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IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
ŠKOLSTVU NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2012. GODINU
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 22. sjednici 13. prosinca 2011. godine
Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
("Županijski glasnik" broj 14/11.) te Izmjene Programa javnih potreba u školstvu na 25. sjednici 12.
lipnja 2012. godine ("Županijski glasnik" broj 6/12.) , Izmjene Programa javnih potreba u školstvu na
28. sjednici 11. prosinca 2012. ("Županijski glasnik" broj 11/12.), a u skladu s odredbama Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10.,
105/10., 90/11., 5/12.,16/12. i 86/12.).
Na temelju navedenih propisa u školstvu škole se, između ostalog, potiču na otkrivanje,
identificiranje i rad s naprednim i darovitim učenicima kroz redovnu nastavu, izborne i fakultativne
programe, dodatnu nastavu, izvannastavne aktivnosti i druge aktivnosti. Da je interes za takav rad kod
učenika i nastavnika značajan, vidi se po broju natjecanja i broju učenika sudionika natjecanja.
Od ukupno 101 osnovne i srednje škole, i dva samostalna učenička doma, koliko ih ima u
Osječko-baranjskoj županiji, na županijskoj/međužupanijskoj se razini natjecalo 99 škola i to 67
osnovnih (od ukupno 71), 28 srednjih škola i 4 srednjoškolska učenička doma (od ukupno 30 srednjih
škola, dva samostalna učenička doma i dva u sastavu srednjih škola), a koji sudjeluju na natjecanju
domova.
Od 25.371 učenika osnovnih škola te 14.080 učenika srednjih škola, u 2011./2012. školskoj
godini na natjecanjima i smotrama županijske/međužupanijske razine sudjelovalo je 95 osnovnih i
srednjih škola Osječko-baranjske županije. Samo na županijskoj/međužupanijskoj razini natjecalo se
pojedinačno ili kao članovi skupina 2.260 učenika osnovnih i srednjih škola, ocjenjivano je 5
učeničkih radova učenika osnovne škole i 5 učeničkih radova učenika srednjih škola te preko 370
likovnih radova iz 42 osnovne škole, natjecalo se i sedam zborova sa oko 470 članova. U ovaj broj
uključena su i 122 učenika iz drugih županija koji su se natjecali u strukovnim predmetima/područjima
u kojima smo bili domaćini.
Budući da se natjecanja nakon županijske razine nastavljaju na državnoj razini, vrijedno je
spomenuti i to da je 294 učenika iz Osječko-baranjske županije, pojedinačno ili skupno, sudjelovalo na
državnim natjecanjima i smotrama. Nadalje, na državnu razinu poslano je 36 likovnih radova učenika
osnovnih škola, 1 rad učenika srednjih škola, sudjelovalo je i 10 zborova, 2 plesne skupine, 1
tamburaški komorni orkestar, 2 komorna sastava, 3 klavirska dua i 1 tamburaški kvartet.
Za takav uspjeh naših učenika zaslužno je oko 766 mentora koji su ih pripremali i vodili
tijekom cijele godine, radeći po posebnim programima, izvan redovne nastave.
Od 25.371 učenika osnovnih škola na županijskim/međužupanijskim natjecanjima natjecalo se
1.237 učenika (što je 4,8% u odnosu na ukupan broj učenika), ocjenjivano je 5 učeničkih radova, na
županijskom/zonskom natjecanju učenika glazbenih škola natjecalo se osam zborova, 2 plesne
skupine, 1 komorni tamburaški sastav, 2 komorna sastava, 3 klavirska dua i 1 tamburaški kvartet, a iz
područja likovnog stvaralaštva u osnovnoj školi procjenjivano je 370 likovnih radova.
Od 14.080 učenika srednjih škola, kao pojedinci ili članovi skupina, na županijskim/
međužupanijskim natjecanjima natjecao se 901 učenik (što je 6,3% u odnosu na ukupan broj učenika),
2 zbora, i ocjenjivano je 5 učeničkih radova.
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Uzme li se u obzir da županijskim/regionalnim natjecanjima prethode školska natjecanja s
testovima iste težine za cijelu Republiku Hrvatsku, i samo poneka gradska/općinska natjecanja taj je
broj uključenih učenika daleko veći, a iskazani postoci u ovom Izvješću odnose se na one najbolje
učenike, odnosno one koji su pristupili županijskim/međužupanijskim natjecanjima.
Budući da se u okviru decentraliziranih sredstava osiguravaju sredstva za tzv. minimalni
financijski standard u školstvu, odnosno za ostvarenje temeljnog programa, županije, općine i gradovi
trebali bi težiti osiguravanju dodatnih sredstava za podizanje pedagoškog standarda i obogaćivanje
programa odgoja i obrazovanja u školama. Programom javnih potreba u školstvu osigurana su dodatna
materijalna sredstva kojima je financirana organizacija natjecanja i smotre na
županijskoj/međužupanijskoj razini te sufinancirani drugi programi i projekti u osnovnim i srednjim
školama.
Programom javnih potreba bila su planirana određena materijalna sredstva, a ostvarena su
kako slijedi:
Tablica 1.
Red.
Naziv programa
Planirano
Ostvareno
br.
Organizacija i provođenje
1.
natjecanja i smotri na
324.613,29
324.613,29
županijskoj/međužupanijskoj razini
Program sufinanciranja projekta
obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu
30.000,00
23.730,00
2.
Vukovara u osnovnim i srednjim
školama
3.
4.
5.
6.

Program ispraćaja maturanata
Sufinanciranje opremanja školskih
knjižnica obaveznom školskom
lektirom osnovnih škola
Programi i projekti u osnovnim i
srednjim školama
Ostali programi u odgoju i
obrazovanju
UKUPNO:

1.

206.255,00

206.255,00

51.774,00

51.774,00

70.000,00

25.000,00

50.000,00

35.875,00

732.642,29

667.247,29

ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I SMOTRI NA
ŽUPANIJSKOJ /MEĐUŽUPANIJSKOJ RAZINI

Sukladno planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a u okviru Programa
izvannastavnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama, svake godine provode se natjecanja i smotre
u cijeloj Republici Hrvatskoj. Vremenik natjecanja te Upute za provedbu natjecanja i smotri učenika i
učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske donijelo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta, a na temelju zahtjeva Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i
obrazovanje odraslih.
Natjecanja učenika temelje se na rezultatima rada učenika u redovnoj, izbornoj, fakultativnoj i
dodatnoj nastavi te izvannastavnim aktivnostima.
Za postignut uspjeh na županijskim/međužupanijskim natjecanjima učenici naše Županije
dobili su diplome za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto, pohvalnice za sudjelovanje, a njihovi
mentori zahvalnice. Učenicima koji su zauzeli prvo mjesto na županijskim natjecanjima diplome, a
mentorima zahvalnice uručio je župan dok su za ostala postignuća diplome, pohvalnice i zahvalnice
uručene učenicima i njihovim mentorima na prigodnim svečanostima u njihovim školama. Po broju
učenika sudionika vidljivo je da postoji značajan interes za natjecanja kod učenika i nastavnika.
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Za uspjeh naših učenika na županijskoj, a posebice državnoj i međunarodnoj razini, zaslužno
je 766 mentora koji su vodili i pripremali učenike iz Osječko-baranjske županije i 74 mentora iz
drugih županija.
Na županijskoj/međužupanijskoj razini u Osječko-baranjskoj županiji provedena su natjecanja
iz sljedećih područja:
Tablica 2.
a) Jezično-izražajno područje
"LIDRANO 2011."
Hrvatski jezik
Engleski jezik
Njemački jezik
Talijanski jezik
Francuski jezik
Klasični jezici
c) Prirodoslovno-matematičko područje
Matematika

b) Humanističko područje
Logika i Filozofija
Povijest
Vjeronauk

d) Tehničko područje
Tehničko stvaralaštvo mladih
Poznavanje prometnih pravila učenika OŠ
"Sigurno u prometu"
e) Strukovni predmeti/područja:
Knjigovodstvo s bilanciranjem
Mladi poduzetnik
Prodavač
Komercijalist
Tehnička mehanika (statika i čvrstoća)
Strojarske konstrukcije
Osnove mjerenja u elektrotehnici
Smotra radova u području elektrotehnike
Elektromonter/elektroinstalater
Elektromehaničar
Osobne usluge- frizeri
g) Ekološko područje
Ekološki kviz "Lijepa naša"

Fizika
Kemija
Biologija
Geografija
Astronomija
Informatika

f) Umjetničko područje
Likovno stvaralaštvo učenika OŠ "LIK"
Natjecanje likovnog stvaralaštva učenika
srednjih škola
Natjecanje učenika glazbenih škola
Smotra učeničkih zborova

