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SADRŽAJ RADA 
 
 

VRIJEME 
REALIZACIJE 

PREDVIĐENI 
SATI 

1.POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE 
ŠKOLSKOG PROGRAMA 

rujan, listopad, 
kontinuirano 

 

1.1 Organizacijski poslovi - planiranje   

Izrada godišnjeg plana i programa pedagoga rujan  

Izrada mjesečnog i tjednog plana pedagoga kontinuirano  

Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa 
škole 

rujan  

Sudjelovanje u izradi školskog kurikuluma srpanj, kolovoz, 
rujan 

 

Sudjelovanje u izradi elemenata ocjenjivanja i 
postupaka vrednovanja u nastavnom predmetu 

rujan, listopad  

Planiranje i programiranje stručnog usavršavanja 
učitelja 

kolovoz 
,rujan,listopad 

 

Sudjelovanje u edukaciji i korištenju e-dnevnika kontinuirano  

Planiranje projekata i istraživanja rujan, listopad  

Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada s 
učenicima s posebnim potrebama 

rujan, listopad  

 
Planiranje praćenja napredovanja učenika 

rujan, listopad  

Planiranje i programiranje suradnje s roditeljima rujan, listopad  

Planiranje i programiranje profesionalne 
orijentacije 

rujan, listopad  

Pripremanje individualnih programa za uvođenje 
pripravnika u samostalni rad 

kontinuirano  

Planiranje i programiranje praćenja i unapređivanja 
nastave 

kontinuirano  

Izrada školskog preventivnog programa rujan  

Izrada školskog razvojnog plana rujan, listopad  

ukupno sati:  105 



2. POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA 
U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU 

  

2.1 Upis učenika i formiranje razrednih odjela   

Suradnja s djelatnicima predškole i vrtića ožujak-lipanj  

Predavanje za roditelje predškolaca na temu: 
Polazak u prvi razred 

ožujak  

Organizacija posjeta budućih učenika školi, 
prisustvovanje aktivnostima u školi 

travanj, svibanj  

Radni dogovor povjerenstva za upis, priprema 
materijala 

travanj  

 
Utvrđivanje zrelosti djece za školu-testiranje 

travanj, svibanj  

Formiranje razrednih odjela učenika 1. razreda lipanj  

ukupno sati:   90 

2.2 Praćenje i izvođenje odgojno-obrazovnog 
rada 

  

Praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa-
razgovori nakon uvida 

tijekom godine  

Početnici, novi učitelji, volonteri tijekom godine  

Praćenje ocjenjivanja učenika, ponašanje 
učenika,rješavanje problema u razrednom odjelu 

tijekom godine  

ukupno sati:   105 

   

Pedagoške radionice i projekti (priprema i 
realizacija), 
-realizacija školskog preventivnog programa, 
programa zdravstvanog odgoja, nenasilja, CAP 
program, radionice za učenike koji ne pohađaju 
izbornu nastavu, projekt Valentinovo, Odaberi 
pravu stvar-sport i znanje su dar, Stop nasilju, Budi 
promjena koju želiš vidjeti u svijetu- Ja volontiram, 
Brain gym   

tijekom godine  

ukupno sati:  250 

2.5 rad s učenicima s posebnim potrebama   

Identifikacija učenika s posebnim potrebama 
 

tijekom godine  

Sudjelovanje u timskoj procjeni za određivanje tijekom godine  



primjerenog oblika ponašanja 

Savjetodavni rad s roditeljima obzirom na 
specifičnu razvojnu teškoću 

tijekom godine  

Savjetodavni rad s učiteljima o pružanju 
adekvatnog pristupa u radu 

tijekom godine  

Praćenje rada učenika i njegovih odgojno-
obrazovnih postignuća 

tijekom godine  

Rad s pojedinim odjelima na integraciji i 
socijalizaciji učenika s posebnim potrebama 

tijekom godine  

Savjetodavni rad s osobnim asistentom u 
nastavi,praćenje njegova rada, suradnja s 
roditeljima- 

tijekom godine  

Identifikacija darovitih učenika rujan-prosinac  

Savjetodavni rad s roditeljima i učiteljima darovitih 
učenika 

tijekom godine  

Rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh u 
učenju- pružanje individualne pomoći u 
savladavanju nastavnog gradiva 
 

tijekom godine  

Rad s odjelima sa narušenim međusobnim 
odnosima u razredu -savjetodavni rad s 
razrednikom, učenicima i učiteljma,roditeljima 
provođenje ped. radionica s ciljem, prevencije i 
otklanjanja nepoželjnih ponašanja te učenja  
socijalnih vještina, poštivanja pravila, vještine 
slušanja i komunikacije i dr. 

tijekom godine  

Rad s novopridošlim učenicima, uč. s drugog 
govornog područja 

tijekom godine  

ukupno sati:  250 
 

2.6 Savjetodavni rad i suradnja   

Savjetodavni rad s učenicima-grupni i individualni tijekom godine  

Vijeće učenika- vođenje, kordinacija tijekom godine  

Savjetodavni rad i suradnja s učiteljima tijekom godine  

Suradnja s ravnateljem tijekom godine  

Savjetodavni rad sa sustručnjacima: psiholozi, 
liječnici, soc. radnici, psihijatri... 

tijekom godine  

Suradnja sa Zdravim gradom, Domom zdravlja , tijekom godine  



Centrom za socijalnu skrb, MUP-om, lokalnom 
zajednicom, Agencijom za odgoj i obrazovanje, 
Ministarstvom, nacionalnim centrom za vanjsko 
vrednovanje, Zavodom za javno zdravstvo... 

