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1. MATERIJALNI UVJETI 

 
 
 
PODRUČJE RADA U KOJEM DJELUJE ŠKOLA 
 
 Sjedište Škole je na području područnog ureda Centar, Vodnikova 12, Zagreb. 
Površina škole iznosi : 

- školska zgrada: 1.750 m² 
 
 

 
 RADNI PROSTOR 
 
 Škola radi na jednoj lokaciji i u zgradi ima u zakupu: 
 

 5  učionica ( 25 m² - 55 m²)   

 1 kabinet za nastavu informatike 

 1 laboratorij za nastavu biologije, kemije i fizike 

 blagavaonicu ( 30 m²) 

 1 ured za ravnatelja škole 

 1 ured  za školskog psihologa i koordinatora ispita državne mature 

 knjižnicu 

 1 ured za tajnicu škole 

 ured računovodstva 

 1 prostoriju referade  

 višenamjensku prostoriju ( 60 m²) 

 sanitarne prostorije te ostale pomoćne prostorije 

 učionica za slobodne aktivnosti 
 
 
Nastava se izvodi u jednoj smjeni. 
 
 
 
 
NASTAVA TZK 
 
Nastava TZK  se  planira izvoditi u sportskoj dvorani Tehničke škole u Zagrebu, 
Palmotićeva 84. 
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OPREMA RADNOG PROSTORA 
 
 
Opremljenost nastavnim i didaktičkim pomagalima s aspekta suvremene nastave  još ne 
zadovoljava u potpunosti. U ovoj školskoj godini planiramo nastavak nabavke opreme 
kojom bi poboljšali  uvjete za odvijanje nastave u svim predmetima.  
 
 
PLAN ODRŽAVANJA OBJEKTA 
 
Planira se: 
 

 uređenje učionica 

 nastavk uređenja internetske mreže 

 opremanje informatičke strukture 
 
 
NABAVA OPREME 
 
 Planira se: 
 

 opremanje laboratorija za kemiju, biologiju i fiziku 

 velika pozornost biti će usmjerena na nabavu opreme i knjiga za knjižnicu 

 nabavka opreme za informatičku učionicu 

 nabavka i opremanje učionica informatičkom opremom 

 uređenje radnog prostora školskog psihologa 

 uređenje radnog prostora za koordinatora ispita Državne mature (DM) 

 nabava instrumenata za nastavu glazbene umjetnosti (klavijature i bubnjevi) 

 garderobni ormarići 

 video nadzor 
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2. IZVEDBENI KALENDAR ZA ŠKOLSKU GODINU  2019./2020. 
 

1. polugodište  traje od 9. rujna  do 20. prosinca 2019. 
2. polugodište traje od 13. siječnja 2020. do 17. lipnja 2020.,  

a za učenike završnog razreda do 22. svibnja 2020.   

 zimski odmor  traje od 23. prosinca 2019. do 10.siječnja 2020. 

 proljetni odmor traje od 10. travnja 2020., a završava 17. travnja 2020.   

 ljetni odmor počinje 17. lipnja  2020. 
 

1. POLUGODIŠTE 
(od 9. rujna do 20. prosinca 2019.) 

 

9. rujna 2019. (ponedjeljak) početak nastave 

rujan 2019. 
 

inicijalni ispiti iz matematike, hrvatskog jezika i 
engleskog jezika (1.rzr.) 

2. listopada 2019. (srijeda) 
sjednica Nastavničkog vijeća - Godišnji plan i 
program 2019./20.,  Šk. kurikulum 2019./20. i 
Izvješće  o stanju i uspjehu za 2018./19. 

7. listopada 2019. (ponedjeljak) nenastavni dan 

8. listopada 2019. (utorak) Dan neovisnosti 

listopad 2019.  
 

terenska nastava Rijeka, Trsat (Krapina, Trakošćan) 

1. studenoga 2019. (petak) Dan svih svetih 

15.studenoga 2019. (petak ) kvartalna sjednica 

15.studenog 2019. (petak) individualni razgovori nastavnika i roditelja 

16. do 20. prosinca 2019. „Božić u školi“ 

20. prosinca 2019. (petak) sjednica RV, sjednica NV 

20. prosinca 2019. (petak) završetak nastave u 1. polugodištu 

23.prosinca 2018. (ponedjeljak) početak zimskog odmora učenika 

10. siječnja 2020. (petak) završetak zimskog odmora učenika 

2. POLUGODIŠTE 
                                       (od 13. siječnja  do 17. lipnja 2020.) 

 

13. siječnja 2020. (ponedjeljak) 
početak nastave u drugom polugodištu 
 

20. ožujka 2020. (petak) kvartalna sjednica 

20. ožujka 2020. (petak) Individualni razgovori nastavnika i roditelja 

9. travnja 2019. (četvrtak) početak proljetnog odmora učenika 

12. travnja 2020. (nedjelja) Uskrs 

13. travnja 2020. (ponedjeljak) Uskrsni ponedjeljak 
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17. travnja 2020. (petak) završetak proljetnog odmora učenika 

1. svibnja 2020. petak) Praznik rada 

svibanj 2020. višednevni izlet - nastava na putu 

22. svibnja 2020. (petak)                         završetak nastavne godine za maturante 

22. svibnja 2020. (petak)                                                                                    sjednica RV i sjednica NV za maturante                                                 

11. lipnja 2020. (četvrtak) Tijelovo 

17. lipnja 2020. (srijeda) završetak nastavne godine  

19. lipnja 2020. (petak) sjednica RV, sjednica NV  

19. do 30. lipnja 2020.  dopunski rad 

1. srpnja  2020. (srijeda)  Nastavničko vijeće 

lipanj i srpanj 2020. upisi u 1. razred prema kalendaru MZO 

kolovoz  2020.  
popravni ispiti  
jesenski rok upisa prema kalendaru MZO 

28. kolovoza 2020. (petak) Nastavničko vijeće 

31. kolovoza 2020.  završetak školske godine 2019./20. 

 

ISPITI DRŽAVNE MATURE ZA ZAVRŠNI RAZRED 
 
RASPORED PISANJA OBAVEZNIH ISPITA DRŽAVNE MATURE – LJETNI ROK  
*Napomena: termini  ispita izbornih predmeta prema Kalendaru  ispita DM 
  
16.-17. lipnja 2020.- ispiti iz Hrvatkog jezika  
 
5. lipnja 2020. – ispit iz Engleskog jezika 
 
29. lipnja 2019.- ispit iz Matematike 
 

8.7. 2020.- objava rezultata 

10.7. 2020.- rok za prigovore 

14.7.2020.- konačna objava rezultata 

16.7. 2020. – podjela svjedodžbi 

 
RASPORED PISANJA OBAVEZNIH ISPITA DRŽAVNE MATURE – JESENSKI 
ROK  
*Napomena: termini  ispita izbornih predmeta prema Kalendaru  ispita DM 
  
24. kolovoza 2020. – ispit iz Engleskog jezika 
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31. kolovoza - 1. rujna 2020.- ispiti iz Hrvatkog jezika  
 
26. kolovoza 2020.  - ispit iz Matematike  
 

9.9. 2020.- objava rezultata 

11.9. 2020.- rok za prigovore 

15.9.2020.- konačna objava rezultata 

17.9. 2020. – podjela svjedodžba 
 

 
PROBNA MATURA- po drugu godinu za redom, u planu je provedba probnih 

ispita državne mature za učenike završnog 4.a razreda. 
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3. NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU  GODINU  2019./2020. 
 