Smotra učeničkih zadruga

U Prilogu 1. prikazana su postignuća na natjecanjima i smotrama po školama i područjima.
O natjecanjima na županijskoj/međužupanijskoj razini skrbio je Upravni odjel za prosvjetu,
kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije. Upravni odjel imenovao je
županijska/međužupanijska povjerenstva, odredio škole domaćine, organizirao i financijski pratio sva
natjecanja na županijskoj kao i na međužupanijskoj razini ukoliko je srednja škola u Osječkobaranjskoj županiji bila domaćin natjecanja.
Za provedbu natjecanja na županijskoj razini imenovano je 14 županijskih
povjerenstava/odbora u osnovnim školama, 16 županijskih i 11 međužupanijskih povjerenstava u
srednjim školama i 6 županijskih povjerenstava za osnovnu i srednju školu zajedno, a u kojima su bila
angažirana 182 učitelja/nastavnika. Oni su imenovali prosudbena povjerenstva od najmanje tri člana za
svaki natjecateljski razred ili skupinu, u svakom predmetu/ području natjecanja.
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Županijska povjerenstva skrbila su, osim za provođenje natjecanja i smotri na županijskoj
razini, i za provođenje smotre LiDraNo na međuškolskoj (općinskoj/gradskoj) razini. Na
međuškolskoj (općinskoj/gradskoj) razini smotra LiDraNo provodila se u isti dan za četiri područja
koja smo formirali tako da dobijemo podjednaki broj škola na jednom području i to: a) područje
Đakovštine, b) donjomiholjačko, valpovačko i našičko područje, c) područje Baranje i d) područje
grada Osijeka s okružjem4. Županijska povjerenstva pružila su svu potrebnu pomoć za uspješno
provođenje smotre na toj razini.
Troškove natjecanja na međuškolskoj (međuopćinskoj) razini snosili su: škola/domaćin, Grad
Osijek, Grad Đakovo, te pokoji sponzor.
Analiza podataka pokazala je da je u 2012. godini županijskim/međužupanijskim
natjecanjima, koja su održana u Osječko-baranjskoj županiji, pristupilo 2.260 učenika od čega su 122
učenika iz drugih županija, a 2.138 učenika je iz osnovnih i srednjih škola Osječko-baranjske županije.
Na natjecanjima je ocjenjivano 5 učeničkih radova učenika osnovnih škola i 5 učeničkih radova
učenika srednjih škola, ocjenjivano oko 370 likovnih radova učenika osnovne škole. Oko 470 učenika
sudjelovalo je na smotri i natjecanju učeničkih zborova koju smo i ove godine organizirali na
županijskoj razini. Želeći podići kvalitetu rada sa školskim zborovima na višu razinu, županijska
smotra organizirana je u dva dijela: natjecateljski dio za odlazak na 55. državno natjecanje u
Varaždinu i revijalni dio u kome su voditelji zborova mogli vidjeti razinu postignute kvalitete zborova
kao i mogućnost procjene vlastitih postignuća. U revijalnom dijelu sudjelovala su 3 zbora, a u
natjecateljskom 7 zborova od kojih je 6 zborova ostvarilo uvjete za sudjelovanje na 55. glazbenim
svečanostima hrvatske mladeži u Varaždinu.
Na međužupanijskom natjecanju u glazbi sudjelovala su još 4 zbora, 2 plesne skupine, 1
komorni tamburaški sastav, 2 komorna sastava, 3 klavirska dua i 1 tamburaški kvartet.
Iz Osječko-baranjske županije na državna natjecanja i smotre pozvana su, kao pojedinci ili
članovi skupina, ukupno 294 učenika osnovnih i srednjih škola, upućeno je 36 likovnih radova učenika
osnovnih škola, 1 likovni rad učenika srednjih škola, 10 zborova, 2 plesne skupine, 1 komorni
tamburaški sastav, 2 komorna sastava, 3 klavirska dua i 1 tamburaški kvartet.
Njihovim rezultatima možemo biti zadovoljni jer od 79 učenika osnovnih škola koji su
pristupili državnim natjecanjima i smotrama njih 23 zauzelo je prvo do sedmo mjesto, dodijeljena su
dva priznanja, nagrađeno je 7 zborova, 2 plesne skupine, 1 komorni tamburaški sastav, 2 komorna
sastava, 3 klavirska dua i 1 tamburaški kvartet.
Od 215 pozvanih učenika srednjih škola, koji su pristupili državnim natjecanjima ili
smotrama, njih 21, pojedinačno ili kao članovi skupine, zauzelo je prvo do treće mjesto, nagrađen je
učenički rad, 8 solista i 3 zbora.
Nadalje iz pregleda postignuća učenika srednjih škola vidljivo je da su i u 2012. godini gotovo
sve strukovne škole naše Županije sudjelovale na županijskim/međužupanijskim i državnim
natjecanjima u struci gdje su postigle značajne rezultate. Od 105 učenika strukovnih škola koji su
pristupili državnom strukovnom natjecanju 34 učenika, u vrlo velikoj konkurenciji, osvojilo je jedno
od prva tri mjesta.
Svakako treba istaknuti i da je na 37. smotri učeničkih domova u kulturnom stvaralaštvu i
sportskom natjecanju sudjelovao 81 učenik iz Osječko-baranjske županije, a 10 skupina učenika
srednjoškolskih domova priskrbilo je diplome u području kulturnog stvaralaštva, a 2 diplome
dodijeljene su u športskom natjecanju.
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Područje osječkog okružja čine OŠ V. Nazor Čepin, OŠ M. Krleže, Čepin, OŠ Mate Lovraka, Vladislavci,
OŠ Milka Cepelića, Vuka, OŠ Antunovac, OŠ Bijelo Brdo, OŠ Dalj, OŠ Ernestinovo i OŠ Laslovo.
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Na 55. glazbenim svečanostima u Varaždinu gdje su nastupali zborovi osnovnih i srednjih
škola postignuti su zaista dobri rezultati budući da je u D kategoriji Pjevački zbor Srednje škole
Valpovo osvojio zlatnu plaketu, a Zbor Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo osvojio srebrnu plaketu.
U kategoriji zborova osnovnih škola zbor OŠ Franje Krežme, Osijek osvojio je srebrnu
plaketu dok je Združeni zbor OŠ Ivana Kukuljevića Belišće i Valpovački vrapčići osvojio brončanu
plaketu u konkurenciji 13 zborova iz cijele Hrvatske.
Organizaciju natjecanja Osječko-baranjska županija pratila je predviđenim sredstvima u
Proračunu, a po kriterijima utvrđenim u Programu javnih potreba u školstvu za 2012. godinu te na
temelju dostavljene specifikacije troškova škole domaćina prema podacima u tablici koja slijedi:
Tablica 3.
VRSTA TROŠKA

BROJ SUDIONIKA

IZNOS U KUNAMA
500 kuna
900 kuna
1.300 kuna

1.

Materijalni troškovi prema broju učenika

- do 100 sudionika
- od 100 do 250 sudionika
- preko 250 sudionika

2.

Prehrana sudionika natjecanja (sok, sendviči,
kava)

- po sudioniku

3.

Naknada za poslove računovođe

4.

Naknada za poslove tajnika

5.

Naknada za poslove održavanja čistoće

6.

Naknada za rad u županijskom povjerenstvu

- za organizaciju i
provođenje natjecanja

7.

Naknada za rad prosudbenih povjerenstava

- za ispravljanje testova i
druge oblike prosudba

20 kuna
120 kuna neto s
pripadajućim porezima,
prirezima i doprinosima
100 kuna neto s
pripadajućim porezima,
prirezima i doprinosima
70 kuna neto s
pripadajućim porezima,
prirezima i doprinosima
220 kuna neto s
pripadajućim porezima,
prirezima i doprinosima te
troškovima međumjesnog
prijevoza
170 kuna neto s
pripadajućima prirezima,
porezima i doprinosima te
troškovima međumjesnog
prijevoza

Srednjoj školi koja u našoj Županiji organizira međužupanijsko natjecanje učenika strukovnih
škola materijalni troškovi nadoknadit će se prema sljedećim kriterijima:
Tablica 4.
MATERIJALNI TROŠKOVI
ŠKOLI DOMAĆINU
PREHRANA SUDIONIKA
NATJECANJA (sok, sendviči,
kava)
NAKNADA ZA RAD U
ŽUPANIJSKOM
POVJERENSTVU
NAKNADA ZA RAD U
PROSUDBENOM
POVJERENSTVU (ukoliko istodobno
nije i član županijskog povjerenstva)

Po natjecanju

500 kuna

Po sudioniku

20 kuna

3 člana:
- za organizaciju i provođenje
Najviše 3 člana (broj članova ovisi
o broju učenika pozvanih na natjecanje)

- za ispravljanje testova i
druge oblike prosudbe
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220 kuna neto s pripadajućim
porezima, prirezima i doprinosima
kao i troškovi javnog prijevoza
170 kuna neto s pripadajućim
porezima, prirezima i doprinosima
kao i troškovi javnog prijevoza

Međužupanijsko natjecanje organizira se za učenike škola s istim programom s područja više
županija budući da oni u svojoj županiji nemaju školu s istovjetnim programom. Međužupanijsko
natjecanje organizira se u dogovoru s Upravnim odjelom za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu
Osječko-baranjske županije.
Predviđena sredstva u pravilu su dostavljena školama domaćinima županijskih/međužupanijskih
natjecanja nakon provedenog natjecanja.
Dio Proračunom predviđenih sredstava utrošen je na druge troškove organizacije natjecanja i
smotri kao što su tiskanje diploma, troškovi prijevoza učenika srednjih škola u Našice na županijsku
smotru LiDraNo 2012., prijevoz učenika na Državnu smotru Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove
zemlje, a što je sve prikazano u Prilogu 2.
1.1.

