić, prof. hrvatskoga jezika i književnosti, voditeljica aktiva 
2. Ivana Lukač Vuković, dipl. knjižničar i prof. hrv. jezika i književnosti 
3. Marina Ivoš, prof. hrvatske kulture i prof. sociologije 
4. Ivana Pavelić, prof. hrv. j. i književnosti (Sanja Mrzljak Jovanić, prof. hrvatskoga jezika i književnosti) 
5. Robert Nikčevski, prof. filozofije i pov. umjetnosti  
6. Danijel Vilček, magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti (Željka Orban, prof. hrvatskoga jezika i 

književnosti) 
7. Damir Balković, profesor hrvatskog jezika i književnosti 
8. Sara Mojzeš, sveučilišna prvostupnica glazbene pedagogije 

 
PLAN RADA STRUČNOG VIJEĆA STRANIH JEZIKA U ŠK. GOD. 2016./2017. 

vrijeme 
izvršenja 

sadržaj rada izvršitelji 
broj 
sati 

kolovoz 
-Sastanak aktiva: dogovor o izvannastavnim aktivnostima i 
stručnom usavršavanju; evaluacija rada u protekloj nastavnoj 
godini. 

svi članovi 
aktiva 

1 

rujan 

-Sastanak aktiva: izrada Plana i programa rada; izvedbeni i 
operativni planovi i programi; teme za GOO;elementi, kriteriji i 
načini ocjenjivanja u nastavi Hrvatskoga jezika. 
Napomena: 
U suradnji sa školskim knjižničarom i drugim zainteresiranim 
nastavnicima aktiv će tijekom nastavne godine organizirati 
prigodne programe, susrete i književne večeri u školskoj knjižnici 
u povodu značajnih književnih i kulturnih obljetnica; također će u 
suradnji s učenicima uređivati školski pano i izrađivati plakate 
posvećene izabranim obljetnicama.  

svi članovi 
aktiva 

1 

listopad 

-Obilježavanje Dana pismenosti. Obilježavanje Mjeseca hrvatske 
knjige u suradnji sa školskom knjižnicom.  
 
 

nastavnici 
hrv. jezika i 
školski 
knjižničar 

3 

studeni 

-Program u povodu Dana sjećanja na Vukovar. 
 
 

nastavnici 
Hrvatskoga 
jezika i 
Povijesti 

2 

prosinac 

-Program Krležini dani. 
- Sastanak aktiva s  temom realizacije plana i programa. 
-Organiziranje prigodnog programa u povodu Božića. 

 

nastavnici 
hrv.jezika i 
školski 
knjižničar 

5 

siječanj 
-Priprema i organizacija školskoga natjecanja u poznavanju 
hrvatskoga jezika. 
-Organiziranje školske razine smotre LiDraNo.  

nastavnici 
Hrvatskoga 
jezika 

4 

veljača 

-Organiziranje programa u povodu Valentinova. 
-Obilježavanje 21. veljače – Međunarodnog dana materinskog 
jezika. 
 
 

nastavnici 
Hrvatskoga 
jezika i 
školski 
knjižničar 

3 

ožujak -Obilježavanje Dana hrvatskoga jezika. nastavnici 6 
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-Obilježavanje 20. ožujka – Svjetskoga dana pripovijedanja. 
-Eventualno sudjelovanje na županijskom natjecanju u 
poznavanju hrvatskoga jezika. 
-Obilježavanje Svjetskoga dana pjesništva. 

Hrvatskoga 
jezika 

travanj 
-Sudjelovanje na županijskom LiDraNu 2016. 
-Sudjelovanje u programu u povodu Dana škole. 
-Obilježavanje 22. travnja – Dana hrvatske knjige. 

nastavnici 
Hrvatskoga 
jezika 

6 

svibanj 
-Sastanak aktiva s temom realizacije nastavnoga plana i 
programa. 

svi članovi 
aktiva 

1 

lipanj 
-Sastanak aktiva s temom stručnoga usavršavanja. 
 