U Gimnaziji Marul izvodi se nastava po programu opće gimnazije u sva četiri razreda, s 
tim da se  u prvom i drugom razredu, uz program opće gimnazije, za dio učenika 
provodi  program prirodoslovno matematičke gimnazije. Uz suglasnost Ministarstva 
znanosti i obrazovanja, nastava će se održavati u blokovima. 

 
1. RAZRED 

 
 

PREDMET 
GODIŠNJI FOND 

SATI 
VRIJEME 

ODRŽAVANJA 

   

  1. HRVATSKI JEZIK 140 tijekom cijele godine 

  2. ENGLESKI JEZIK 105 tijekom cijele godine 

  3. NJEMAČKI JEZIK 70 tijekom cijele godine 

  4. LATINSKI JEZIK 70 tijekom cijele godine 

  5. GLAZBENA 
UMJETNOST 

35 1. polugodište 

  6. LIKOVNA UMJETNOST 35 1. polugodište 

  7. POVIJEST 70 2. polugodište 

  8. GEOGRAFIJA 70 1. polugodište 

  9. MATEMATIKA 140 tijekom cijele godine 

10. FIZIKA 70 2. polugodište 

11. KEMIJA 70 2. polugodište 

12. BIOLOGIJA 70 1. polugodište 

13. INFORMATIKA 70 tijekom cijele godine 

14. T Z K 70 tijekom cijele godine 

15.ETIKA/VJERONAUK 35 2. polugodište 

16.IZBORNA NASTAVA- 
MATEMATIKA 

70 tijekom cijele godine 
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2.RAZRED 

 
 

PREDMET 
GODIŠNJI FOND 

SATI 
VRIJEME 

ODRŽAVANJA 

  
 

1. HRVATSKI JEZIK 140 tijekom cijele godine 

2. ENGLESKI JEZIK 105 tijekom cijele godine 

3. NJEMAČKI JEZIK 70 tijekom cijele godine 

4. LATINSKI JEZIK 70  tijekom cijele godine 

5. PSIHOLOGIJA 35 1. polugodište 

6. GLAZBENA UMJETNOST 35 2. polugodište 

7. LIKOVNA UMJETNOST 35 2. polugodište 

8. POVIJEST 70 1. polugodište 

9. GEOGRAFIJA 70 2. polugodište 

10. MATEMATIKA 140 tijekom cijele godine 

11. FIZIKA 70 
1. polugodište/2. 
polugodište (PMS) 

12. KEMIJA 70 2. polugodište 

13. BIOLOGIJA 70 1. polugodište 

14. INFORMATIKA 70 tijekom cijele godine 

15. T Z K 70 tijekom cijele godine 

16.ETIKA  35 2. polugodište 

17.IZBORNA NASTAVA – 
MATEMATIKA 

70 tijekom cijele godine 
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3.RAZRED 
 

PREDMET 
GODIŠNJI FOND 

SATI 
VRIJEME 

ODRŽAVANJA 

  
 

1. HRVATSKI JEZIK 140 tijekom cijele godine 

2. ENGLESKI JEZIK 105 tijekom cijele godine 

3. NJEMAČKI JEZIK 70 tijekom cijele godine 

4. SOCIOLOGIJA 70  1. polugodište 

5. PSIHOLOGIJA 70 2. polugodište 

6. GLAZBENA UMJETNOST 35 1. polugodište 

7. LIKOVNA UMJETNOST 35 2. polugodište 

8. POVIJEST 70 1. polugodište 

9. GEOGRAFIJA 70 2. polugodište 

10. MATEMATIKA 140 tijekom cijele godine 

11. FIZIKA 70 1. polugodište 

12. KEMIJA 70 1. polugodište 

13. BIOLOGIJA 70 2. polugodište 

14. LOGIKA 35 tijekom cijele godine 

15.ETIKA  35 2. polugodište 

16. T Z K 70 tijekom cijele godine 

17. IZBORNA NASTAVA – 
MATEMATIKA 

70 tijekom cijele godine 
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4.RAZRED 
 

PREDMET 
GODIŠNJI FOND 

SATI 
VRIJEME 

ODRŽAVANJA 

  
 

1. HRVATSKI JEZIK 140 tijekom cijele godine 

2. ENGLESKI JEZIK 105 tijekom cijele godine 

3. NJEMAČKI JEZIK 70 tijekom cijele godine 

4. FILOZOFIJA 70  1. polugodište 

5. POLITIKA I GOSPODARSTVO 35 2. polugodište 

6. GLAZBENA UMJETNOST 35 2. polugodište 

7. LIKOVNA UMJETNOST 35 1. polugodište 

8. POVIJEST 70 tijekom cijele godine 

9. GEOGRAFIJA 70 1. polugodište 

10. MATEMATIKA 140 tijekom cijele godine 

11. FIZIKA 70 2. polugodište 

12. KEMIJA 70 1. polugodište 

13. BIOLOGIJA 70 tijekom cijele godine 

14. IZBORNA NASTAVA – 
MATEMATIKA 

70 tijekom cijele godine 

15.ETIKA/ VJERONAUK 35 2. polugodište 

16. T Z K 70 tijekom cijele godine 
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4. PODACI  O UČENICIMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. 

 

 
RAZRED 

BROJ 
ODJELA 

BROJ 
UČENIKA 

 
MUŠKO 

 
ŽENSKO 

POVRATNICI 
STRANI 

DRŽAVLJANI 

1. 1 17 8 9 / / 

2. 1 18 14 4 / / 

3. 1 16 8 8 / / 

4. 1 11 6 5   

UKUPNO 4 63 37 26 / / 

 

5. PLAN I PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA 
 

SADRŽAJI 
VRIJEME 
ODRŽAVANJA 

NOSIOCI ZADATAKA 

1.   Podjela zaduženja i radnih 
zadataka. Tekući zadaci uz 
početak šk.godine 

kolovoz 
rujan 

stručna vijeća 

i ravnatelj 

2.   Utvrđivanje godišnjih nastavnih planova i programa, 
godišnji program rada gimnazije 

rujan 
 

 

Nastavničko vijeće 
VR, Šk. odbor i 
ravnatelj 

3.   Rasprava o uspjehu i učeničkim 
izostancima 

listopad 
prosinac 

Nastavničko vijeće 
VR, Šk. odbor i ravnatelj 

4.   Analiza odgojno-obrazovnih rezultata prije 
proljetnog odmora 

travanj 
ravnatelj, Nastavničko 
vijeće, VR 

5.   Poslovi vezani uz kraj nastavne 
godine 

svibanj 
ravnatelj, Nastavničko 
vijeće 

6.   Analiza rezultata na kraju školske godine 
(popravni,predmetni razredni ispiti i dr.) 

lipanj 
ravnatelj, Nastavničko 
vijeće 

7.   Tematske sjednice: upoznavanje Nastavničkog vijeća 
sa novim pravilnicima 

tijekom godine ravnatelj 
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6. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA ŠKOLE 

 
VRSTA POSLOVA SADRŽAJI VRIJEME 

OSTVARIVANJA 

Pedagoško 
organizacioni rad 

Izrada Godišnjeg plana; 
Izrada Školskog kurikuluma                                                                                                                
Pripremanje i vođenje sjednica NV;                                          
Vođenje brige o kadrovskoj problematici;                                       
Organizacija rada u administrativno-tehničkoj službi 

rujan                
                   rujan                            
                 tijekom šk. 
godine 

Pedagoško 
instruktivni rad 
  
  
  
  
  
  
  
  