MEĐUNARODNA I DRŽAVNA NATJECANJA I SMOTRE

Učenici osnovnih i srednjih škola Osječko-baranjske županije i ove su godine sudjelovali na
međunarodnim natjecanjima i smotrama kao i na državnim natjecanjima i smotrama koja nisu
predviđena u Katalogu natjecanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Na državnom natjecanju "Engleski u akciji" koje organizira Udruga za promicanje
multimedijske nastave u kategoriji "Dramski izazov" od sedam učenica četvrtih razreda Škole za
tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek5 tri učenice osvojile su prvo mjesto.
U okviru projekta Comenius učenici Strojarske tehničke škole Osijek, zajedno s učenicima iz
još sedam država, rade na projektu izrade stroja za pakiranje keksa. Projekt traje dvije godine i u
poodmakloj je fazi.
Hrvatski sabor kulture organizirao je susret dramskih skupina na kojem je sudjelovala i
dramska skupina II. gimnazije Osijek.
Učenik Elektrotehničke i prometne škole Osijek na 4. Nacionalnoj izložbi mladih inovatora,
Kastav zauzeo je prvo mjesto.
Na sajmu vježbeničkih tvrtki na državnoj razini zapaženo sudjelovanje ostvarili su učenici
Ekonomske i upravne škole Osijek.
Na međunarodnom natjecanju učenika srednjih škola u aranžiranju cvijeća "Umag Floria
2012." učenica Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek osvojila je četvrto mjesto.
Učenici Druge srednje škole Beli Manastir sudjelovali su na Nacionalnom savjetovanju o
gospodarstvu i poduzetništvu na natječaju za najbolji plan.
Učenica Gimnazije A.G.Matoša Đakovo na natječaju "Dunav povezuje" osvojila je prvu
nagradu.
Na međudržavnom natjecanju ugostiteljskih škola u Pečuhu u Republici Mađarskoj uspješno
su sudjelovali učenici Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek, osvojivši treće mjesto dok su na
međudržavnom natjecanju u Nitri u Slovačkoj osvojili četiri treća mjesta.
Učenik Prve srednje škole Beli Manastir na natjecanju inovatora s međunarodnim
sudjelovanjem osvojio je srebrnu medalju, a na 6. sajmu inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih u
Iloku brončanu medalju.
Na Filozofskoj olimpijadi učenik Srednje škole Donji Miholjac osvojio je treće mjesto.
5
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Na 18. hrvatskoj informatičkoj olimpijadi učenik Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice
zauzeo je šesto mjesto.
Među najboljim učenicima koji su nakon 6. sajma inovacija i tehničkog stvaralaštva ostvarili
pravo sudjelovanja na "IENI 2012" bio je i učenik Elektrotehničke i prometne škole Osijek.
Učenici Ekonomske i upravne škole Osijek, Druge srednje škole Beli Manastir i PKC Mađara
Osijek uspješno su sudjelovali na državnoj smotri projekata Nacionalnog programa odgoja i
obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo.
I u 2012. godini Srednja škola Valpovo s još pet država uključena je u projekt Comenius, a u
okviru Projekta za cjeloživotno učenje.
Na 7. Međunarodnom natjecanju mladih pijanista "Zlatko Grgošević" učenik Osnovne
Glazbene škole Franje Kuhača Osijek osvojio je prvo mjesto i treće nagradu, dva učenika OŠ
M.P.Katančića Valpovo, Područni odjel osnovne glazbene škole drugu nagradu, a učenik OGŠ
Kontesa Dora, Našice treću nagradu.
Na 49. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u Opatiji gudački trio
srednjoškolskog uzrasta Glazbene škole Franje Kuhača Osijek osvojio je I. nagradu i treće mjesto.
Na 16. međunarodnom natjecanju mladih pijanista u Šapcu, Republika Srbija, učenik
srednjoškolskog uzrasta Glazbene škole Franje Kuhača Osijek osvojio je prvu nagradu.
Na međudržavnom 9. natjecanju solo pjevača "Lazar Jovanović" koje je održano u Beogradu
učenik Glazbene škole Franje Kuhača Osijek u disciplini gospoda (II. kategorija) osvojio je prvu
nagradu i prvo mjesto.
Na natjecanju - izložbi učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti i
dizajna sudjelovao je i učenik Škole za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek.
Učenici OŠ Bilje u okviru međunarodnog projekta Comenius ove su godine bili domaćini
učenicima i mentorima iz šest europskih država gdje su kroz stjecanje znanja i vještina, učenja stranih
jezika, običaja i kulture uspješno predstavili i našu domovinu.
Učenici OŠ Vladimira Becića, Osijek na natječaju "Volim Hrvatsku" osvojili su prvo mjesto, a
na natjecanju "English in Action" u više kategorija osvojili su jedno prvo, jedno drugo i tri treća
mjesta. Na istom natjecanju sudjelovalo je i 8 učenika OŠ "Tin Ujević" Osijek od kojih je jedan učenik
osvojio treće mjesto.
Učenici OŠ F. K. Frankopana Osijek vrlo uspješno su sudjelovali na smotri Nacionalnih
programa. Državna smotra Projekt građanin okupila je značajan broj sudionika. Iz naše Županije još su
sudjelovali i učenici OŠ "Tin Ujević" Osijek.
U međunarodni projekt Vidi, probaj slušaj - to je naša Zemlja" potprogram Comenuis multilateralna partnerstva s još sedam država uključena je i OŠ Ernestinovo.
U organizaciji Hrvatskog centra za dječju knjigu Zagreb organiziran je nacionalni kviz
"Vesele zamke" na kojem su sudjelovali i učenici OŠ "Dobriša Cesarić" Osijek.
Veliki broj učenika osnovnih i srednjih škola uključen je u međunarodno matematičko
natjecanje "Klokan bez granica" razine Ecolieri, Benjamini, Cadeti i Studenti. U prvih 10%
natjecatelja bili su i učenici OŠ D. Pejačević, Našice, učenici OŠ kralja Tomislava, Našice i učenici
OŠ Retfala, Osijek.
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Na međunarodnom literarnom natječaju koji je organizirala Republika Slovačka na temu "O
Slovačko - zašto mi se sviđa Slovačka" učenica OŠ kralja Tomislava, Našice osvojila je prvo mjesto,
a na međunarodnom natječaju "Gerbocova literarna Snina" također učenica OŠ kralja Tomislava,
Našice četvrtu nagradu.
Učenice OŠ I. Filipovića Osijek osvojile su jedno prvo i dva druga mjesta na državnom
natjecanju "Moja prva knjiga" u organizaciji Centra za neohumanističke studije.
Na 28. danima Ante Kovačića u kategoriji literarnih radova pohvaljen je rad učenika OŠ D.
Pejačević Našice.
Na Susretu mladih pjesnika Cernik učenica OŠ M. Krleže Čepin osvojila je nagradu.
U organizaciji Hrvatske udruge likovnih umjetnosti Tanay učenik OŠ D. Pejačević, Našice
dobio je pohvalu za svoj likovni uradak.
Učenici OŠ kralja Tomislava Našice na natječaju "Nipetnišest" dobili su nagradu za
individualno humano djelo kao i nagradu za grupno humano djelo.
Na natječaju koji organizira Društvo za znanstvenu fantastiku SFERAKOM 2012. učenici OŠ
Dore Pejačević, Našice osvojili su drugu nagradu.
Na državnoj smotri i natjecanju hrvatskih Globe škola u 2012. sudjelovali su i učenici OŠ "Tin
Ujević" Osijek.
I ove godine učenici Osnovne škole Ernestinovo organizirali su manifestaciju međunarodnog
karaktera Kolonija mladih - Ernestinovo 2012. i okupili oko 150-ero darovite djece i mladeži od 10 18 godina iz Hrvatske i inozemstva. Program je realiziran kroz 14 radionica.
Učenici OŠ Miroslava Krleže Čepin sudjelovali su na 1. susretu hrvatskog dječjeg stvaralaštva
Stjepan Kranjčić i osvojili nagradu, a učenici Centra za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek dvije
nagrade za sudjelovanje.
Učenici Centra za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek osim u sportskim natjecanjima
učenika s intelektualnim teškoćama gdje su ostvarili zaista lijepe rezultate, sudjelovali su i na
međunarodnom dječjem likovnom natječaju "13 studeni" gdje su osvojili prvu i drugu, a na natječaju
"Pomaganjem drugima postajemo bolji", koji je organizirao Vladin ured za ljudska prava, osvojili su
nagradu za sudjelovanje. Nadalje četiri učenika priskrbila su nagradu za sudjelovanje i na natječaju
"Volim Hrvatsku - Djeca čuvari prirode".
Na temu "Mi smo djeca neba" izradili su pobjednički plakat i logo na natječaju koji je
organizirala Udruga Studios i Učiteljski fakultet Osijek.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje i ove godine raspisala je likovni natječaj na temu
"Katastrofa i snaga zaštite i spašavanja" gdje su također osvojili dvije prve, jednu drugu i jednu treću
nagradu.
1.2.

OSTALI PROJEKTI I MANIFESTACIJE

Svakako treba spomenuti i razne druge projekte i manifestacije kojima učenici ostvaruju
značajne rezultate.
Sustavnim praćenjem rada osnovnih i srednjih škola došlo se do spoznaje da postoji niz
dodatnih aktivnosti koje se ostvaruju u školama. I u 2012. godini bilo ih je mnogo. Od značajnijih su
svakako one aktivnosti koje javnim kulturnim djelovanjem školu povezuju s lokalnom sredinom.
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Takve su aktivnosti najčešće obilježavanje obljetnica škola, blagdana, mjesta/grada i drugih značajnih
događaja. Nositelji tih programa su učenici i njihovi učitelji.
Manifestacije Zmajevi nad gradom i Lampijada okupljaju velik broj sudionika, oko 2.500
učenika osnovnih škola.
Dani kruha u našim školama svečanosti su posvećene kruhu i krušnim proizvodima, a
okupljaju velik broj sudionika te povezuju najizravnije roditeljski dom i školu. Svake godine dvije
osnovne i dvije srednje škole predstavljaju Županiju na državnoj manifestaciji Dani kruha - dani
zahvalnosti za plodove zemlje s vrlo uspješno uređenim izložbenim prostorom gdje se originalno i
izvorno predstavi naša Županija. U 2012. godini Državna i svehrvatska smotra održana je u
Starigradu-Paklenica i vrlo uspješno Županiju su predstavile OŠ J.J.Strossmayera Trnava i Srednja
škola Isidora Kršnjavoga, Našice.
U školama su održane i državne i međunarodne izložbe te natjecanja vezana uz dječje
stvaralaštvo kao što je "Europa u školi" - likovni, literarni i glazbeni natječaj za učenike osnovnih i
srednjih škola na kojem sudjeluje i veliki broj učenika.
Nastavlja se rad likovnih kolonija, škole i dalje sudjeluju u raznim projektima koji su započeti
u protekloj godini ili ranije. Provodi se Globe program u osnovnim i srednjim školama, EKO-škola,
programi Udružene škole UNESCO-a i mnogi drugi projekti za koje se pojedina škola opredijelila.
Briga za okoliš i postupno rješavanje bitnih problema u lokalnim sredinama, posebice
postupanja s otpadom, štednjom energije i vode kao i mnogobrojne akcije čišćenja i uređivanja
okoliša, očuvanja biološke raznolikosti glavni je cilj odgoja i obrazovanja za okoliš čiji je nacionalni
koordinator Pokret prijatelja "Lijepa naša".
Od osnovnih i srednjih škola Osječko-baranjske županije status međunarodne Eko-škole u
Republici Hrvatskoj u 2012. godini zadržalo je 9 osnovnih škola te 4 srednje škole.
U 2012. godini nastavljeno je provođenje nacionalnih programa s naglaskom na Program
odgoja i obrazovanja za ljudska prava, Program aktivnosti za sprečavanje nasilja među djecom,
Program aktivnosti u borbi protiv nasilja u športu, športskim natjecanjima i izvan njih, Program zaštite
djece od mina i oružja, Program promicanja ravnopravnosti među spolovima, Program prevencije od
HIV-a i drugih programa.
Sve navedene manifestacije i projekti prihvaćeni su i imaju punu podršku Županije.
2.

PROGRAM SUFINANCIRANJA PROJEKTA OBILJEŽAVANJA DANA SJEĆANJA
NA ŽRTVU VUKOVARA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

U 2012. godini za realizaciju Programa sufinanciranja projekta obilježavanja na žrtvu
Vukovara u osnovnim i srednjim školama iz Proračuna Županije utrošeno je 23.730,00 kuna. Svijeće
su se palile 17. studenoga 2012. duž Vukovarske ulice prema rasporedu koji je dogovoren sa školama.
Županija je osigurala sredstva za cca 4.000 lampiona koje su upalili učenici srednjih škola, a Grad
Osijek je osigurao sredstva za isti broj lampiona koje su upalili učenici osnovnih škola s područja
grada Osijeka.
3.