 

nastavnici 
Hrvatskoga 
jezika 

2 

srpanj 
-Sastanak aktiva: dogovor o zaduženjima u sljedećoj školskoj 
godini. 
 

svi članovi 
aktiva 

1 

  UKUPNO: 35 
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10.3.2. Strani jezici 
 

1. Željka Balković, prof. engleskoga i njemačkog jezika i književnosti, voditeljica aktiva 
2. Iva Vilček, prof. engleskog jezika i filozofije 
3. Dijana Fotez, prof. francuskoga i njemačkog jezika i književnosti 
4. Zorislav Jelenčić, prof. filozofije i ruskog jezika 
5. Sanja Špoljarić, prof. engleskoga i poljskog jezika i književnosti 
6. Silvija Štimac, prof. engleskoga i španjolskog jezika i književnosti 

 
PLAN RADA STRUČNOG VIJEĆA STRANIH JEZIKA U ŠK. GOD. 2016./2017. 

vrijeme 
izvršenja 

sadržaj rada izvršitelji 
broj 
sati 

kolovoz 
- Podjela zaduženja i satnice i izrada programa Ravnatelj, 

članovi 
aktiva 

3 

rujan 

- Uređivanje i vođenje specijaliziranih učionica 
- Pravilnik o ocjenjivanju – analiza i zaključci 
- Europski dan jezika – priprema i izvršenje 

Ravnatelj, 
članovi 
aktiva 

 
4 

listopad 

- Pomagala i stručna literatura 
- Eksperimentalni program  
- Individualno usavršavanje 

članovi 
aktiva 

 
3 

studeni 

- Razmatranje metoda i oblika rada u nastavi 
- Početak priprema za Državnu maturu 
- Razmjena iskustava u radu 

Ravnatelj, 
članovi 
aktiva 

 
4 

prosinac 
- Završetak i analiza rada u 1. polugodištu 
- Obilježavanje tradicionalnih praznika 

članovi 
aktiva 

 
2 

siječanj 

- Priprema za Školsko natjecanje i analiza 
- Priprema za Županijsko natjecanje 
 -Priprema učenika za natjecanja 

Ravnatelj, 
članovi 
aktiva 

 
4 

veljača 
- Školska i županijska natjecanja u znanju stranih jezika – 
organizacija i izvršenje. Individualno usavršavanje 

članovi 
aktiva 

 
3 

ožujak 

- Analiza rezultata natjecanja i uspoređivanje iskustava  
- Kako bolje pripremiti učenike za Državnu maturu 
- Individualno usavršavanje 

članovi 
aktiva 

 
3 

travanj 

- Dan škole  
- Individualno usavršavanje, stručna literatura 
- Sudjelovanje na stručnim skupovima 

Ravnatelj, 
članovi 
aktiva 

 
2 

svibanj 
- Završetak rada s maturalnim razredima i pripreme za Državnu 
maturu (razmjena tema i zadataka). Obavljanje tekućih poslova 

članovi 
aktiva 

 
3 

lipanj 
- Državna matura 
- Popravni ispiti -  dopunska nastava, dogovor i analiza 

Ravnatelj, 
čl. aktiva 

 
2 

srpanj 
- Popravni ispiti -  dopunska nastava, dogovor i analiza 
- Analiza rada i prijedlozi za poboljšanje rada 
 

Ravnatelj, 
članovi 
aktiva 

 
2 

  UKUPNO: 35 
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10.3.3. Matematika, informatika 

1. Željka Korlević, dipl. ing. matematike, voditeljica aktiva 
2. Sandra Bošnjak, mag. edukacije informatike 
3. Josip Mikolašević, mag. edukacije matematike i informatike 
4. Kata Vidaković, prof. matematike i fizike 
5. Ksenija Rastija, dipl. informatičar 
6. Veljko Živković, prof. matematike i fizike 

 

 
 

vrijeme 
izvršenja 

sadržaj rada izvršitelji 
broj 
sati 

kolovoz 

-planiranje i programiranje nastave prema zaduženjima za novu 
školsku godinu. stručno usavršavanje (rad na stručnim skupovima 
županijske i/ili državne razine, prema rasporedu i mogućnostima) 

Korlević, Bošnjak, 
Vidaković,Rastija 
Mikolašević,Živković 

1 
 

2 

rujan 
-provodjenje inicijalnih testova iz matematike u prvim razredima, 
analiza rezultata i detektiranje učenika sa predznanjem 
nedovoljnim za kvalitetno praćenje nastavne 

Korlević 
Vidaković 
Mikolašević 

2 

listopad 

-org. dopunske nastave za učenike kao individualiziranog oblika 
rada pojedinačno ili u malim skupinama za učenike koji ne prate 
redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha.Org. 
vršnjačke pomoći 