Rad s nastavnicima                                                                      
Prisustvovanje nastavi 

tijekom šk. godine 

Pregled planova rada rujan 

Analiza rada u nastavi   
Rad s nastavnicima početnicima i tijekom šk.godine 

  

novim nastavnicima   

Prisustvovanje stručnim seminarima   

Razgovor i konzultacije s učenicima i   

nastavnicima   

Suradnja s roditeljima ,razgovori i dogoori o 
postizanji još boljih rezultata 
Suradnjas s Udrugom privatnih škola 

  

Pedagoško 
administrativni rad 

Izrada godišnjeg plana ravnatelja                                 
 Izrada izvještaja za statističke službe                                                 
Pregled pedagoške dokumentacije 

kolovoz                                
tijekom šk.godine                                     
tijekom šk.godine 

Upravno  
administrativni 
poslovi 

Suradnja s upravno-administrativnom službom, 
pregled dokumentacije te formuliranje odluka i 
dopisa 

tijekom šk.godine 

Obavljanje tekućih 
i tehničkih i 
financijskih 
poslova 

Suradnja s računovodstveno-financijskom službom.  
Analiza periodičnih i završnih računa.                                       
Izrada financijskog plana i kontrola provedbe. 

tijekom šk. godine                                           
siječanj-srpanj                                                          

tijekom šk. godine 

Suradnja škole s 
institucijama 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja                              
Gradski ured za obrazovanje        
Udruga privatnih škola                                                                    
NCVVO                                                                                                 
AZOO                                                                                                  
MUP i PU                                                                                                                                                           
CARnet                                                                                         
Sveučilište u Zagrebu                                                                            
IFS i Institut "Ruđer Bošković" 
Suradnja sa Službom školske medicine 

 
 
 

tijekom šk. godine 
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7. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA - PSIHOLOGA 
 

VRSTA POSLOVA SADRŽAJI VRIJEME OSTVARIVANJA 

Organizacijski 
poslovi, evidencija 
i evaluacija rada 

-izrada Godišnjeg plana i programa rada 
škole 

tijekom šk.godine 

- izrada Školskog kurikuluma 
- izrada Izvješća o radu za 2017./18. 

rujan 
rujan 

-izrada Godišnjeg plana i programa rada 
stručnog suradnika-psihologa 

rujan 

-izrada Školskog preventivnog programa  
-izrada Školskog programa profesionalnog 
informiranja 
- izrada Izvedbenog plana i programa iz 
psihologije 
-izrada izvješća 

rujan 
rujan 

 
 

rujan 
 

              tijekom šk. godine 

-vođenje  stručnih bilješki idokumentacije tijekom šk. godine 

Rad sa učenicima 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

a) savjetodavni rad s učenicima u 
području:  

        tijekom šk. godine 

-usmjeravanje ka djelotvornijim oblicima 
ponašanja 

  

- usmjeravanje prema efikasnijim 
strategijama  

 

učenja   

- podrška u rješavanju osobnih problema 
u cilju  

  

osobnog razvoja   

- profesionalno informiranje i 
usmjeravanje 
- učenici s teškoćama u razvoju- rješenja i 
planovi individualizavije 

  

 Oblici rada:   

- individualni rad (intervju, savjetodavni 
rad) 

  

- grupni rad (tematska predavanja, 
radionice,  

  

rad u manjim skupinama) 

b) provedba Školskih preventivnih 
programa: 

  

- prevencije nasilja   

- prevencije zlouporabe sredstava 
ovisnosti 

  

- prevencije školskog neuspjeha   
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-zdravstvenog i građanskog odgoja   

 
Rad sa roditeljima 
  

-individualno savjetovanje  
-tematska predavanja iz područja 
psihologije roditeljstva 

- priprema roditeljskih sastanaka 
- predmetne konzultacije 

           
          tijekom šk. godine 
             prema potrebi 
 
 

    

Rad s razednicima, 
nastavnicima i 
stručnim organima 
škole 
  
  

-suradnja vezano za organizacijske 
poslove 

tijekom šk. godine 
 
 

- sudjelovanje u pripremi i radu razrednih 
i nastavničkog vijeća 

- suradnja s razrednicima i ostalim 
nastavnicima u otkrivanju,praćenju i 
pomaganju učenicima s teškoćama u 
razvoju 

 
 
 
 
 
  
Suradnja  s 
institucijama 
izvan škole 
  
  

-upućivanje nastavnika na literaturu iz 
područja psihologije 

  
  

  
  

  
  

tijekom šk. godine 
  
  

-Ministarstvom znanosti i obrazovanja  

-Gradskim uredom za obrazovanje 

-Hrvatskim zavodom  za 
zapošljavanje/Centar za informiranje i 
savjetovanjem o karijeri CISOK 

-Gradskim centrom za prevenciju 
zlouporabe ovisnosti  

-Školskom ambulantom i Centrima za 
mentalno zdravlje 

-Centrima za socijalnu skrb 
- PU Zagrebačka 

- Filozofski fakultet Zagreb, NCVVO 

 
Ostali poslovi 
  
                                                                                                                    

-informiranje i obavještavanje učenika i 
nastavnika, admin. e-dnevnika 

prema potrebi 

-organiziranje svečanosti u školi   

-rad u različitim komisijama (za upis, 
zamjenica koordinatora DM, za 
udžbenike, za inventar škole, za  

  

- praćenje stručne literature i sudjelovanje 
na stručnim usavršavanjima 

  

Napomena: - stručna suradnica – psihologinja radi u Gimnaziji Marul na pola od ukupnog fonda sati 
u šk. god. 2019./20., te radi i u redovnoj nastavi kao nastavnica psihologije za učenike 2. i 3. razreda  
Voditeljica je Školskog preventivnog programa i Šk. programa profesionalnog informiranja i 
usmjeravanja 
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8. PLAN I PROGRAM RADA KOORDINATORA ISPITA DRŽAVNE 
MATURE šk.god. 2019./20. 

 
Koordinator ispita Državne mature: Franjo Soldo, prof. 

Sadržaj rada Vrijeme realizacije 

- informiranje svih učenika o sustavu vanjskog 

vrjednovanja, zadatcima i ciljevima  

rujan 

- utvrđivanje popisa učenika s potrebom prilagodbe ispita listopad 

- informiranje nastavnika o sustavu, zadatcima i ciljevima 

vanjskog vrjednovanja te savjetovanje i pružanje 

podrške 

tijekom godine 

- osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i 

publikacija za nastavnike 

tijekom godine 

- surađivanje s roditeljima u savjetovanju učenika  tijekom godine 

- unošenje podataka u Središnji registar državne mature  tijekom godine 

- savjetovanje učenika o odabiru izbornog dijela državne 

mature 

listopad - siječanj 

- osiguravanje i provjeravanje popisa i prijava učenika za 

ispite 

siječanj - svibanj 

- informiranje učenika o postupku provođenja ispita tijekom godine 

- sudjelovanje na stručnim sastancima koje organizira 

NCVVO  

prema pozivu 

- organiziranje tematskih sastanaka na kojima se 

raspravlja i informira o svim pitanjima i novostima u 

svezi s vanjskim vrjednovanjem 

tijekom godine 

- prijave učenika za ispite državne mature u ljetnom roku  siječanj-svibanj 

- raspoređivanje učenika u skupine po ispitnim 

prostorijama 

svibanj - lipanj 

- zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala  lipanj 

- određivanje i pripremanje prostorija za provođenje 

ispita 

svibanj - lipanj 

- nadzor provođenja ispita i osiguravanje pravilnosti 

postupka provedbe ispita  

lipanj 

- sastajanje s dežurnim nastavnicima, upućivanje istih u 

njihove dužnosti, obveze i odgovornosti te predaja 

lipanj 
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potrebnog materijala  