PROGRAM ISPRAĆAJA MATURANATA

Godina 2012. bila je osma godina za redom u kojoj je organiziran ispraćaj maturanata, a koji
je, dobro i kvalitetno osmišljen i organiziran pokazao vrlo pozitivne rezultate. Ispraćaj maturanata u
Osječko-baranjskoj županiji vrlo je pozitivan primjer organiziranosti mladih i veoma je dobro
prihvaćen od samih maturanata, njihovih roditelja, škola te žitelja svih gradova Osječko-baranjske
županije, a kao pozitivan primjer popraćen je od strane medija.
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Kao i prošle godine maturantima je ponuđen projekt, plesanja Quadrille, francuskog dvorskog
plesa. Projekt je Europskom parlamentu predstavljen od strane slovenskih predstavnika tako da je
projekt vodila Plesna zveza Slovenije.
U 2012. godini ples Quadrilla organiziran je u 8 država i 51 gradu Europe s ciljem postizanja
novog rekorda po broju sudionika koji u isto vrijeme plešu isti ples za Guinessovu knjigu rekorda.
Iz Osječko-baranjske županije 18. svibnja 2012. plesalo je 3.226 maturanata. Uz maturante
grada Osijeka plesali su maturanti iz Našica, Valpova, Donjeg Miholjca, Đakova i Belog Manastira.
Projekt smo realizirali učenjem plesa u školama, organiziranjem generalnih proba u svakom od
navedenih gradova, osiguravanjem financijskih sredstava i pronalaženjem sponzora. Nakon plesanja
Quadrille u Osijeku je organizirano i financijski praćeno snimanje milenijske fotografije na kojoj su
maturanti svojim tijelima ispisali riječ "hvala".
Program ispraćaja maturanata u gradu Osijeku na sam zadnji dan nastave započeo je
doručkom u njihovim školama i programom ispraćaja u samim školama, zatim okupljanjem u
Županijskoj ulici, plesanjem Quadrille i snimanjem milenijske fotografije te zajedničkim odlaskom na
lijevu obalu Drave gdje je za njih organiziran program do 20 sati.
Savjet mladih Osječko-baranjske županije nagradio je dva najbolja slogana ispisana na
majicama maturanata. Kao najbolji slogan maturanata nagrađeni su slogani maturanata Medicinske
škole Osijek i Obrtničke škole A.Horvata Đakovo6.
Osječko-baranjska županija, Grad Osijek i sve relevantne institucije grada Osijeka uložile su
puno napora kako bi ispraćaj bio što zanimljiviji i sigurniji. U tu svrhu, samo iz Proračuna Županije,
utrošeno je 206.255,00 kuna. Uz sredstva Županije program je realiziran i sredstvima sponzora
Euroherca, poslovnice u Osijeku koji je financirao nabavku majica i kišobrana za potrebe plesa.
4.

SUFINANCIRANJE OPREMANJA ŠKOLSKIH
ŠKOLSKOM LEKTIROM OSNOVNIH ŠKOLA

KNJIŽNICA

OBAVEZNOM

Radi što bolje opremljenosti školskih knjižnica s dovoljnim brojem knjiga jednog naslova,
Osječko-baranjska županija sufinancirala je u 2011./2012. školskoj godini nabavku obavezne školske
lektire za učenike I-VIII razreda osnovne škole. Projekt je realiziran na način da se svakoj školi
doznačio određeni iznos za nabavku školske lektire. Visina iznosa ovisila je o ukupnom broju učenika
odnosno po svakom učeniku doznačili smo iznos od 3 kune.
Školske godine 2011./2012. u osnovnim školama na području Osječko-baranjske županije, a
kojima je osnivač Osječko-baranjska županija, bilo je 17. 417 učenika. Ukupno je za realizaciju ovog
programa utrošeno 51.774,00 kuna.
5.

PROGRAMI I PROJEKTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U 2012. GODINI

Osječko-baranjska županija svojim Proračunom osigurala je sredstva i za pojačane aktivnosti
koje se tijekom godine realiziraju u školama, a nisu se mogle planirati, kao i aktivnosti učenika i
njihovih mentora u realizaciji projekata koji nisu u sustavu natjecanja, a koji pridonose kreativnom i
istraživačkom radu učenika koji nemaju natjecateljske sklonosti.
Učenici Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića Osijek pokrenuli su
projekt "Zbrinimo otpad, upustimo se u eko-pustolovinu" koji smo financijski popratili. Projekt je
imao za cilj educirati učenike na koji način zbrinjavati kemijski otpad i u tu svrhu održano je više
radionica.
6
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Sufinancirali smo međunarodni projekt učenika OŠ Bilje "Učenje u prirodi" za koji su učenici
pokazali veliki interes. Učenici su bili domaćini učenicima iz još šest država kojima su uspješno
predstavili tradiciju i kulturu našega kraja i domovine.
Financijski smo popratili završetak izrade poprsja biste Josipa Kozarca u OŠ J. Kozarca u
Semeljcima.
I ove godine u OŠ J.A. Ćolnića, Đakovo nastavljen je projekt "Čitamo mi, u obitelji svi". Za
nastavak projekta bio je potrebno opremiti 3 naprtnjače knjigama koje su odabrane za sve sudionike
što smo svojom financijskom pomoći omogućili.
Srednja strukovna škola Braće Radića Đakovo7 okviru projekta Comenius tema: Šuma i voda,
bila je u obvezi snimiti film "Šume-žrtve rata", a koji su trebali prezentirati u Sloveniji. Snimanje
filma financijski smo pomogli.
Sufinancirali smo i projekt "Što je za mene kulturna baština" u kojem su učenici Osnovne
škole Dalj predstavili Općinu Erdut i njezine turističke potencijale te je predstavili na 5. smotri
Turističke kulture.
Financijski smo popratili i projekt koji se provodi u OŠ kralja Tomislava Našice s djecom s
teškoćama u razvoju pod nazivom "Sačuvajmo zdravlje djece".
Manifestaciju Susret mladih pjesnika Osječko-baranjske županije pod nazivom "Pjesma nam
je u srcu" koja se već više godina održava u našoj Županiji također smo financijski pomogli.
Razvoju društvene komunikacije i logično osviješteno djelovanjem učenika pomogli smo
podržavajući projekt OŠ A.J.Ćolnića Đakovo pod nazivom "Vidi, Vuci, Viči".
Sufinancirali smo i međunarodni projekt "Dunav povezuje" u koji su bili uključeni i učenici
I. gimnazije Osijek zajedno s učenicima iz Mohača i Sremskih Karlovaca.
Napominjemo da su sredstva, kojima smo sufinancirali navedene aktivnosti, kod nekih
projekata gotovo simbolična s obzirom da smo na sve financijske potpore projektima i programima u
osnovnim i srednjim školama utrošili 25.000,00 kuna.
6.

OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU U 2012. GODINI

U Proračunu Osječko-baranjske županije u 2012. godini osigurana su sredstva i za
sufinanciranje ostalih programa i projekata u području školstva, a koja nisu mogla biti planirana niti
strogo definirana. Sufinancirani su projekti i programi koji podižu odgoj i obrazovanje odnosno teže
poboljšanju pedagoškog standarda.
U 2012. godini sufinanciran je odlazak dramske skupine učenika II. gimnazije Osijek na
Hrvatski festival kazališnih amatera na Hvaru kao jedna od najboljih dramskih skupina.
Učenici III. gimnazije Osijek i ove godine ostvarili su pravo za sudjelovanje na
Međunarodnom natjecanju u USA, Philladelphia te smo odlazak financijski pomogli.
Povjerenstvo za školske preventivne programe organiziralo je seminar za voditelje školskih
preventivnih programa što smo također financijski podržali.
Sufinancirali smo i uslugu fotografiranja srednjoškolaca koju je obavila Koncert agencija
Osijek kao trajnu uspomenu na srednjoškolsko obrazovanje.
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Hrvatska udruga školskih knjižničara održala je međužupanijski stručni skup pod nazivom
"Knjižničar-svjetionik u moru novih izazova" uz našu financijsku podršku.
Osnovna škola Lug uključena je u projekt Susret mađarskih osnovnih škola Zakarpatskih
zemalja koji je zahtijevao odlazak učenika u Rumunjsku koja je bila domaćin. Učenicima smo
sufinancirali odlazak u Eted, Rumunjska.
Sufinancirali smo Društvo knjižničara Slavonije i Baranje koje je održalo 38. godišnju
skupštinu Hrvatskog knjižničarskog društva. Skup je okupio ne samo knjižničare nego i sve korisnike
knjižničnih usluga.
Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek financijski smo pomogli obilježavanje 119. obljetnice
škole, a II. gimnaziji Osijek 95. godišnjicu postojanja gimnazije te 20. obljetnicu II. gimnazije Osijek
u slobodnoj Hrvatskoj.
Obrtnička škola Antuna Hrvata Đakovo, kao najstarija srednja škola u Đakovu, proslavila je
125 godina kontinuiranog rada što smo također sufinancirali.
Za navedene programe i projekte Županija je utrošila 35.875,00 kuna.
ZAKLJUČAK
Kao što je vidljivo iz ovog Izvješća Osječko-baranjska županija ulaže znatna sredstva u
programe javnih potreba u školstvu te samim time, a u skladu s financijskim mogućnostima, podiže
pedagoški standard u školama na svom području iznad minimalnog standarda.
Uključivanjem velikog broja učenika u različite dodatne aktivnosti iz područja znanosti
(pojedini nastavni predmeti), kulture, umjetnosti i proizvodnih zanimanja, postižu se i vrlo značajni
odgojni rezultati. Uz svu potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Osječko-baranjske
županije, pa i jedinica lokalne samouprave, ovakvi rezultati ne bi mogli biti ostvareni da nema
entuzijazma stručnjaka, učitelja i nastavnika u školama, koji često izvan svojih radnih obveza rade s
učenicima i pridonose postizanju vrlo vrijednih obrazovnih, ali i odgojnih rezultata. Kako se povećava
broj izvannastavnih aktivnosti u Programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, tako se šire i
programi i područja natjecanja i smotri u Programu javnih potreba u školstvu za područje Osječkobaranjske županije. Osječko-baranjska županija nastoji sve te izvannastavne aktivnosti što bolje
financijski pratiti. U sustav natjecanja i ove su se godine u još većem broju uključile i strukovne škole
čija natjecanja na međužupanijskoj razini Županija također financijski prati.
Osim natjecanja, susreta i smotri učenici se sve češće okupljaju oko pojedinih projekata koje
sami osmišljavaju i ostvaruju, a značajni su za lokalnu sredinu. Takve bi projekte trebalo posebno
poticati jer okupljaju veliki broj učenika oko sadržaja koji ih zanimaju, razvijaju suradničke oblike
rada, a ujedno naglašavaju važnost svakog pojedinca u složenoj interakciji međuljudskih odnosa. Osim
što mladima omogućuju osmišljeno, kreativno i produktivno korištenje slobodnog vremena,
pripremaju ih za kvalitetniji život u građanskom demokratskom društvu. Dakako, škola kao subjekt s
vrlo snažnim odgojnim mogućnostima, ne smije niti može ostati izvan toga. Potpora provođenju
programa i projekata u osnovnim i srednjim školama ima za cilj pridonijeti kreativnom promišljanju i
učenju te stvaranju temelja za buduće cjeloživotno učenje i obrazovanje.
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P R I L O Z I:
PRILOG 1.