Korlević,Vidaković 
Mikolašević,Matošević 

1 
 

1 

studeni 
-analiza realizacije nastavnog plana i programa 
-organizacija dodatne nastave kao individualiziranog oblika rada za 
potencijalno darovite učenike 

Korlević 
Rastija 

1 
1 

  
prosinac 

-sudjelovanje u radu ŽSV svi članovi aktiva 
2 

  siječanj 

-sudjelovanje na stručnom skupu državne razine prema 
mogućnostima Škole.Organizacija i provođenje natjecanja u znanju 
iz informatike i informatike  na školskoj razini. Rad sa učenicima na 
pripremama za natjecanja na višoj razini. Organizacija i početak 
provođenja priprema za polaganje državne mature za učenike 
završnih razreda 

Korlević, Vidaković 
Mikolašević,  Rastija 
Živković, Bošnjak  

4 

veljača 
-sudjelovanje na natjecanju u znanju iz informatike i informatike na 
županijskoj razini. Pprovođenje priprema za polaganje državne 
mature za učenike završnih razreda 

Korlević,Živković 
Rastija,Mikolaševi 
Vidaković 

 
 

3 

ožujak 

-provođenje priprema za polaganje državne mature za učenike 
završnih razreda 
-rad sa učenicima na pripremama za natjecanja na višoj razini 
-analiza realizacije nastavnog plana i programa 

Korlević,Živković 
Mikolašević 
Vidaković,Rastija 
 

4 

travanj 

-sudjelovanje na natjecanju u znanju iz informatike i/ili informatike 
na državoj razini. provođenje priprema za polaganje državne 
mature za učenike završnih razreda 

Korlević,Živković 
Mikolašević 
Vidaković,Rastija 
 

4 

svibanj 
-provođenje priprema za polaganje državne mature za učenike 
završnih razreda 
-sudjelovanje u radu ŽSV 

Korlević, Bošnjak, 
Vidaković,Rastija 
Mikolašević,Živković 

4 
 

2 

lipanj 
-analiza realizacije nastavnog plana i programa 
-priprema prijedloga zaduženja nastavnika za iduću školsku godinu 

Korlević, Bošnjak, 
Vidaković,Rastija 
Mikolašević,Živković 

1 
1 

srpanj 
-stručno usavršavanje nastavnika 
-analiza uspjeha učenika i izrada preporuka za poboljšanje rada 

Korlević, Bošnjak, 
Vidaković,Rastija 
Mikolašević,Živković 

2 
1 

  UKUPNO: 35 
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10.3.4. Fizika, elektrotehnika 
 

1. Dragan Klement, prof. fizike i matematike, voditelj aktiva 
2. Siniša Grahonja, dipl. ing. elektrotehnike 
3. Dubravka Ištvanfi, prof. matematike i fizike 
4. Miodrag Stojanović, dipl. ing. elektrotehnike 
5. Tomislav Filković, dipl. ing. elektrotehnike  

 

vrijeme 
izvršenja 

sadržaj rada izvršitelji 
broj 
sati 

kolovoz 
Napraviti zaduženja za slijedeću školsku godinu 
 

Ravnatelj, 
članovi 
aktiva 

3 

rujan 
Napraviti plan aktiva za slijedeću školsku godinu. 
Dogovoriti kriterije ocjenjivanja (ljestvice postignuća). Dogovoriti 
kako obraditi pojedine teme da se usklade struka i fizika. 

Ravnatelj, 
članovi 
aktiva 

2 

listopad 
Dogovoriti se tko će voditi dodatnu i dopunsku nastavu i 
pripreme za natjecanje. Dogovor o izbornoj nastavi. 
Dogovor o izvođenju vježbi.  

Ravnatelj, 
članovi 
aktiva 

2 

studeni 
Pratiti realizaciju nastave. Pratiti novosti o natjecanjima. 
Napraviti plan odlaska na stručne skupove 

članovi 
aktiva 

2 

prosinac 
Dogovor o održavanju zimske škole fizike VPŽ 
Dogovoriti što se može u radionici napraviti za fiziku 

članovi 
aktiva 

2 

siječanj 
Analizirati realizaciju dopunske i dodatne nastave 
Održavanje školskih natjecanja. Odlazak na stručne skupove 

članovi 
aktiva 

4 

veljača 
Izvješća sa stručnih skupova. Odlazak na županijska i 
međužupanijska natjecanja 

članovi 
aktiva 

3 

ožujak Organizirati proljetnu školu fizike VPŽ. Posjet Tehničkom muzeju aktiv 4 

travanj 
Odlazak na Dane otvorenih vrata sveučilišta Osijek. Održati 
radionice ili predavanja za dan škole. 