- povrat ispitnih materijala Centru lipanj 

- ispisivanje i podjela svjedodžbi i potvrda o državnoj 

maturi 

srpanj 

 
 
 

9. PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA - KNJIŽNIČARA 
 
Plan i program knjižničara u školskoj knjižnici 
 

- Knjižnica je otvorena 4 sata tjedno 

- Poslovi nabave, stručne i tehničke obrade knjiga 

- Upis novih učenika, ažuriranje dužnika u knjižnici 

- Posudba i vraćanje lektirnih naslova 

- Ažuriranje Metel programa za katalogizaciju  

- Izrada učeničkih iskaznica 

- Upoznavanje prvih razreda s knjižnicom i pravilima za posudbu knjiga 

- Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige i prigodnih datuma u knjižnici 

- Animiranje učenika i profesora za korištenje knjižnice 

- Akcija “Darujmo knjigu” za popunjavanje fonda knjižnice 

- Humanitrana akcija “Čepovima do skupih lijekova” – akcija prikupljanja 

plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od leukemije I limfoma 

- Suradnja s ravnateljicom, profesorima i stručnim službama vezano za nabavu 

knjiga 

- U planu je izrada biltena s knjigama, stavljanja obavijesti iz knjižnice na web-

stranicu škole 
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10. ORGANIZACIJA ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA 
 
 
REDOVNA NASTAVA 
 
Nastava je u Školi organizirana u jutranjoj smjeni. 
Nastava se odvija od 9.00 do 15.05 sati po rasporedu petodnevnog nastavnog tjedna. 
Izvannastavne aktivnosti održavat će se nakon nastave. 
 
Poslije svakog sata je petominutni odmor,  s tim da su dva velika odmora u trajanju po 
15 minuta nakon 2.  i 5. školskog sata koje učenici koriste kao vrijeme za ručak. 
 

 
IZBORNA NASTAVA 

 
ETIKA/VJERONAUK  
IZBORNA MATEMATIKA 

 
Učenici 1.a razreda ove su školske godine odabrali za izborni predmet etiku i 
vjeronauk, a svi učenici 2.a,  3.a  i 4. a razreda su za izborni predmet odabrali etiku. 
Matematika, kao izborni predmet,  izvodi se u sva četiri razreda. 
 

 IZVANUČIONIČKA NASTAVA  
 
NA PRIJEDLOG NASTAVNIKA FIZIKE organizirati će se posjeta učenika  
"Otvorenim danima Instituta Ruđer Bošković" u Zagrebu gdje će se učenici upoznati s 
radom znanstvenog instituta. 
Planom kurikularnih aktivnosti, planira se posjeta Institutu za fiziku/FSB-u/ FER-u, te 
sudjelovanje učenika na manifestacijama kao što je Dan I noć na PMF-u.  
 
NA PRIJEDLOG NASTAVNIKA GLAZBENE UMJETNOSTI  planiran je posjet 
kazalištima HNK , koncertnoj dvorani Lisinski, posjete, HGZ MUO te posjete 
generalnim probama i, prema objavljenim rasporedima, predstavama u zagrebačkim 
kazalištima Komedija i dr. Cilj je poticanje zanimanja učenika za kulturnu baštinu svoga 
grada, razvijanje svijesti i ljubavi prema glazbi i kulturno uzdizanje učenika kao i 
razvijanje tolerancije i razumijevanje kultura različitih naroda. 
 
NA PRIJEDLOG NASTAVNIKA BIOLOGIJE I KEMIJE planiran je organizirani 
posjet učenika u Botanički vrt, obilazak Zoološkog vrta, obilazak Medvednice i obilazak 
Jarunskog jezera s ciljem  spoznaje o promjenama koje donosi moderan način življenja 
na naš okoliš. Planira se organizirati posjet Biološkom odjelu PMF-a te izvođenje 
nastavnih vježbi u laboratorjima odjela.  
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NA PRIJEDLOG VIJEĆA HRVATSKOG I STRANIH JEZIKA kroz posjete 
zagrebačkim kazalištima i drugim kulturnim priredbama i kroz održavanje književnih 
omogućiti učenicima izražavanje na materinjem i stranom jeziku, potičući stvaralaštvo, 
kreativnost i sigurnost u nastupu te upoznati hrvatsku kulturnu baštinu. Planirano je 
sudjelovanje u događanjima u suradnji s s MSU-om, Goethe Institutom, obilježavanje 
Dana materinjeg jezika u veljači 2019., Europskog dana jezika i obilježavanje Noći 
knjige te sudjelovanje na Lidranu. 
 
 
NA PRIJEDLOG NASTAVNIKA POVIJESTI u planu su obilježavanja Dana 
nezavisnosti RH,  obilježavanje obljetnice pada Vukovara, jednodnevna terenska 
nastava u Muzej krapinskog pračovjeka i dvorac Trakošćan, posjet hrvatskim i 
zagrebačkim velikanima na grblju Mirogoj, organizirani obilazak centro grada Zagreba, 
te višednevna terenska nastava u srednjoj Dalmaciji. 
 
NA PRIJEDLOG NASTAVNIKA LIKOVNE UMJETNOSTI za učenike svih razreda 
planirano je sudjelovanje u tri projekta u surdanji s Muzejem za umjetnost i obrt, 
Umjetničkim paviljonom i  Arheološkim muzejom u Zagrebu 
 
NA PRIJEDLOG NASTAVNIKA DRUŠTVENO HUMANISTIČKE GRUPE 
PREDMETA 
 
Politika i gospodarstvo 
 
Organizirat će se posjeta Hrvatskom saboru za učenike 4. razreda tijekom drugog 
polugodišta kada se bude obrađivala nastavna cjelina Ustrojstvo državne vlasti. Cilj  
aktivnosti je upoznati način rada i povijest Hrvatskog sabora te povezati gradivo 
politike i gospodarstva s političkom stvarnošću. 
 
Sociologija, filozofija, etika 
 
Jedan dio nastavnog plana i programa nastave iz predmeta sociologije, filozofije i etike 
realizirat će se kroz izvanučioničku nastavu i posjete muzejima, izložbama te tribinama 
i ostalim događanjima. Cilj je potaknuti zanimanje učenika za umjetnost i kulturu te 
primijeniti naučeno gradivo sociologije, filozofije i etike kroz posjete muzejima, 
izložbama i ostalim kulturnim događanjima u Zagrebu. 
 
 
TERENSKA NASTAVA - NASTAVA NA PUTU 

 
Ciljevi terenske nastave - nastave na putu su kroz interaktivan pristup savladati 
prostorno snalaženje, prihvaćanje i učenje o drugim kulturama, upoznavanje sa 
geološkim specifičnostima  i biološkom različitosti određenog područja.  
Za jednodnevnu terensku nastavu na putu planira se početkom listopada 2019. 
provedba projekta “Evolucija svemira i čovječanstva”. Planira se jednodnevna terenska 
nastava u Astronomski centar u Rijeci te posjet svetištu Trsat. Planira se višednevna 
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terenska nastava u Italiju u rujnu 2019. – Padova, Venecija, Gardaland. Planira se 
maturalno putovanje za učenike trećeg razreda. 
 

 
SLOBODNE AKTIVNOSTI  

 
U šk. godini 2019./20. planira se održavanje slobodnih aktivnosti: 

 Dramska grupa- voditeljica prof. M. Andrić 

 Novinarska grupa (izrada Godišnjaka )- voditeljica prof. A. Runje 

 Školski  zbor – prof. O. Bijelonjić Nogometni klub “Marul”  
 

 
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 

 
POMOĆ U UČENJU  
 
Učenicima se, po potrebi i interesu, pruža mogućnost sudjelovanja u organiziranoj  
pomoći u učenju ,  u terminu prije nastave od  8.00 do 9.00 sati i/ili nakon nastave od 
15.05 do 16.00 sati. 
Cilj aktivnosti je pomoć pri učenju i savladavanju gradiva iz određenih predmeta te 
stvaranje boljih strategija učenja. Nositelj aktivnosti su studenti i apsolventi PMF-a.  
 