PREGLED POSTIGNUĆA NA NATJECANJIMA PO PODRUČJIMA I
ŠKOLAMA

LIDRANO Škola domaćin: OŠ A. Mihanovića, Osijek i SŠ Isidora Kršnjavoga, Našice
15 područje Osijeka
3 D.Miholjac, Valpovo i Našice
23 - OŠ
3 Đakovo
2 područje Baranje
Broj škola sudionika
13 područje Osijeka
3 D.Miholjac, Našice i Valpovo
21 - SŠ
3 Đakovo
2 Beli Manastir
165 - OŠ
Broj učenika sudionika
98 - SŠ
Broj učenika sudionika na
21 - OŠ
državnim natjecanjima
25 - SŠ
OŠ J.J.Strossmayera Trnava,
OŠ M. Cepelića Vuka,
Nije bilo rangiranja OŠ "I.G. Kovačić" Đakovo,
Postignut uspjeh 1. - 7. mjesta
dodijeljene diplome za
OŠ Retfala, Osijek,
učenika osnovnih škola
sudjelovanje na državnom
OŠ Mladost Osijek,
OŠ D. Cesarić, Osijek,
susretu
OŠ F.K.Frankopana Osijek,
OŠ I.B.Mažuranić Koška
Srednja škola Valpovo,
Ugostiteljsko-turistička škola
Osijek,
Medicinska škola, Osijek,
I. gimnazija Osijek, Isusovačka
Nije bilo rangiranja klasična gimnazija s pravom
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesta
javnosti, Osijek
dodijeljene diplome za
učenika srednjih škola
SŠ I.Kršnjavoga, Našice,
sudjelovanje na državnom
Ekonomska i upravna škola
susretu.
Osijek,
Škola za tekstil, dizajn i
primijenjenu umjetnost, Osijek,
Graditeljsko-geodetska škola,
Osijek

HRVATSKI JEZIK Škola domaćin: OŠ "August Šenoa" Osijek i II. gimnazija Osijek
17 područje Osijeka
6 područje D. Miholjca,
29 - OŠ
Valpova, Našica
5 područje Đakova
1 područje Baranje
Broj škola sudionika
10 područje Osijeka
3 područje D. Miholjca,
17 - SŠ
Valpova i Našica
2 područje Belog Manastira
2 područje Đakova
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Broj učenika sudionika
Broj učenika sudionika na
državnim natjecanjima
Postignut uspjeh 1. - 7. mjesta
učenika osnovnih škola
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesta
učenika srednjih škola

55 - OŠ
68 - SŠ
5 - OŠ
6 - SŠ
1 - OŠ D. Cesarića, Osijek
1 - OŠ I.Kukuljevića, Belišće
1 - Isusovačka klasična
gimnazija s pravom javnosti u
Osijeku

2 - OŠ
1 - SŠ

ENGLESKI JEZIK Škola domaćin: OŠ Višnjevac i II. gimnazija, Osijek
10 područje Osijeka
3 područje Valpova, D.
21 OŠ
Miholjca i Našica
2 područje Baranje
4 područje Đakova
Broj škola sudionika
14 područje Osijeka
2 područje Valpova, Našica,
18 SŠ
1 područje Đakova
1 područje Belog Manastira
33 - OŠ
Broj učenika sudionika
42 - SŠ
Broj učenika sudionika na
1 - OŠ
državnim natjecanjima
2 - SŠ
Postignut uspjeh 1. - 7. mjesto
0 - OŠ
učenika osnovnih škola
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
0 - SŠ
učenika srednjih škola

NJEMAČKI JEZIK Škola domaćin: OŠ Retfala, Osijek i II. gimnazija Osijek
11 područje Osijeka
4 područje Valpova,
21 OŠ
D. Miholjca i Našica
2 područje Baranje
4 područje Đakova
Broj škola sudionika
4 područje Osijeka
1 područje Našica
7 SŠ
1 područje Đakova
1 područje Baranje
43 - OŠ 36 A + 7 B
Broj učenika sudionika
17 - SŠ
Broj učenika sudionika na
2 - OŠ
državnim natjecanjima
5 - SŠ
Postignut uspjeh 1. - 7. mjesto
0
0
učenika osnovnih škola
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
1 - SŠ
1- III. gimnazija, Osijek
učenika srednjih škola
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KLASIČNI JEZICI - LATINSKI I GRČKI Škola domaćin: Isusovačka klasična gimnazija s
pravom javnosti, Osijek
6 područje Osijeka
Broj škola sudionika
7 - SŠ
1 područje Valpova
Broj učenika sudionika
30 - SŠ 23- latinski +7 grčki
Broj učenika sudionika na
3 - SŠ latinski + 1 grčki
državnim natjecanjima
1-Isusovačka klasična gimnazija
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
1 - SŠ latinski
s pravom javnosti u Osijeku
učenika srednjih škola

MATEMATIKA Škola domaćin: OŠ Ivana Filipovića, Osijek i III. gimnazija, Osijek
16 područje Osijeka
6 područje D. Miholjca,
41 - OŠ
Valpova i Našica,
11 područje Đakova,
8 područje Baranje
Broj škola sudionika
4 područje Osijeka,
3 područje D. Miholjca,
9 - SŠ
Valpova i Našica,
1 područje Đakova,
1 Beli Manastir
113 - OŠ
Broj učenika sudionika
50 - SŠ (23 program A i 27
program B)
4 - OŠ
10 - SŠ (6 kategorija A Broj učenika sudionika na
gimnazijski program i 4
državnim natjecanjima
kategorija B - program
strukovnih škola)
1 - OŠ D. Pejačević, Našice
Postignut uspjeh 1. - 7. mjesto
2 - OŠ
1 - OŠ Josipovac, Josipovac
učenika osnovnih škola
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
1- Gimnazija Beli Manastir
1 - SŠ
učenika srednjih škola
-B program

FIZIKA Škola domaćin: OŠ Frana Krste Frankopana, Osijek i III. gimnazija Osijek
5 područje Osijeka,
9 OŠ
4 područje Valpova, Našica i
D. Miholjca,
Broj škola sudionika
7 područje Osijeka,
3 područje Valpova, Našica i
11 SŠ
D. Miholjca,
1 područje Đakova
15 - OŠ
Broj učenika sudionika
68 - SŠ
Broj učenika sudionika na
2 - OŠ
državnim natjecanjima
3 - SŠ
Postignut uspjeh 1. - 7. mjesto
0 - OŠ
0
učenika osnovnih škola
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
1 - SŠ nagrada
1 - III. gimnazija, Osijek
učenika srednjih škola

15

KEMIJA Škola domaćin: OŠ Franje Krežme, Osijek i Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija
Ruđera Boškovića, Osijek
17 područje Osijeka,
6 područje D. Miholjca,
31 OŠ
Valpova i Našica,
Broj škola sudionika
4 područje Baranje i
4 područje Đakova
5 područje Osijeka,
7 - SŠ
2 područje Valpova i Našica
87 - OŠ
Broj učenika sudionika
63 - SŠ
Broj učenika sudionika na
0 - OŠ
državnim natjecanjima
8 - SŠ
Postignut uspjeh 1. - 7. mjesto
0 - OŠ
učenika osnovnih škola
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
1- SŠ
1-III. gimnazija, Osijek
učenika srednjih škola

BIOLOGIJA Škola domaćin: OŠ A. Mihanovića, Osijek i I. gimnazija Osijek
20 područje Osijeka,
7 područje D.Miholjca,
37 OŠ
Valpova i Našica,
6 područje Đakova i
Broj škola sudionika
4 područje Baranje
6 područje Osijeka,
2 područje Valpova,
9 SŠ
D. Miholjca
1 područje Baranje
83 - učenika OŠ
Broj učenika sudionika
45 - učenika SŠ
Broj učenika sudionika na
1 - OŠ
državnim natjecanjima
2 - SŠ
Postignut uspjeh 1. - 7. mjesto
1 - OŠ
1 - OŠ A. Mihanovića, Osijek
učenika osnovnih škola
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
2 - SŠ
2 - III. gimnazija, Osijek
učenika srednjih škola

GEOGRAFIJA Škola domaćin: OŠ Ivana Filipovića, Osijek i I. gimnazija Osijek
19 područje Osijeka,
8 područje Valpova,
38 OŠ
D.Miholjca i Našica,
5 područje Baranje i
Broj škola sudionika
6 područje Đakova
6 područje Osijeka,
2 područje Valpova, Našica
10 SŠ
1 područje Đakova
1 područje Baranje
103 - OŠ
Broj učenika sudionika
47 - SŠ
Broj učenika sudionika na
2 - OŠ
državnim natjecanjima
3 - SŠ
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Postignut uspjeh 1. - 7. mjesto
učenika osnovnih škola
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
učenika srednjih škola

0 - OŠ
1-Isusovačka i klasična
gimnazija s pravom javnosti u
Osijeku

1 - SŠ

POVIJEST Domaćin: OŠ Sv. Ane, Osijek i Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti, Osijek
21 područje Osijeka,
7 područje D. Miholjca,
Valpova i Našica,
7 područje Baranje i
3 područje Đakovo
38 OŠ
Broj škola sudionika
14 SŠ
7 područje Osijeka,
3 područje Našica, Valpova,
D.Miholjca,
3 područje Đakova i
1 područje Baranje
66 - OŠ
Broj učenika sudionika
69 - SŠ + 1 istraživački rad
učenika
Broj učenika sudionika na
3 - OŠ
državnim natjecanjima
6 - SŠ i 1 istraživački rad
Postignut uspjeh: 1. - 7. mjesto
1 - OŠ Lj. Gaja, Osijek
2 - OŠ
učenika osnovnih škola
1 - OŠ I.Kukuljevića, Belišće
Postignut uspjeh: 1. - 3. mjesto
učenika srednjih škola