članovi 
aktiva 

3 

svibanj 
Održati pripreme za državnu mature,provesti dopunski rad. 
Sudjelovati na predstavljanju Škole budućim učenicima 

članovi 
aktiva 

3 

lipanj 
Poslovi oko završetka nastavne godine. Analizirati rezultate i 
utvrditi broj učenika za dopunski rad. Eventualni odlazak na 
stručne skupove.Poslovi oko završnog ispita,državne mature 

Ravnatelj, 
članovi 
aktiva 

4 

srpanj Održati dopunski rad. Završni poslovi prije godišnjih odmora aktiv 3 

  UKUPNO: 35 

 
10.3.5. Povijest, geografija, sociologija, politika i gospodarstvo, vjeronauk, etika, psihologija 
 

1. Matija Gosler, prof. geografije i povijesti, voditelj aktiva 
2. Mirjana Drenski, dipl. povjesničar 
3. Zorislav Jelenčić, prof. filozofije i ruskog jezika 
4. Dario Kovač, prof. geografije i povijesti 
5. Slobodan Ličinić, prof. geografije 
6. Lucija Šimara, dipl. teolog (zamjena za Jelenu Matišić, dipl. teolog-na rodiljnom dopustu) 
7. Dario Vrbaslija, dipl. teolog 
8. Martina Miler, dipl. ekonomist 
9. Dragan Zubak, prof. sociologije 
10. Zorica Karan, diplomirani psiholog-profesor 
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vrijeme 
izvršenja 

sadržaj rada izvršitelji 
broj 
sati 

kolovoz 

Konstituiranje aktiva. Utvrđivanje zaduženja nastavnika i priprema 
prijedloga za Nastavničko vijeće. Provođenje popravnih i završnih 
ispita te ispita Državne mature 

Ravnatelj, svi 
članovi aktiva  

2 

rujan 

Donošenje programa rada aktiva. Međusobne konzultacije članova 
aktiva o eventualnim stručnim seminarima i izradi izvedbenih 
programa. Upoznavanje s uputama za novu školsku godinu. Izrada 
školskog kurikula. 

Ravnatelj, svi 
članovi aktiva 

4 

listopad 

Završetak izrade operativnih planova i programa. Organizacija i 
odlazak sa učenicima završnih razreda ekonomije i gimnazije na 
školski jednodnevni izlet – izvan učioničku nastavu u Zagreb 
(posjeta Hrvatskom Saboru, Zagrebačke burze, HANFE i Hrvatske 
Narodne Banke). 

Ravnatelj, svi 
članovi aktiva 

3 

studeni 

Praćenje izvršenja nastavnog programa i međusobne konzultacije 
članova aktiva u vezi s njima. Odlazak na jednodnevni školski izlet – 
izvan učioničku nastavu u Vukovar u suradnji s udrugom HVIDR-a 
Slatina 

Nositelji 
organizacije 
školskog izleta, svi 
članovi aktiva 

4 

prosinac 

Analiza ostvarivanja nastavnog plana i programa. Sudjelovanje na 
stručnim seminarima i podnošenje izvještaja s njih. Pripremanje 
učenika za natjecanja. 

Nositelji školskog 
izleta, svi članovi 
aktiva 

3 

siječanj 
Pripremanje  učenika za državnu mature. Priprema učenika za 
odgovarajuća natjecanja ( međužupanijska razina) 

Ravnatelj, svi 
članovi aktiva 

 
2 

veljača 

Kratka analiza ostvarivanja nastavnih programa. Priprema učenika 
za odgovarajuća natjecanja (međužupanijska/državna razina ). 
Pripremanje  učenika za državnu maturu 

Svi članovi aktiva  

4 

ožujak 

Kratka analiza ostvarivanja nastavnih programa. Priprema učenika 
za odgovarajuća natjecanja (međužupanijska/državna razina ). 
Pripremanje  učenika za državnu maturu 

Svi članovi aktiva  

3 

travanj 

Analiza ostvarivanja programa u završnim razredima i pregled 
ostvarivanja programa u ostalim razredima.Priprema učenika za 
odgovarajuća natjecanja ( državna razina ). Organiziranje i 
provođenje državne mature. 