ukupno sati:  105 
 

2.7 Profesionalno usmjeravanje i informiranje 
učenika 

  

Suradnja s učiteljima i  razrednicima na poslovima 
PO 

studeni-lipanj  

Predavanja za učenike:Činioci koji utiču na izbor 
zanimanja; sustav srednjoškolskog obrazovanja u 
RH; Elementi i kriteriji za upis u SŠ  

studeni-lipanj  

Predstavljanje ustanova za nastavak obrazovanja svibanj, lipanj  

Utvrđivanje profesionalnih interesa, obrada 
podataka 

studeni  

Testiranje sposobnosti učenika-psiholog Zavod za 
zapošljavanje 

siječanj, veljača  

Individualni savjetodavni razgovori s učenicima o 
upisu u SŠ 

tijekom godine  

Savjetodavni razgovori s roditeljima tijekom godine  

Vođenje dokumentacije o PO tijekom godine  

ukupno sati:                                                                                                                                                                                            150 

2.8 Zdravstvena i socijalna zaštita učenika   

Suradnja na realizaciji PP zdravstvene zaštite tijekom godine  

Skrb o učenicima ,korisnicima socijalnih programa tijekom godine  

Pomoć učenicima u ostvarivanju prava tijekom godine  

Upoznavanje i praćenje uč. socijalnih prilika- 
suradnja s predstavnikom nadzora nad obitelji 

tijekom godine  

Koordiniranje suradnje s ostalim stručnjacima u 
području mentalne, zdravstvene i socijalne skrbi u 
lokalnoj zajednici ( Centar za soc.skrb, Zdravi grad 
Poreč, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, 
Dom zdravlja Poreč…) 

tijekom godine  

ukupno sati:   
105 

3. SUDJELOVANJE U RADU STR.TIJELA   



Rad u RV tijekom godine  

Rad u UV tijekom godine  

Rad u stručnim timovima projekata CAP I CAP 
teen 

siječanj-ožujak  

Rad u stručnom povjerenstvu za popravne, 
predmetne i razredne ispite 

svibanj-kolovozz  

Rad u stručnom povjerenstvu škole za utvrđivanje 
psihofizičkog stanja djeteta te određivanje 
primjerenog oblika školovanja 

tijekom godine  

Rad u stručnom povjerenstvu ureda državne 
uprave za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta 
te određivanje primjerenog oblika školovanja 

tijekom godine  

ukupno sati:  70 

4. SUDJELOVANJE U REALIZACIJI 
PROGRAMA KULTURNE I JAVNE 
DJELATNOSTI ŠKOLE 

  

ukupno sati:  40 

5. VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA   

5.1 vrednovanje u odnosu na utvrđene ciljeve   

Periodične analize ostvarenih rezultata 1. razreda, 
5. razreda, 8.razreda 

tijekom godine  

Analiza odgojno -obrazovnih rezultata na kraju 
1.polugodišta 

siječanj  

Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju 
nastavne godine 

lipanj  

ukupno sati:  60 

5.2 istraživanja u funkciji poboljšanja odgojno-
obrazovnog rada 

  

 Praćenje provedbe pilot projekta "e-Škole: 
Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola" 

tijekom godine  

Obrada i interpretacija rezultata istraživanja ožujak  

Samovrednovanje rada škole, vanjsko vrednovanje 
NCVVO 

tijekom godine  

ukupno sati:  105 

6. STRUČNO USAVRŠAVANJE   

6.1 Stručno usavršavanje pedagoga   



Izrada godišnjeg plana i programa stručnog 
usavršavanja 

rujan  

Praćenje stručne literature i periodike tijekom godine  

Stručno usavršavanje u školi, UV, aktivi tijekom godine  

ŽSV stručnih suradnika-sudjelovanje, predavanja tijekom godine  

Edukacija e-dnevnika tijekom godine  

Stručno-konzultativni rad sa sustručnjacima tijekom godine  

Usavršavanje u organizaciji MZOS, AOO i ostalih 
institucija 

tijekom godine  

ukupno sati:  105 

6.2. Stručno usavršavanje učitelja   

individualna pomoć učiteljima u ostvarivanju 
planova usavršavanja 

rujan  

koordinacija stručnog usavršavanja u školi i izvan 
nje 

tijekom godine  

održavanje predavanja za učitelje tijekom godine  

izrada prijedloga literature za stručno usavršavanja rujan, listopad  

rad s učiteljima-pripravnicima tijekom godine  

rad sa str. suradnicima-mentorstvo tijekom godine  

rad sa str. sur.i učiteljima pripravnicima-
sudjelovanje u radu povjerenstva za stažiranje 

tijekom godine  

mentorstvo studentima pedagogije tijekom godine  

ukupno sati:  90 

7. BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I 
DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST 

  

sudjelovanje u izradi prijedloga nabave stručne i 
druge literarure, sudjelovanje u informiranju i 
predstavljanju novih stručnih izdanja 

tijekom godine  

ukupno sati:  32 

8. DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST   

pregled učiteljske dokumentacije lipanj  

vođenje dokumentacije o učenicima i roditeljima tijekom godine  

vođenje dokumentacije o radu tijekom godine  



priprema i vođenje dokumentacije za Povjerenstvo 
Ureda 

  

ukupno sati:  70 

9. OSTALI POSLOVI   

nepredviđeni poslovi  tijekom godine  

ukupno sati:  42 

ukupno sati godišnje:  1768 

 