0 - SŠ

ASTRONOMIJA Škola domaćin: Elektrotehnička i prometna škola, Osijek
3 područje Osijeka,
5 OŠ
1 područje Valpova,
1 područje Baranje
Broj škola sudionika
3 područje Osijeka,
6 SŠ
2 područje Valpova, Našica i
1 područje Baranje
3 - OŠ
Broj učenika sudionika
11 - SŠ
Broj učenika sudionika na
0 - OŠ
državnim natjecanjima
1 - SŠ
Postignut uspjeh 1. - 7. mjesto
0 - OŠ
učenika osnovnih škola
Postignut uspjeh: 1. - 3. mjesto
0 - SŠ
učenika srednjih škola
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INFORMATIKA Škola domaćin: Dom tehnike, Osijek
7 područje Osijeka,
4 područje Valpova i Našica,
1 područje Đakova i
1 područje Baranje
2 područje Osijeka
2 područje Valpova
1 područje Đakova
2 područje Baranje

13 - OŠ
Broj škola sudionika
7 - SŠ
Broj učenika sudionika
Broj učenika sudionika na
državnim natjecanjima
Postignut uspjeh 1. - 7. mjesto
učenika osnovnih škola
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
učenika srednjih škola

53 - OŠ i 5 učeničkih radova
45 - SŠ i 4 učeničkih radova
5 - OŠ
4 - SŠ
3 - OŠ

2 - OŠ D.Pejačević, Našice
1 - OŠ Mladost, Osijek

1 - SŠ

1 - III. gimnazija, Osijek

TEHNIČKO STVARALAŠTVO Škola domaćin: OŠ "Vijenac", Osijek i Dom tehnike, Osijek
12 područje Osijeka,
4 Đakovo,
1 područje Baranje,
17 - OŠ
1 Centar teh. kulture Valpovo
4 - centra tehničke kulture
1 Centar teh. kulture B.Manastir
1 Centar teh. kulture Našice i
Broj škola sudionika
1 Centar teh. kulture Osijek
2 područje Osijeka,
3 - SŠ
1 područje Baranje,
2 - Centra tehničke kulture
1 Centar teh. kulture Osijek i
1 Centar teh. kutrure Valpovo
159 - OŠ
Broj učenika sudionika
8 - SŠ
Broj učenika sudionika na
9 - OŠ
državnim natjecanjima
0 - SŠ
1 - OŠ A Mihanovića, Osijek
1 - OŠ D. Pejačević, Našice
Postignut uspjeh 1. - 7. mjesto
1 - OŠ G. Vitez, Osijek
7 - OŠ
učenika osnovnih škola
2 - OŠ F. K. Frankopana, Osijek
1 - OŠ Tin Ujević, Osijek
1 - OŠ Budrovci
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
0 - SŠ
učenika srednjih škole

LIK - 2011. Županijsko natjecanje - izložba učenika osnovnih i srednjih škola iz područja
vizualnih umjetnosti i dizajna
Škola domaćin: OŠ Vladimira Becića, Osijek
17 područje Osijeka,
9 područje Valpova, Našica,
Broj škola sudionika
46 OŠ
D.Miholjca
10 područje Đakova i
10 područje Baranje
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Broj učeničkih radova
Broj učeničkih radova na
državnim natjecanjima
Postignut uspjeh 1. - 7. mjesto
učenika osnovnih škola
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
učenika osnovnih škola

370 radova
36 radova učenika OŠ poslano
je na državnu razinu
2 - OŠ I.B.Slovaka, Jelisavac sudjelovanje na državnoj izložbi

2 - OŠ
0 - SŠ

EKOLOGIJA - kviz "Lijepa naša" Škola domaćin: OŠ "Tin Ujević", Osijek
3 područje Osijeka,
8 područje D. Miholjca,
13 OŠ
Valpova i Našica,
1 područje Baranje i
1 područje Đakova
Broj škola sudionika
3 područje Osijeka
1 područje Đakova
6 SŠ
1 područje Baranje i
1 područje D.Miholjca
60 - OŠ
Broj učenika sudionika
20 - SŠ
Broj učenika sudionika na
8 - učenika OŠ (2 skupine)
državnim natjecanjima
12 - učenika SŠ (3 skupine)
Postignut uspjeh 1. - 7. mjesto
0
0
učenika osnovnih škola
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
0
0
učenika srednjih škole

"SIGURNO U PROMETU" (županijska razina) domaćin: Auto moto klub "Slavonac" Osijek
Natjecanje učenika OŠ u poznavanju prometnih i sigurnosnih pravila i upravljanja biciklom
8 područje Osijeka,
4 područje Našica, Valpova,
Broj škola sudionika
16 OŠ
D. Miholjca,
4 područje Đakova
Broj učenika sudionika
38 - OŠ
Broj učenika sudionika na
4 - OŠ
državnim natjecanjima
Postignut uspjeh 1. - 7. mjesto
0 - OŠ
0
učenika osnovnih škola

ŽUPANIJSKA SMOTRA UČENIČKIH ZADRUGA Škola domaćin: OŠ "A. Harambašić", Donji
Miholjac
3 područje Osijeka,
6 OŠ
2 područje D.Miholjca, Našica
Broj škola sudionika
1 područje Baranje
1 područje Đakova
2 SŠ
1 područje Osijeka (Dalj)
Broj učenika sudionika na
24 - OŠ
natjecanju
4 - SŠ
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Ukupan broj sudionika na
državnom natjecanju
Postignut uspjeh na državnoj
smotri

4 - učenika OŠ (2 skupine)
2 - učenika SŠ (1 skupina)
2 - učenika s posebnim
potrebama (1 skupina)
Nije bilo rangiranja

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ VJERONAUKA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA
Škola domaćin: OŠ A. Mihanovića, Osijek
8 područje Osijeka,
8 područje Đakova,
Broj škola sudionika
25 OŠ
6 područje Valpova, Našica,
D. Miholjca i
3 područje Baranje
Broj učenika sudionika na
108 učenika OŠ
natjecanju
(27 ekipa po 4 učenika)
Broj sudionika na državnom/
0
0
nadbiskupijskom natjecanju iz
Osječko-baranjske županije
Postignut uspjeh 1. do 7. mjesto
0
učenika osnovnih škola

MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ LOGIKE Škola domaćin: III. gimnazija Osijek
1 područje Osijeka
1 područje Đakova
Broj škola sudionika
5 SŠ
1 područje Valpova
2 područje Požega
14 - učenika SŠ ukupno
Broj učenika sudionika
12 - učenika iz Osječkobaranjske županije
Broj učenika sudionika na
2 - SŠ
državnim natjecanjima iz
Osječko-baranjske županije
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
0
0
učenika srednjih škola

MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ FILOZOFIJE Škola domaćin: III. gimnazija Osijek
2 područje Osijeka
Broj škola sudionika
5 SŠ
1 područje Đakova
2 područje Orahovice, Požega
21 - SŠ ukupno
Broj učenika sudionika
13 - učenika iz Osječkobaranjske županije
Broj učenika sudionika na
5 - SŠ
državnim natjecanjima iz
Osječko- baranjske županije
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
1 - Srednja škola Donji
1 - SŠ
učenika srednjih škola
Miholjac
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MEĐUŽUPANIJSKO/BISKUPIJSKO NATJECANJE IZ VJERONAUKA SREDNJIH ŠKOLA
Škola domaćin: Gimnazija A.G.Matoša, Đakovo za područje Osječko-baranjske, Vukovarskosrijemske i Brodsko-posavske županije
18 škola
3 županije
8 područje Osijeka
2 područje Đakova
Broj škola sudionika
1 područje D.Miholjca, Valpova
Iz Osječko-baranjske županije
18 SŠ
4 područje Slavonskog Broda
1 područje Vukovara
2 područje Vinkovaca
Broj učenika sudionika na
88 - učenika SŠ (21 ekipa)
natjecanju
Broj učenika sudionika iz
44 - učenika SŠ (11 ekipa)
Osječko-baranjske županije
Broj sudionika na
4 - učenika SŠ (1 ekipa)
državnom/nadbiskupijskom
natjecanju
Postignut uspjeh 1. do 3. mjesto
0
0
učenika srednjih škola

MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE MLADEŽI HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA ZA
PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE I VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE Domaćin:
Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije
1 područje Osijeka,
3 područje Našica, Valpova,
D. Miholjca,
9 OŠ
2 područje Baranje
3 područje Slatine, Orahovice
Virovitice
Broj škola sudionika
1 područje Osijeka,
3 područje Slatine, Orahovice,
Virovitice
7 SŠ
2 područje Valpova i D.
Miholjca i
1 područje Belog Manastira
Broj učenika sudionika na
60 - učenika OŠ (10ekipa)
natjecanju
42 - učenika SŠ (7ekipa)
Broj učenika sudionika iz
30 - učenika OŠ(5 ekipa)
Osječko-baranjske županije
24 - učenika SŠ(4 ekipe)
Ukupan broj sudionika na
6 - OŠ (1 ekipa)
državnom natjecanju
12 - SŠ(2ekipe)
Postignut uspjeh 1. - 7. mjesto
6 - OŠ (1 ekipa)
1- OŠ Darda
učenika osnovnih škola
Postignut uspjeh: 1. - 3. mjesto
0
0
učenika srednjih škola
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ŽUPANIJSKA SMOTRA I NATJECANJE ZBOROVA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH
ŠKOLA Škola domaćin: OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće
DRŽAVNO NATJECANJE NA 55. glazbenim svečanostima hrvatske mladeži u Varaždinu
3 - OŠ-revijalni dio
10 Osijek, Đakovo, Našice,
Broj škola sudionika na
5 - OŠ-natjecateljski dio
Valpovo
županijskom natjecanju
2 - SŠ-natjecateljski dio
Broj učenika sudionika
37 zborova učenika OŠ, SŠ i
državnom na natjecanju
ostalih dobnih skupina
Ukupan broj sudionika na
4 - zbora OŠ
državnom natjecanju iz
2 - zbora SŠ
Osječko-baranjske županije
1 - Pjevački zbor OŠ Franje
Krežme, Osijek
1 - Mješoviti troglasni zbor
Gimnazije A.G.Matoša,
Đakovo
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
1 - Osnovna glazbena škola,
5 - zborova
na državnom natjecanju
Beli Manastir8,
1 - Pjevački zbor Srednje škole,
Valpovo
1 - Združeni zbor OŠ I.
Kukuljevića, Belišće i
Valpovački vrapčići

50. HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE (Primošten, Varaždin)
47 osnovne, srednje i visoke
Broj škola sudionika
glazbene i plesne škole u
Republici Hrvatskoj
226 solista, komorni sastavi, 15
Ukupan broj sudionika
plesnih skupina
8 - solista glazbenika SGŠ
1 - solista glazbenika SGŠ
3 - klavirska dua OGŠ
Broj sudionika iz Osječko1 - tamburaški kvartet OGŠ
baranjske županije na državnim
1 - komorni tamburaški sastav
natjecanjima
2 - komorna sastava OGŠ
2 - plesne skupine OGŠ
4 - zbora

8

Novi naziv škole je Umjetnička škola Beli Manastir
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Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
učenika osnovne i srednje
glazbene škole i ostalih škola

8 - učenika solista SGŠ
3 - klavirska dua OGŠ
1 - komorni tamburaški
sastav OGŠ
2 - komorna sastava OGŠ
2 - plesne skupine OGŠ
4 - zbora
1 - tamburaški kvartet OGŠ

8 - učenika srednjoškolskog
uzrasta Glazbene
škole Franje Kuhača, Osijek
2 - plesne skupine OGŠ Franje
Kuhača Osijek
3 - klavirska dua OGŠ
"Kontesa Dora", Našice
2 - komorna sastava OŠ M P,
Katančića Valpovo
1 - komorni tamburaški
sastav OGŠ "Kontesa
Dora", Našice
1 - Mješoviti zbor Glazbene
škole F. Kuhača Osijek
1 - Dječji pjevački zbor OŠ
M.P.Katančića, Valpovo
1 - Dječji višeglasni zbor
OGŠ Franje Kuhača Osijek
1 - Dječji jednoglasni zbor
Glazbene škole Franje
Kuhača, Osijek
1 - tamburaški kvartet OŠ
"I.G.Kovačić", Đakovo

NATJECANJA STRUKOVNIH ŠKOLA
MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE U PODSEKTORU EKONOMIJA U STRUKOVNOM
PREDMETU KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM ZA PODRUČJE OSJEČKOBARANJSKE I VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Škola domaćin: Druga srednja škola Beli Manastir
1 Osijek,
1 Đakovo
Broj škola sudionika
4 - SŠ
1 Valpovo
1 B. Manastir
Broj učenika sudionika na međužupanijskom
11 - SŠ
natjecanju
Broj učenika sudionika na međužupanijskom
9 - SŠ
natjecanju iz Osječko-baranjske županije
Broj učenika sudionika na državnim
0 - SŠ
natjecanjima
Postignut uspjeh na državnom natjecanju 1.- 3.
0
0
mjesto učenika srednjih škola

MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE U PODSEKTORU EKONOMIJA U STRUKOVNOM
PREDMETU MLADI PODUZETNIK ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE I
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Škola domaćin: Srednja strukovna škola Braće Radića, Đakovo
3 Osijek,
Broj škola sudionika
6 - SŠ
2 Đakovo,
1 Beli Manastir
18 - učenika SŠ
Broj učenika sudionika
(6 skupina)
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Broj učenika Osječko-baranjske županije na
međužupanijskom natjecanju
Broj sudionika Osječko-baranjske županije na
državnom natjecanju
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto učenika srednjih
škola

12 - učenika SŠ
(4 skupine)
6 - SŠ
(2 skupine)
3 - SŠ
(1 skupina)

3 - Ekonomska i upravna škola
Osijek

MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE U OBRAZOVNOM SEKTORU TURIZAM I
UGOSTITELJSTVO - GASTRO 2012.
Domaćin: Srednja strukovna škola Pitomača
Broj škola sudionika

5 - SŠ

Broj učenika sudionika

81 - SŠ

Broj učenika iz Osječko-baranjske županije
Broj sudionika Osječko-baranjske županije na
državnom natjecanju

22 - SŠ

Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto učenika srednjih
škola

5 ŽUPANIJA

14- SŠ
7 - SŠ

3 - PKC Mađara u RH
4 - Ugostiteljsko turistička
škola Osijek

MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE U PODSEKTORU OSOBNE USLUGE U
STRUKOVNOM PREDMETU FRIZERSTVO ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE I VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Škola domaćin: Obrtnička škola A. Horvata Đakovo
Broj škola sudionika

3 - SŠ

Broj učenika sudionika

5 - SŠ

Broj učenika sudionika iz Osječko-baranjske
županije na međužupanijskom natjecanju
Broj sudionika Osječko-baranjske županije na
državnom natjecanju
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto učenika srednjih
škola

3 ŽUPANIJE

3 - SŠ
2 - SŠ
0

0

MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE UČENIKA U OBRAZOVNOM SEKTORU
ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO - U STRUKOVNOM PREDMETU OSNOVE
ELEKTROTEHNIKE ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE I VUKOVARSKOSRIJEMSKE ŽUPANIJE
Škola domaćin: Prva srednja škola Beli Manastir
Broj škola sudionika

8 - SŠ

Broj učenika sudionika
Broj učenika iz Osječko-baranjske županije na
međužupanijskom natjecanju
Broj učenika Osječko-baranjske županije na
državnom natjecanju
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto učenika srednjih
škola

12 - učenika
8 - SŠ
2 - SŠ
0 - SŠ
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2 ŽUPANIJE

MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE UČENIKA U OBRAZOVNOM SEKTORU
ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO - SMOTRA RADOVA ZA PODRUČJE OSJEČKOBARANJSKE I VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Škola domaćin: Elektrotehnička i prometna škola, Osijek
Broj škola sudionika
4 - SŠ
2 ŽUPANIJE
Broj učenika sudionika
10 - učenika
Broj učenika iz Osječko-baranjske županije na
6 - SŠ
međužupanijskom natjecanju
Broj učenika Osječko-baranjske županije na
2 - SŠ
državnom natjecanju
1- Elektrotehnička i prometna
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto učenika srednjih
2 - SŠ
škola Osijek
škola
1 Srednja škola Valpovo
MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE UČENIKA U OBRAZOVNOM SEKTORU
ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO - U STRUKOVNOM PREDMETU elektroinstalater elektromonter
Škola domaćin: Obrtnička škola A. Horvata Đakovo
Broj škola sudionika
4 - SŠ
2 ŽUPANIJE
Broj učenika sudionika
18 - SŠ
Broj učenika iz Osječko-baranjske županije na
9 - SŠ
međužupanijskom natjecanju
Broj učenika iz Osječko-baranjske županije na
2 - SŠ
državnom natjecanju
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto učenika srednjih
0
0
škola
MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE UČENIKA U OBRAZOVNOM SEKTORU
ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO - U STRUKOVNOM PREDMETU
ELEKTROMEHANIČAR ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE I VUKOVARSKOSRIJEMSKE ŽUPANIJE
Škola domaćin: Elektrotehnička i prometna škola Osijek
Broj škola sudionika
4 - SŠ
2 ŽUPANIJE
Broj učenika sudionika
8 - SŠ
Broj učenika iz Osječko-baranjske županije na
4 - SŠ
međužupanijskom natjecanju
Broj učenika iz Osječko-baranjske županije na
1 - SŠ
državnom natjecanju
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto učenika srednjih
1 Elektrotehanička i prometna
1 - SŠ
škola
škola Osijek
MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE UČENIKA U OBRAZOVNOM PODSEKTORU
STROJARSTVA - u strukovnim predmetima: strojarske konstrukcije, tehnička mehanika i
dizajniranje računalom, Auto Cad i CATA, CNC tehnike tokarenja i glodanja, tehničar za mehatroniku
Škola domaćin: Strojarska tehnička škola, Osijek i Zagrebački velesajam, Zagreb
Broj škola sudionika
5 - SŠ
5 ŽUPANIJA
Ukupan broj učenika sudionika
31 - SŠ
Ukupan broj učenika iz Osječko-baranjske
19 - SŠ
županije na međužupanijskom natjecanju
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Broj sudionika iz Osječko-baranjske županije na
državnom natjecanju

14 - SŠ

Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto učenika srednjih
škola na državnom natjecanju

0

0

MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE UČENIKA U PODSEKTORU TRGOVINE U
STRUKOVNOM PREDMETU PRODAVAČ ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE I
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Škola domaćin: Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas", Osijek
Broj škola sudionika

3 - SŠ

Broj učenika sudionika
Broj učenika iz Osječko-baranjske županije na
međužupanijskom natjecanju
Broj učenika iz Osječko-baranjske županije na
državnom natjecanju
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto učenika srednjih
škola

2 ŽUPANIJE

15 - SŠ
4 - SŠ
2 - SŠ
0 - SŠ

MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE UČENIKA U PODSEKTORU TRGOVINE U
STRUKOVNOM PREDMETU KOMERCIJALISTA ZA PODRUČJE OSJEČKOBARANJSKE I VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Škola domaćin: Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas", Osijek
Broj škola sudionika

3 - SŠ

Broj učenika sudionika
Broj učenika iz Osječko-baranjske županije na
međužupanijskom natjecanju
Broj učenika iz Osječko-baranjske županije na
državnom natjecanju
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto učenika srednjih
škola

18 - SŠ

2 ŽUPANIJE

9 - SŠ (3 ekipe)
0
0

DRŽAVNO NATJECANJE UČENIKA U SEKTORU STROJARSTVA, BRODOGRADNJE I
METALURGIJE u strukovnim predmetima automehaničar, instalater grijanja tokar i srodna
područja obrade i montaže i plinoinstalater.
Škole domaćini: Strojarska tehnička škola Osijek, Tehnička škola Split, Industrijsko-obrtnička škola,
Imotski, Industrijsko-obrtnička škola, N. Gradiška, Strojarska tehnička škola Faust Vrančić, Zagreb i
Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, Zagreb
Broj škola sudionika
5 - SŠ
5 ŽUPANIJA
Ukupan broj učenika sudionika
14 - SŠ
Broj sudionika iz Osječko-baranjske županije na
državnom natjecanju

4 - SŠ

Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto učenika srednjih
škola na državnom natjecanju

0
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0

DRŽAVNO NATJECANJE U PODSEKTORU POSLOVNA ADMINISTRACIJA U
STRUKOVNOM PREDMETU POSLOVNI TAJNIK
Škola domaćin: Ekonomska škola Mijo Mirković Rijeka
Broj škola sudionika

16 - SŠ

Broj učenika sudionika
Broj sudionika Osječko-baranjske županije na
državnom natjecanju
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto učenika srednjih
škola