Svi članovi aktiva 

 3 

svibanj 
Analiza ostvarenog uspjeha i realizacije programa u završnim 
razredima.. 

Ravnatelj, svi 
članovi aktiva 2 

lipanj 

Analiza ostvarenog uspjeha i realizacije programa u razredima koji 
nisu završni. Provođenje državne mature.Sudjelovanje na stručnim 
seminarima i podnošenje izvještaja s njih. Organizacija i provođenje 
popravnih ispita. 

Ravnatelj, svi 
članovi aktiva 

3 

srpanj 

Sudjelovanje na stručnim seminarima i podnošenje izvještaja s njih. 
Organizacija i provođenje popravnih ispita. Osvrt na rad u protekloj 
nastavnoj godini. 

Ravnatelj, svi 
članovi aktiva 2 

 

  UKUPNO: 35 



 

53 

 

10.3.6. Biologija, kemija, tjelesna i zdravstvena kultura 
1. Dinka Prenković, prof. biologije i kemije, voditeljica aktiva 
2. Nikolina Tamaš, prof. kineziologije 
3. Vladimir Borbaš, prof. kineziologije 
4. Ana Krpačić, dipl. ing. kemije 
5. Dragana Medved, prof. biologije i kemije  
6. Mirta Drokan, prof. fizičke kulture 

 

vrijeme 
izvršenja 

sadržaj rada izvršitelji broj sati 

kolovoz 
Utvrditi konačni oblik zaduženja za sljedeću školsku 2016./17. godinu. 
Pripremiti izvješća sa stručnih skupova održanih tijekom nenastavnih 
mjeseci 

svi članovi 
aktiva 1 

rujan 

Napraviti plan rada stručnog vijeća za školsku 2016./17. godinu 
Utvrditi zajedničke kriterije ocjenjivanja (ljestvice postignuća) 
Dogovoriti kako obraditi pojedine teme i/ili cjeline u pojedinim 
razrednim odjelima u kojima su dosada uočeni pojedini problem 

svi članovi 
aktiva 

1 

listopad 

Dogovoriti način provodjena priprema za natjecanje i odrediti 
nastavnike koji ce ih voditi. Napraviti analizu uspjeha učenika na 
ispitima državne mature za 2016./17. godinu. Pripremiti održavanje 
školskih natjecanja tjelesne i zdravstvene kulture 

nastavnici 
biologije,  
kemije i tzk 

3 

studeni 
Pratiti realizaciju nastavnog plana i programa te dogovoriti eventualno 
održavanje zimske škole: termin, sadržaj, nositelje 
Napraviti plan odlaska na stručne skupove 

nastavnici 
biologije i 
kemije 

2 

prosinac 
Dogovoriti aktivnosti tijekom zimskih praznika – dodatne i dopunske 
nastave, priprema učenika za natjecanja 

nastavnici 
biologije i 
kemije 

5 

siječanj 

Analizirati realizaciju dopunske i dodatne nastave, zimske škole. 
Pripremiti održavanje školskih natjecanja iz biologije i kemije,te 
tjelesne i zdravstvene kulture. Realizirati odlazak na stručne skupove u 
skladu sa financijskim i ostalim mogućnostima i potrebama nastavnika 

nastavnici 
biologije i 
kemije i tzk 

4 

veljača 

Održati izvješća sa stručnih skupova. Organizirati županijska natjecanja 
prema vremeniku natjecanja(biologija,kemija, tjelesna i zdravstvena 
kultura). Analizirati rezultate školskih natjecanja. Pripremiti i realizirati 
odlazak na žup. natjecanja 

nastavnici 
biologije, 
kemije i tzk 

3 

ožujak 
Analizirati rezultate županijskih natjecanja 
Po potrebi u period proljetnih praznika organizirati proljetnu školu ili 
vršnjačku pomoć 

nastavnici 
biologije, 
kemije i tzk 

6 

travanj 
Ukoliko netko od učenika bude pozvan, pripremiti i realizirati odlazak 
na državno natjecanje 
Održati radionice za dan škole. Analizirati državno natjecanje                

nastavnici 
biologije, 
kemije i tzk 

6 

svibanj 
Sudjelovati na provođenju državne mature 
Sudjelovati na predstavljanju škole budućim učenicima 