 
TEČAJ STRANOG JEZIKA  
 
U dogovoru s roditeljima učenicima će biti omogućeno pohađanje besplatnog tečaja 
jezika po izboru i polaganje ispita za stupanj jezičnog znanja po CEF-u u Centru za 
strane jezike, Vodnikova 12, Zagreb. 
 
 
PRIPREME ZA NATJECANJA 

 
Tijekom realizacije nastavnog procesa raditi ćemo identifikaciju sklonosti i nadarenosti 
učenika prema pojedinim nastavnim predmetima, te na taj način izdvojiti učenike za 
pripremu za natjecanja. Nositelji aktivnosti će biti  predmetni nastavnici hrvatskog 
jezika, engleskog I njemačkog  jezika, povijesti i TZK. 
Ciljevi aktivnosti - omogućiti darovitim i zainteresiranim učenicima uspješno 
savladavanje nastavnih sadržaja koji nisu obuhvaćeni obaveznim programom, te 
nadograditi stečena znanja u  
redovitoj nastavi. Namjena aktivnosti je posebno poticati kreativnost učenikai 
pouzdanje u vlastite sposobnosti, a krajnji cilj priprema je omogućiti što bolji plasman 
učenika na svim razinama natjecanja. 
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11. PROJEKTI I PROGRAMI  
 
ŠKOLSKI PREVENTIVNI  PROGRAM  
 
Cilj programa je promicati zdrave stilove životai, istaknuti važnost brige za mentalno 
zdravlje  te ukazati na važnost donošenja ispravnih  odluka u rizičnim životnim 
situacijama. 
Kroz programe prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti, prevencije nasilja, zaštite 
mentalnog zdravlje mladih te usmjeravanje mladih na društveno odgovorno ponašanje 
kroz volonterske i humanitarne aktivnosti,  želimo kod  učenika afirmirati pozitivne 
vrijednosti i stavove te potaknuti odgovorno ponašanje  u brizi za vlastitu dobrobit I 
dobrobit drugih. 
U suradnji s Odjelom prevencije MUP za učenike 1. razreda planira se provedba 
programa prevencije ovisnosti “Ne, zato jer ne” i provedba radionica prevencije 
zlouporabe alkohola “Sigurno u prometu”. 
U cilju prevencije vršnjačkog nasilja, i ove godine se planira obilježavanje Nacionalnog 
dana protiv vršnjačkog nasilja pod nazivom “Dan ružičastih majica”. 
 
U suradnji sa Službom školske medicine i školskom liječnicom, planiraju se tematska 
predavanja za učenike i roditelje učenika  iz područja zaštite reproduktivnog Ii 
mentalnog zdravlja mladih. 
 
PROGRAM PROFESIONALNOG INFORMIRANJA I USMJERAVANJA 

 
Unutar Školskog programa profesionalnog informiranja i usmjeravanja nastavit će se 
suradnja sa Centrom za savjetovanje i informiranje karijeri CISOK za učenike 4. razreda, 
planira se posjeta Smotri Sveučilišta za učenike 3. i 4. razreda, a tijekom šk. godine 
učenici će biti upućeni na sudjelovanje u događajima koji im mogu biti od značaja u 
odabiru daljnjeg školovanja: Otvoreni dani Instituta Ruđer Bošković, Dan i noć PMF-a, 
Tjedan psihologije, i sl. 
 
Planira se nastaviti suradnja s visokim školama na način da prezentiraju svoje studijske 
programe maturantima Gimnazije Marul. 

 
 
PROJEKTI I AKTIVNOSTI VEZANE UZ NASTAVU ETIKE DRUŠTVENO 
ODGOVORANI  PROJEKTI  IZ  ETIKE 
 
PROJEKT - HUMANITARNI RAD IZ ETIKE 
 
Učenici će u nastavi etike zajedno s nastavnikom tijekom prvog polugodišta osmisliti 
jednu humanitarnu aktivnost koju će realizirati u prosincu 2019. u danima prije Božića. 
Cilj je potaknuti učenike na humanitarni rad te ih senzibilizirati za probleme drugih i 
potaknuti na pomaganje potrebitima. 
 
„Dobro je činiti dobro“ – predavanje o dobrovoljnom darivanju krvi 
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Cilj je senzibilizirati učenike za dobrovoljno pomaganje potrebitima te širenje pozitivnih 
društvenih vrijednosti kao i potaknuti učenike na društveno odgovorno djelovanje. 
Aktivnost će biti realizirana u drugom polugodištu u sklopu nastave etike u 4.razredu. 
Početkom drugog polugodišta predstavnici Udruge darivatelja krvi doći će u posjet 
školi te učenicima 4. razreda održati predavanje. 
 
PROJEKTI LIKOVNE KULTURE 
 
Projekt za učenike 1. razreda Fotografija – kadriranje stvarnosti 
Projekt je zamišljen kao sastavni dio nastave likovne umjetnosti, vezan uz nastavni 
sadržaj kroz nastavnu cjelinu fotografija. Aktivnosti uključuju praktične vježbe 
oblikovanja u razredu, terensku nastavu u urbanom okruženju škole i muzeju MUO 
gdje bi učenici izrađujući vlastite fotografije i promatrajući kolekciju fotografija u MUO 
uspostavili sustave vrednovanja.  
 
Pprojekt za učenike 2. razreda Antika u kontekstu kulturnih i tehnoloških utjecaja 
Projekt je zamišljen kao sastavni dio nastave likovne umjetnosti, vezan uz nastavni 
sadržaj povezujući nastavne cjeline: Drevne civilizacije i Antika. Aktivnosti uključuju 
terensku nastavu u Arheološkom muzeju, pisanje eseja, promatranje i uspoređivanje 
djela u stalnom postavu, uspostavu sustava vrednovanja i njegovanja baštine. 
 
Za učenike 3. razreda Komparativna analiza djela iz razdoblja gotike i renesanse 
Projekt je zamišljen kao sastavni dio nastave likovne umjetnosti, vezan uz nastavni 
sadržaj povezujući nastavne cjeline: Gotika i Renesansa. Aktivnosti uključuju terensku 
nastavu u Strossmayerovoj galeriji starih majstora u Zagrebu, pisanje eseja, promatranje 
i uspoređivanje djela u stalnom postavu, uspostavu sustava vrednovanja i njegovanja 
baštine. 
 
Za učenike 4. razreda Ekspresionizam u hrvatskoj umjetnosti između dva rata 
Projekt je zamišljen kao sastavni dio nastave likovne umjetnosti, vezan uz nastavni 
sadržaj cjeline Hrvatsko slikarstvo između dva rata. Aktivnosti uključuju terensku 
nastavu u Modernoj Galeriji u Zagrebu, pisanje eseja, promatranje i uspoređivanje djela 
u stalnom postavu, uspostavu sustava vrednovanja i njegovanja baštine. 
 
PROJEKT - IZRADA GODIŠNJAKA ŠKOLE 
Imenovano povjerenstvo će koordinirati aktivnosti prikupljanja materijala za izradu 
prvog Godišnjaka Gimnazije Marul. 
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12. DOGAĐANJA 
 
DAN OTVORENIH VRATA GIMNAZIJE MARUL 

 
Nositelji aktivnosti su svi djelatnici. Cilj aktivnosti je otvoriti prostore škole budućim 
učenicima i njihovim roditeljima, omogućiti budućim učenicima doživljaj rada i života 
u našoj školi, istaknuti specifičnosti škole. 
 