svi članovi 
aktiva 

1 

lipanj 

Provesti tekuće poslove oko završetka nastavne godine 
Analizirati rezultate u učenju i utvrditi broj učenika na popravnim 
ispitima. Dogovoriti eventualni odlazak na stručne skupove 
Dovršiti poslove oko državne mature 

nastavnici 
biologije, 
kemije i tzk 

2 

srpanj 
Organizirati i održati popravke. Napraviti analizu uspjeha na popravnim 
ispitima i utvrditi broj učenika za jesenski rok 
Sudjelovati u formiranju zaduženja za iduću školsku godinu 

svi članovi 
aktiva 1 
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10.3.7. Poljoprivreda i agroturizam 
1. Goranka Tomšić, dipl. ing poljoprivrede, voditeljica aktiva 
2. Alen Đurasek, dipl. ing. polj. smjer ratarstvo 
3. Brigita Jurlina, dipl. prehrambeni tehnolog 
4. Željka Venus, dipl. ing. agronom. smjer agronomika 
5. Jasna Asić, dipl. ing. polj.  
6. Ladislav Tot, dipl. ing. polj. smjer ratarstvo 
7. Nikola Miščević, dipl. ing. poljoprivrede 

 
 

vrijeme 
izvršenja 

sadržaj rada izvršitelji 
broj 
sati 

kolovoz 

Konstituiranje aktiva. Utvrđivanje zaduženja nastavnika i priprema 
prijedloga za Nastavničko vijeće. Provođenje popravnih i završnih 
ispita te ispita Državne mature 

Ravnatelj, svi 
članovi aktiva  

2 

rujan 

Donošenje programa rada aktiva. Međusobne konzultacije članova 
aktiva o eventualnim stručnim seminarima i izradi izvedbenih 
programa. Upoznavanje s uputama za novu školsku godinu. 
Uvođenje novozaposlenih nastavnika u nastavnički posao 

Ravnatelj, svi 
članovi aktiva 

4 

listopad 

Završetak izrade izvedbenih programa. Utvrđivanje prijedloga 
eventualnih razlikovnih i dopunskih ispita. Utvrđivanje tema 
odnosno zadataka za završni ispit. 

Ravnatelj, svi 
članovi aktiva 3 

studeni 

Praćenje izvršenja nastavnog programa i međusobne konzultacije 
članova aktiva u vezi s njima. Odlazak na jednodnevnu stručnu 
ekskurziju na sajam u Veronu. 

Nositelji 
organizacije 
školskog izleta, svi 
članovi aktiva 

4 

prosinac 

Analiza ostvarivanja nastavnog plana i programa. Organizacija i 
provođenje eventualnih završnih ispita. Sudjelovanje na stručnim 
seminarima i podnošenje izvještaja s njih. 

svi članovi aktiva 

3 

siječanj 
Razrada uputa za 2. Polugodište. Pripremanje učenika za natjecanja 
kao i samo natjecanje na školskoj razini. 

Ravnatelj, svi 
članovi aktiva 

 
2 

veljača 
Pripremanje  učenika za državnu mature. Priprema učenika za 
odgovarajuća natjecanja. 

Svi članovi aktiva  
4 

ožujak Posjeta sajma Viro-Expo sa učenicima poljoprivrede i agroturizma Svi članovi aktiva  3 

travanj 
Praćenje priprema učenika za izradu završnih radova idavanje 
potrebnih uputa. Kratka analiza ostvarivanja nastavnih programa 

Svi članovi aktiva 

 
3 

svibanj 

Organiziranje i praćenje izvršenja učeničkih radova za završni ispit i 
njihovo ocjenjivanje. Analiza ostvraivanja programa u završnim 
razredima i pregled ostvarivanja programa u ostalim razredima. 
Posjet sajmu cvijeća u Zagrebu 

Ravnatelj, svi 
članovi aktiva 

2 

lipanj 

Organizacija i provođenje završnih ispita. Analiza ostvarenog 
uspjeha i realizacije programa u razredima koji nisu završni. 
Provođenje državne mature. 

Ravnatelj, svi 
članovi aktiva 3 

srpanj 
Organizacija i provođenje dopunskog rada. Osvrt na rad u protekloj 
nastavnoj godini. 