 
DAN ŠKOLE GIMNAZIJE MARUL 

 
Nositelji aktivnosti su svi djelatnici. Cilj aktivnosti je svečano obilježiti Dan škole i 
potaknuti osjećaj pripadnosti školi. 
 
 
SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJI „DOJDI OSMAŠ“ 
 
Planira se sudjelovanje i predstavljanje Gimnazije Marul na tradicionalnoj manifestaciji  
„Dojdi osmaš“ u organizaciji Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport za učenike 
osmih razreda osnovne škole. 
 
OBILJEŽAVANJE VAŽNIH DATUMA 

 
Ciljevi aktivnosti su obilježiti značajnie datume. Kroz nastavni predmet povijesti, etike i 
umjetnosti, učenici će izradom postera, plakata, prezentacija i organiziranjem 
predavanja i raznih događanja na nivou škole obilježiti: 
1. Obilježavanje Dana neovisnosti RH  
2. Obilježavanje Dana sjećanja na pad Vukovara 
3. Obilježavanje Božića – “Božićni tjedan”  
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13. SURADNJA S RODITELJIMA 

 
Osim suradnje s Vijećem roditelja Gimnazije Marul,  tijekom godine suradnja s 
roditeljima realizirat će se kroz više  oblika rada: 
1. roditeljski sastanci 
2. individualni razgovori 
3. predmetne konzultacije 
Razrednici će održati  3-4 roditeljska sastanka. 
Individualni razovori roditelja s predmetnim nastavnicima planirani su  dva puta 
godišnje. 
Razrednici će  odrediti jedan sat tjedno za individualne razgovore s roditeljima. 
 
U planu je izrada informativne  brošure  Gimnazije Marul za roditelje i učenike škole. 

 
 

14. RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 
 
Uz kontinuirani odgoji rad s redovitim učenicima,  u školi se posebna pozornost 
posvećuje individualnim potrebama učenicima s teškoćama u razvoju, koji temeljem 
rješenja o primjerenom obliku školovanja  imaju redovni nastavni program uz primjenu 
individualiziranih postupaka.  
U šk. godini 2019./20. ukupno 5 učenika ima status učenika s rješenjem o primjerenom 
obliku školovanja. Uz uključenost  razrednika i školskog psihologa, osigurat će se 
informiranost i uključenost svih članova razrednih vijeća u izradu programa 
individualizacije za učenike s teškoćama. 
 
U slučaju  potrebe intenzivnijeg savjetodavnog ili terapijskog rada, škola je usmjerena 
na kontinuiranu suradnju s nadležnom liječnicom školske medicine, nadležnim 
institucijama  za zaštitu mentalnog  zdravlja mladih, Centrima za socijalni rad i ostalim 
specijaliziranim ustanovama. 
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15. PROGRAM UVOĐENJA NASTAVNIKA - PRIPRAVNIKA 

 
SADRŽAJ I OBLICI RADA REALIZATORI 

pripravnik u suradnji s: 
1. Izrada programa pripravničkog staža ravnatelj 

2. Upoznavanje s djelatnošću škole  
- razgovor,pokazivanje, tumačenje 

- planiranje i programiranje nastave 
staža i drugih oblika odgojno - obraz. 

djelatnosti 

ravnatelj 
tajnik 

3. Suradnja u odgojno - obrazovnom 
radu 

 

- prisustvovanje sjednicama stručnog 
vijeća, Nastavničkog vijeća, 

- upoznavanje priručnika, literature, 
opreme i sugestije za njihovo uvođenje 

- ispunjavanje dnevnika rada 
- samostalna realizacija nastave i drugih 

oblika odgojno - obrazovnog rada 
- razgovori i upute o metodičkom 

oblikovanju nastavne jedinice 
i nastavnog sata 

- posjećivanje nastave 
- posjećivanje početnikove nastave od 

strane mentora 
- razgovori, analize i stručne sugestije 

- posjećivanje nastave od strane 
cjelovite komisije 

- suradnja i razmjena iskustava sa ostalim 
članovima stručnog aktva 

 

NV, članovi stručnih vijeća 
mentor 

4. Prisustvovanje sastancima stručnog 
aktiva na nivou grada 

mentor 
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16. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIKA 
 
PLAN RADA RAZREDNIKA 1.a razreda – razrednica Antonia Runje, prof. 

 
REDNI 
BROJ 

SADRŽAJ RADA 

1. Pedagoška dokumentacija 

 Pripremanje, vođenje i sređivanje učeničke dokumentacije 

 Evidencija održanih nastavnih sati 

 Praćenje izostanaka učenika, njihovo opravdavanje te izricanje pedagoških mjera 

 Izrada izvješća na kraju nastavne i školske godine, unos podataka u e-maticu i 
matičnu knjigu 

 Priprema i vođenje sjednica razrednih vijeća, roditeljskih sastanaka i sata 
razrednog odjela 

 Pisanje obavijesti roditeljima 

 Pisanje zapisnika: s roditeljskih sastanaka, sjednice razrednog vijeća, s popravnih 
ispita 

2. Suradnja s roditeljima 

 Planiranje i programiranje suradnje s roditeljima 

 Pripremanje roditeljskih sastanaka 

 Individualni kontakti s roditeljima (1 sat tjedno prema rasporedu) 

 Roditeljski sastanci (najmanje tri puta godišnje) 

 Suradnja s vijećem roditelja 

3. Rad s učenicima 

 Planiranje i programiranje rada s učenicima na satovima razrednog odjela 

 Redovito održavanje satova razrednog odjela s prigodnim i aktualnim temama 

 Organiziranje pomoći oko određenog predmeta (učenik-učenik, nastavnik-
učenik) 

 Individualni rad s učenicima u suradnji s pedagogom 

 Animiranje i uključivanje učenika u slobodne aktivnosti škole 

 Suradnja s Vijećem učenika 

4. Suradnja s nastavnicima 

 Informiranje nastavnika o sastavu odjeljenja i posebnosti pojedinih učenika 

 Organiziranje i vođenje sastanaka razrednih vijeća 

 Organiziranje sata razrednog odjela i roditeljskog sastanka u knjižnici 

5. Suradnja s izvanškolskim institucijama 

 Suradnja s Domom zdravlja, liječnicima primarne zdravstvene zaštite 

 Suradnja sa Zavodom za zaštitu mentalnog zdravlja 

 Suradnja sa službama za socijalni rad 

 Suradnja s  Centrom za prevenciju zlouporabe droga 

6. Vanučioničke aktivnosti 

 Organiziranje odlazaka na izložbe te u muzeje i kina s učenicima 

 Organiziranje jednodnevnih i višednevnih izleta 
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PLAN RADA RAZREDNIKA 2.a razreda – razrednica Katarina Bačić, prof. 

 
 

REDNI 
BROJ 
SATA 

MJESE
C 

TEMA NOSITELJ TEME 

1. rujan Prvi dan škole – podjela udžbenika, raspored sati Razrednik 

2.  Kućni red. Pravilnik o ocjenjivanju. Pravilnik o 
kriterijima za izricanje pedagoških mjera 

Razrednik 

3.  Odabir tema za sat razrednika razrednik i učenici 

4.  Izbor razrednog rukovodstva Učenici 

5. listopad Tekuća problematika, školske obveze i izostanci Razrednik 

6.  Zdravstveni odgoj: Živjeti zdravo - tjelesna aktivnost razrednik i učenici 

7.  Zdravstveni odgoj: Živjeti zdravo – mentalno 
zdravlje – posljedice uzimanja lijekova i drugih 
sredstava na mentalno zdravlje 

razrednik i učenici 

8.  Zdravstveni odgoj: Živjeti zdravo – pravilna 
prehrana – dodaci prehrani 

razrednik i učenici 

9.  Zdravstveni odgoj: Živjeti zdravo – osobna higijena – 
zaštita reproduktivnog zdravlja 

razrednik, školska 
liječnica, učenici 

10. studeni Tekuća problematika, školske obveze i izostanci Razrednik 

11.  Zdravstveni odgoj: Živjeti zdravo – mentalno 
zdravlje – slobodno vrijeme 

razrednik i učenici 

12.  Zdravstveni odgoj: Prevencija nasilničkog ponašanja 
– neprimjerene pojavnosti u školi i okolini 

razrednik i učenici 

13.  Zdravstveni odgoj: Prevencija nasilničkog ponašanja 
– kultura škole 

razrednik i učenici 

14. prosinac Zdravstveni odgoj: Prevencija ovisnosti – kockanje i 
klađenje 

razrednik i učenici 

15.  Ususret Božiću razrednik i učenici 

16.  Tekuća problematika, školske obveze i izostanci Razrednik 

17. siječanj Analiza uspjeha u prvom polugodištu Razrednik 

18.  Zdravstveni odgoj: Prevencija ovisnosti – utjecaj 
medija i vršnjaka na korištenje sredstava ovisnosti 

razrednik i učenici 

19. veljača Zdravstveni odgoj: Spolna ravnopravnost i 
odgovorno spolno ponašanje – razvijanje vještina 
potrebnih za odgovorno spolno ponašanje 

razrednik i učenici 

20.  Zdravstveni odgoj: Spolna ravnopravnost i 
odgovorno spolno ponašanje – spolno nasilje i nasilje 
u vezama 

razrednik i učenici 

21.  Tekuća problematika, školske obveze i izostanci Razrednik 

22.  Razgovor o temi koju su predložili učenici razrednik i učenici 

23. ožujak Prijateljstvo na društvenim mrežama razrednik i učenici 

24.  Komunikacijske vještine razrednik i učenici 

25.  Poštovanje dostojanstva svake osobe i zajednički rad 
na dobrobit svih 

Razrednik 

26.  Uloga roditelja u odgoju i odnos prema roditeljima razrednik i učenici 

27. travanj Kultura navijanja i nasilje na stadionu razrednik i učenici 

28.  Razni oblici diskriminacije razrednik i učenici 

29.  Tekuća problematika, školske obveze i izostanci razrednik i učenici 

30. Svibanj Nasilje u školi razrednik i učenici 

31.  Tekuća problematika, školske obveze i izostanci Razrednik 
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32.  Učiti kako učiti razrednik i učenici 

33.  Vršnjačko nasilje razrednik i učenici 

34. lipanj Tekuća problematika, školske obveze i izostanci Razrednik 

35.  Analiza uspjeha Razrednik 

 
PLAN RADA RAZREDNIKA 3.a razreda – razrednik Franjo Soldo, prof. 
 
 
REDNI 
BROJ 
SATA 

MJESEC TEMA NOSITELJ TEME 

1. rujan Prvi dan škole – podjela udžbenika, raspored sati Razrednik 

2.  Kućni red. Pravilnik o ocjenjivanju. Pravilnik o 
kriterijima za izricanje pedagoških mjera 

Razrednik 

3.  Izbor razrednog rukovodstva razrednik i učenici 

4.  Međupredmetna tema: Osobni i socijalni razvoj Razrednik i učenici 

5. listopad Tekuća problematika, školske obveze i izostanci Razrednik 

6.  Zdravstveni odgoj: Živjeti zdravo – tjelesna 
aktivnost 

razrednik i učenici 

7.  Zdravstveni odgoj: Živjeti zdravo – mentalno 
zdravlje – donošenje životnih odluka u različitim 
životnim situacijama 

razrednik i učenici 

8.  Zdravstveni odgoj: Živjeti zdravo – mentalno 
zdravlje – planiranje budućnosti 

razrednik i učenici 

9.  Zdravstveni odgoj: Živjeti zdravo – pravilna 
prehrana – pravilna prehrana tijekom pojačanih 
tjelesnih i umnih napora 

razrednik, učenici 

10. studeni Tekuća problematika, školske obveze i izostanci Razrednik 

11.  Zdravstveni odgoj: Prevencija nasilničkog 
ponašanja – Primjereno ponašanje – Prevencija 
nasilja i nasilničkih ponašanja u različitim 
okolnostima – vezi, sportu… 

razrednik i učenici 

12.  Zdravstveni odgoj: Prevencija nasilničkog 
ponašanja – neprimjerene pojavnosti u školi i 
okolini 

razrednik i učenici 

13.  Tekuća problematika, školske obveze i izostanci razrednik i učenici 

14. prosinac Zdravstveni odgoj: Prevencija ovisnosti – Alkohol i 
promet 

razrednik i učenici 

15.  Međupredmetna tema: Zdravlje razrednik i učenici 

16.  Tekuća problematika, školske obveze i izostanci Razrednik 

17. siječanj Analiza uspjeha u prvom polugodištu Razrednik 

18.  Zdravstveni odgoj: Prevencija ovisnosti – utjecaj 
sredstava ovisnosti na društveni i profesionalni 
život i karijeru 

razrednik i učenici 

19. veljača Zdravstveni odgoj: Spolna ravnopravnost i 
odgovorno spolno ponašanje – razvijanje vještina 
potrebnih za odgovorno spolno ponašanje 

razrednik i učenici 

20.  Zdravstveni odgoj: Spolna ravnopravnost i 
odgovorno spolno ponašanje – brak, roditeljstvo i 
obitelj 

razrednik i učenici 

21.  Tekuća problematika, školske obveze i izostanci Razrednik 

22.  Međupredmetna tema: Poduzetništvo razrednik i učenici 



 
 

29 
 

23. ožujak Građanski odgoj: Ljudska prava - sustav zaštite 
ljudskih prava u RH; Sustav zaštite obiteljske i 
bračne zajednice u RH 

razrednik i učenici 

24.  Građanski odgoj: Ljudska prava – Političko i 
društveno sudjelovanje; aktivno građanstvo; Pravo 
na rad i radnička prava 

razrednik i učenici 

25.  Zdravstveni odgoj: Spolna ravnopravnost i 
odgovorno spolno ponašanje – stereotipi o 
spolnosti, spolno zdravlje i spolna prava 

Razrednik 

26.  Zdravstveni odgoj: Spolna ravnopravnost i 
odgovorno spolno ponašanje – stigmatizacija i 
diskriminacija seksualnih manjina 

razrednik i učenici 

27. travanj Građanski odgoj: Demokracija razrednik i učenici 

28.  Međupredmetna tema: Uporaba IKT-a    razrednik i učenici 

29.  Tekuća problematika, školske obveze i izostanci razrednik i učenici 

30. Svibanj Međupredmetna tema: Održivi razvoj razrednik i učenici 

31.  Građanski odgoj: Društvena zajednica – Aktivno 
sudjelovanje u životu zajednice, volontiranje, 
promicanje kvalitete života u zajednici, borba 
protiv korupcije 

Razrednik 

32.  Međupredmetna tema: Učiti kako učiti razrednik i učenici 

33.  Vršnjačko nasilje razrednik i učenici 

34. lipanj Tekuća problematika, školske obveze i izostanci Razrednik 

35.  Analiza uspjeha Razrednik 

 
 
 

PLAN RADA RAZREDNIKA 4.a razreda – razrednica Mateja Andrić, prof. 
 