Ravnatelj, svi 
članovi aktiva 

2 
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10.3.8. Ekonomija 

 
1. Željko Milnović, dipl. ekonomist, voditelj aktiva 
2. Ankica Đurasek, dipl. ekonomist 
3. Marina Grgić, dipl. ekonomist 
4. Danijel Krstičević, magistar ekonomije (Ivana Švamberger, dipl. ekonomist) 

 
vrijeme 

izvršenja 
sadržaj rada izvršitelji broj sati 

kolovoz 

Konstituiranje aktiva. Utvrđivanje zaduženja nastavnika i priprema 
prijedloga za Nastavničko vijeće 
Provođenje popravnih i završnih ispita te ispita Državne mature. 

Ravnatelj, 
članovi aktiva, 
ispitni 
koordinator 

2 

rujan 

Donošenje programa rada aktiva.Međusobne konzultacije članova aktiva 
o eventualnim stručnim seminarima i izradi izvedbenih programa. 
Upoznavanje s uputama za novu školsku godinu. Izrada školskog kurikula. 
Uvođenje novozaposlenih nastavnika u nastavni proces 

 
Ravnatelj, svi 
članovi aktiva 

4 

listopad 
Završetak izrade operativnih planova i programa. 
Utvrđivanje tema odnosno zadataka za završni ispit 

Ravnatelj, svi 
članoviaktiva 

3 

studeni 

Praćenje izvršenja nastavnog programa i međusobne konzultacije članova 
aktiva u vezi s njima 
Organizacija i odlazak sa učenicima završnih razreda ekonomije i 
gimnazije na školski jednodnevni izlet – izvan učioničku nastavu u Zagreb 
(posjeta Hrvatskom Saboru, Zagrebačke burze, HANFE, Interlibera i 
Hrvatske Narodne Banke). 

Nositelji 
organizacije 
školskog izleta, 
svi članovi 
aktiva 

4 

prosinac 
Analiza ostvarivanja nastavnog plana i programa. 
Sudjelovanje na stručnim seminarima i podnošenje izvještaja s njih. 
Pripremanje učenika za natjecanja. 

Svi članovi 
aktiva 3 

siječanj 
Pripremanje  učenika za državnu maturu.Priprema učenika za 
odgovarajuća natjecanja. Provedba natjecanja na školskoj razini 
priprema učenika za izradu Završnog rada 

Ravnatelj, svi 
članovi aktiva 3 

veljača 

Kratka analiza ostvarivanja nastavnih programa.Priprema učenika za 
odgovarajuća natjecanja ( međužupanijska/državna razina ). Pripremanje  
učenika za državnu maturu . 
Priprema učenika za izradu Završnog rada 

 
Svi članovi 
aktiva 

4 

ožujak 
Kratka analiza ostvarivanja nastavnih programa. Priprema učenika za 
odgovarajuća natjecanja. Pripremanje  učenika za državnu maturu. 
Priprema učenika za izradu Završnog rada 

 
Svi članovi 
aktiva 

3 

travanj 

Analiza ostvarivanja programa u završnim razredima i pregled 
ostvarivanja programa u ostalim razredima.Priprema učenika za 
odgovarajuća natjecanja. Organiziranje i provođenje državne mature. 
Priprema učenika za izradu Završnog rada. Održati radionice za Dan škole 

 
 
Svi članovi 
aktiva 

 

3 

svibanj 
Organiziranje i praćenje izvršenja učeničkih radova za završni ispit i 
njihovo ocjenjivanje.Analiza ostvarivanja programa u završnim razredima i 
pregled ostvarivanja programa u ostalim razredima. 

Ravnatelj, svi 
članovi aktiva 
 

2 

lipanj 

Analiza ostvarenog uspjeha i realizacije programa u razredima koji nisu 
završni. Provođenje državne mature. Sudjelovanje na stručnim 
seminarima i podnošenje izvještaja s njih. 
Organizacija i provođenje Završnog ispita i popravnih ispita. 

Ravnatelj, svi 
članoviaktiva, 
IK i ostali 
nastavnici 

4 

srpanj 

Sudjelovanje na stručnim seminarima i podnošenje izvještaja s njih. 
Organizacija i provođenje popravnih ispita. 
Osvrt na rad u protekloj nastavnoj godini. 
Sudjelovati u formiranju zaduženja za slijedeću školsku godinu 

 
Ravnatelj, svi 
članovi aktiva 

 

2 
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