 
 

REDNI 
BROJ 

SADRŽAJ RADA 

1. Administrativni poslovi 

 Ispunjavanje općih podataka o učenicima u imenik 

 Upisivanje nastavnih predmeta i imena nastavnika u imenik 

 Evidentiranje u dnevniku rada dnevnoga i tjednoga rasporeda sati 

 Određivanje dežurnih učenika 

 Evidentiranje ostvarenog broja sati i izostanaka tijekom svakog 
radnog tjedna 

 Pisanje zapisnika roditeljskih sastanaka i sjednica 

 Evidentiranje nastavnih sati i ocjena na kraju prvog polugodišta i na 
kraju školske godine 

 Pisanje obavijesti o uspjehu učenika na kraju prvog polugodišta, 
odnosno svjedodžbi na kraju školske godine 

 Ispunjavanje matične knjige 

 Popis učenika za školsku ambulantu 
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2. Rad s učenicima 

 Upoznavanje učenika na početku školske godine s kalendarom 
školske godine srednjih škola za 2019./2020., Kućnim redom učenika 
i Pravilnikom o ocjenjivanju 

 Biranje predsjednika, zamjenika i blagajnika 

 Dogovor s učenicima na temelju prijedloga predsjednika i zamjenika 
o planu i programu sata razredne zajednice 

 Bon-ton pravila lijepog ponašanja 

 Razgovor i upute učenicima o primjerenom oblačenju u školi 

 Čistoća i održavanje reda u učionici i izvan nje 

 Poticanje učenika na učenje i rad – dnevno i tjedno planiranje 

 Razvijanje prijateljskih odnosa s ostalim učenicima kroz rad u 
grupama i zajedničko rješavanje problema 

 Ukazivanje na štetne psihičke i fizičke posljedice uzimanja cigareta, 
alkohola i droge 

 Pitanja spolnosti, ljubavi, zaljubljivanja i braka 

 Poticanje kreativnog rada kroz kreativne radionice – otkrivanje i 
razvijanje darova i talenata kod učenika 

 Pitanje slobodne volje i životnog odabira 

 Razvijanje pružanja pomoći kroz različite humanitarne akcije 

 Organizirani odlasci u kina, kazališta i muzeje 

 Izricanje pohvala i kazni 

3. Rad s roditeljima 

 Održavanje roditeljskih sastanaka (u rujnu, ožujku, prosincu i 
svibnju) 

 Upoznavanje roditelja s Pravilnikom o ocjenjivanju i Kućnim redom 
škole 

 Održavanje informacija za individualnu suradnju s roditeljima  

 Kontaktiranje s roditeljima telefonskim putem 

 Biranje jednog roditelja u Vijeće roditelja 

4. Rad s razrednim vijećem 

 Sjednice Razrednog vijeća 

 Redovita suradnja s članovima Razrednog vijeća 

 Informacije članova RV-a o specifičnim potrebama pojedinaca i 
eventualnim problemima 

 Predlaganje i izricanje odgojnih mjera učenicima 

5. Izleti  

 Planira se odlazak na višednevni izlet unutar Hrvatske ili u 
inozemstvo (ovisno u uspjehu i vladanju učenika) 

 Cilj ekskurzije je obrazovan ( kulturna i nacionalna obilježja zemlje u 
koju se putuje), odgojan (ponašanje u grupi, razvijanje odgovornosti) 
i rekreativan (odmor, različite sportske i društvene igre) 
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6 Planirane teme 

 Nova školska godina, osvrt na sve važne pravilnike 

 Biranje razrednog rukovodstva 

 Državna matura 

 Tolerantna komunikacija i kako je provesti u svakodnevici 

 Ovisnosti 

 Opasnosti dijeljenja intime na društvenim mrežama 

 Izbor fakulteta 

 Drugi i drugačiji među nama 

 Odgovorno društveno djelovanje 

 Neopravdani izostanci 

 Razredna disciplina 

 Važnost čitanja 

 Imam li vlastiti stav? Povodim li se za drugima? 

 Volontiranje 

 Priprema božićne priredbe 

 Kako biti asertivniji? 

 Odnos prema roditeljima 

 Razlika između pravoga prijateljstva i prijateljstva na društvenim 
mrežama 

 Osobna higijena 

 Sva lica seksualnosti i odgovorno spolno ponašanje 

 Nasilje u mladenačkim vezama 

 Nasilje u školi 

 Prehrambene potrebe i poremećaji u prehrani 

 Rodna ravnopravnost 

 Učiti kako učiti 

 Organizacija norijade 

 Organizacija maturalne večere 

 Analiza uspjeha na kraju školske godine 

 Oproštaj s razrednicom 
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17. IMENOVANJE  POVJERENSTAVA 

 
 

U školskoj godini 2019./20.  planira se rad sljedećih Povjerenstava: 
 

- Upisno povjerenstvo za provedbu postupaka elektroničkih prijava i upisa u 
srednje škole u šk. god 2020./21. 

- Školsko ispitno povjerenstvo za  provedbu ispita Državne mature  
- Povjerenstvo za izvođenje izvanučioničke nastave -  za provedbu javnoga 

poziva i izbor najpovoljnije ponude 
- Povjerenstva za polaganje predmetnih, razrednih i razlikovnih ispita 
- Školsko povjerenstvo za provedbu natjecanja učenika 
- Povjerenstvo za  povrat i dodjelu besplatnih udžbenika 
- Povjerenstvo ua inventuru 
- Povjerenstvo za pregled i nadzor nad školskom imovinom 
- Povjerenstvo za godišnji popis imovine 
- Povjerenstvo za izradu „Godišnjak Gimnazije Marul“ 
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18. KADROVI U ŠK.GODINI 2019./2020. 

 
 

IME I PREZIME RADNO MJESTO 

Veronika Javor ravnateljica 

Kristina Matasić 
stručna suradnica –psihologinja 

nastavnica psihologije 

Franjo Soldo 

nastavnik sociologije, filozofije,  etike, politike i 
gospodarstva 

-koordinator ispita državne mature 

Antonia Runje nastavnica hrvatskog jezika 

Matea Andrić nastavnica hrvatskog jezika 

Goran Osmanović nastavnik. latinskog jezika 

Dubravka Blažić nastavnica engleskog jezika 

Katarina Bačić nastavnica engleskog i njemačkog jezika 

Emina Mičić nastavnica matematike 

Klaudija Barukčić nastavnica matematike 

Dejan Kunovac nastavnik fizike 

Vilim Jurković nastavnik informatike 

Mihaela Marceljak Ilić nastavnica biologije 

Andreja Cindrić nastavnica biologije 

Vanja Novaković nastavnica kemije 

Berislav Rusan nastavnik. geografije 

Marko Ardizzone nastavnik povijesti 

Danijel Deverić nastavnik vjeronauka 

Ozana Bijelonjić nastavnik glazbene umjetnosti 

Kristina Rismondo nastvanica likovne kulture 

Ivan Jira nastavnik TZK 

Tamara Kanjera stručna surdanica- knjižničarka 

Ksenija Mardešić tajnica škole 

Cecilija Matuško blagajnica 

Matej Batinović ekonomist 
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Školski odbor je donio Plan i program rada za školsku godinu 
2019./2020., koji je  usvojen je na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 2. 
listopada 2019. godine. 
 
 

KLASA: 602-03/14/06 

URBROJ: 251-548-1-19-61 
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