32 - SŠ

9 ŽUPANIJA

1 - SŠ
0

0

DRŽAVNO NATJECANJE UČENIKA U PODSEKTORU ZDRAVSTVO U PREDMETIMA:
zubotehničar, farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar, zdravstveno-laboratorijski
tehničari i medicinske sestre - "SCHOLA MEDICA"
Škola domaćin: Medicinska škola u Rijeci
Broj škola sudionika
22 - SŠ
13 ŽUPANIJA
Ukupan broj učenika sudionika
68 - SŠ
Broj učenika sudionika iz Osječko-baranjske
6 - SŠ
županije
1-Medicinska škola Osijek
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto učenika srednjih
- medicinska sestra
2 - SŠ
škola
1- Medicinska škola Osijekzdrav. laborat. tehničar

DRŽAVNO NATJECANJE UČENIKA U OBRAZOVNOM PODSEKTORU ŠUMARSTVO U
STRUKOVNOM PREDMETU ŠUMARSKI TEHNIČAR
Škola domaćin: Šumarska drvodjeljska škola Karlovac
Broj škola sudionika

10 - SŠ

Broj učenika sudionika

21 - SŠ

Broj sudionika Osječko-baranjske županije na
državnom natjecanju
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto učenika srednjih
škola

10 ŽUPANIJA

3 - SŠ
1 - SŠ

1 - Poljoprivredna i veterinarska
škola Osijek

DRŽAVNO NATJECANJE U OBRAZOVNOM PODSEKTORU PRERADE I OBRADE DRVA
- u strukovnom predmetu stolar, tesar i smotra radova drvodjeljskih zanimanja
Škola domaćin: Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac
Broj škola sudionika

18 - SŠ

Broj učenika sudionika

22 - SŠ

Broj sudionika Osječko-baranjske županije na
državnom natjecanju
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto učenika srednjih
škola

7 ŽUPANIJA

3 - SŠ
0
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0

DRŽAVNO NATJECANJE UČENIKA OBRAZOVNOM SEKTORU TEKSTIL I KOŽA "DANI ODJEĆE 2012." u strukovnom području dizajn odjeće
Škola domaćin: Škola za tekstil, kožu i dizajn Zagreb
Broj škola sudionika
25 - SŠ
18 ŽUPANIJA
Ukupan broj učenika sudionika Oko 120 SŠ
Broj učenika sudionika iz
Osječko-baranjske županije na
4 - SŠ
državnom natjecanju
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
2 - Škola za tekstil, dizajn i
2 - SŠ
učenika srednjih škola
primijenjene umjetnosti, Osijek

DRŽAVNO NATJECANJE UČENIKA U OBRAZOVNOM SEKTORU GRADITELJSTVA I
GEODEZIJE u strukovnim predmetima geodetski tehničar, građevinski tehničar visokogradnje i
niskogradnje
Škola domaćin: Graditeljska obrtnička i grafička škola u Splitu i Graditeljsko-geodetska škola u Splitu
Broj škola sudionika
15 - SŠ
10 ŽUPANIJA
Ukupan broj učenika sudionika 35 učenika
Broj učenika sudionika iz
Osječko-baranjske županije na
10 - SŠ
državnom natjecanju
1 - Graditeljsko-geodetska škola
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
1 - SŠ
Osijek
učenika srednjih škola

DRŽAVNO NATJECANJE UČENIKA U OBRAZOVNOM SEKTORU GRADITELJSTVA I
GEODEZIJE u strukovnim predmetima: zidar, tesar, keramičar oblagač, monter suhe gradnje,
rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima, pismoslikar i soboslikar i ličilac
Škola domaćin: Graditeljska obrtnička i grafička škola u Splitu i Graditeljsko-geodetska škola u Splitu
Broj škola sudionika
12 - SŠ
11 ŽUPANIJA
6 do 15 ekipa po
zanimanju (2
Ukupan broj učenika sudionika
učenika u ekipi)
0 - pojedinačno
Broj učenika sudionika iz Osječko-baranjske
4 - učenika
županije na državnom natjecanju
ekipno
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto učenika srednjih
2 - Obrtnička škola A.Horvata
2 - SŠ
škola
Đakovo- ekipno

DRŽAVNO NATJECANJE UČENIKA U OBRAZOVNOM SEKTORU PROMET I
LOGISTIKA - u strukovnom predmetu tehničar cestovnog prometa i vozač motornog vozila
Mjesto održavanja: Prometno tehnička škola u Šibeniku, Solaris, Šibenik
Broj škola sudionika
7 - SŠ
7 ŽUPANIJA
Ukupan broj učenika sudionika
28 - SŠ
Broj učenika sudionika iz Osječko-baranjske
4 - SŠ
županije
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto učenika srednjih
0
0
škola
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DRŽAVNO NATJECANJE UČENIKA U PODSEKTORU PREHRANE - u strukovnom
predmetu pekar
Škola domaćin: Srednja strukovna škola Varaždin
Broj škola sudionika
11 - SŠ
9 ŽUPANIJA
Ukupan broj učenika sudionika
22 - SŠ
Broj učenika sudionika iz Osječko-baranjske
2 - SŠ
županije
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto učenika srednjih
1 - Srednja škola I. Kršnjavoga,
1 - SŠ
škola
Našice

DRŽAVNO NATJECANJE U PODSEKTORU POLJOPRIVREDE - u strukovnim predmetima
poljoprivredni tehničar, agroturistički tehničar i cvjećar
Državno natjecanje održano je u Gospodarskoj školi u Čakovcu
Broj škola sudionika
11 - SŠ
9 ŽUPANIJA
Ukupan broj učenika sudionika
21 - učenik SŠ
Broj učenika sudionika iz Osječko-baranjske
3 - agro
županije
3 - flora
1 - Obrtnička škola A. Horvata,
Đakovo - AGRO
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto učenika srednjih
2 - SŠ
1 - Poljoprivredna i
škola
veterinarska škola OsijekFLORA

DRŽAVNO NATJECANJE U PODSEKTORU VETERINE u strukovnom predmetu veterinar
Državno natjecanje održano je u Veterinarskoj školi u Zagrebu
Broj škola sudionika
9 - SŠ
Ukupan broj učenika sudionika
18 - SŠ
Broj učenika sudionika iz Osječko-baranjske
1 - SŠ
županije
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto učenika srednjih
0
0
škola

DRŽAVNO NATJECANJE PODSEKTORU GRAFIČKA TEHNOLOGIJA u strukovnom
predmetu GRAFIČKI TEHNIČAR
Državno natjecanje održano je u Graditeljskoj obrtničkoj i grafičkoj školu u Splitu
Broj škola sudionika
7 - SŠ
Ukupan broj učenika sudionika 14 - SŠ
Broj učenika sudionika iz
0 - SŠ
Osječko-baranjske županije
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
0 - SŠ
učenika srednjih škola
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DRŽAVNO NATJECANJE U OBRAZOVNOM SEKTORU KEMIJSKA TEHNOLOGIJA - u
strukovnom predmetu ekološki tehničar
Državno natjecanje održano je u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi u Rijeci
Broj škola sudionika
4 - SŠ
Ukupan broj učenika sudionika 8 - SŠ
Broj učenika sudionika iz
0 - SŠ
Osječko-baranjske županije
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
0
0
učenika srednjih škola

37. DOMIJADA - Državno športsko natjecanje i smotra kulturnog stvaralaštva učenika
učeničkih domova u Republici Hrvatskoj - Državno natjecanje održano je u Umagu
Broj domova sudionika
42 - doma sa 550 sudionika
Broj učenika sudionika iz
73 - SŠ sudjelovao u smotri
Osječko-baranjske županije
domova u kulturi i športu
6 - diploma Srednjoškolski
đački dom, Osijek 1- recitatorski izričaj,
1- glazbeni izričaj,
1- folklor,
10 - diploma u kategoriji
3- likovni izričaj
kulturološki izričaj: scenski
3 - diplome Učenički dom
nastup, recitacija, glazba, ples,
"Hrvatskoga radiše", Osijek
folklor i likovni izričaj
(2 - likovni izričaj
1 - dizajn)
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
učenika srednjoškolskih domova
1 - diploma Učenički dom
Trgovačke i komercijale
škole "Davor Milas" Osijek
- scenski nastup
2 - diploma u športskim
1 - diploma Učenički dom
natjecanjima
"Hrvatskoga radiše", Osijek
športskom natjecanju
1 - Učenički dom Trgovačke
i komercijale škole
"Davor Milas" Osijek
OSTALE SMOTRE
DRŽAVNA SMOTRA - SAJAM VJEŽBENIČKIH TVRTKI
Smotra je održana u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek
Broj škola sudionika
31 - škola
Broj učenika sudionika
31 - SŠ
Broj učenika sudionika iz
3 - učenika ( 1 ekipe)
Osječko-baranjske županije
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
nema rangiranja
učenika srednjoškolskih domova

DRŽAVNA SMOTRA - UPRAVNI REFERENT
Škola domaćin: Ekonomska škola Mijo Mirković, Rijeka
Broj škola sudionika
13 - škola
Broj učenika sudionika
26 - SŠ
30

21 ŽUPANIJA

12 županija

Broj učenika sudionika iz
Osječko-baranjske županije
Postignut uspjeh 1. - 3. mjesto
učenika srednjoškolskih domova

1 - učenik
nema rangiranja

DANI KRUHA 2012
Državna smotra održana je u Starigrad - Paklenica
Broj županija
Sve županije
Broj sudionika iz Osječko4 učenika OŠ (1 ekipa)
baranjske županije
4 učenika SŠ (1 ekipa)
Postignut uspjeh

PRILOG 2.

R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Uspješno je predstavljena naša
Županija

Vrlo zapažen izložbeni prostor
Osječko-baranjske županije koji
su opremile:
OŠ J.J.Strossmayera Trnava i SŠ
I. Kršnjavoga, Našice

PREGLED ISPLAĆENIH SREDSTAVA OSNOVNIM I SREDNJIM
ŠKOLAMA DOMAĆINIMA ZA ORGANIZACIJU NATJECANJA U 2012.
GODINI

ŠKOLA DOMAĆIN
Osnovna škola Antuna
Mihanovića Osijek
Strojarska tehnička škola
Osijek, Osijek
Osnovna škola Antuna
Mihanovića Osijek
Trgovačka i komercijalna
škola "Davor Milas", Osijek
Gimnazija A. G. Matoša,
Đakovo
Srednja škola Isidora
Kršnjavoga Našice, Našice

NATJECANJA, SUSRETI I SMOTRE
Natjecanje osnovnih škola iz vjeronauka

6.853,00

Međužupanijsko natjecanje iz Tehničke mehanike i strojarskih
konstrukcija

3.000,74

Natjecanje osnovnih škola iz "Lidrano 2012".

14.720,41

Međužupanijsko natjecanje u području ekonomija, trgovina i
poslovna administracija

5.577,53

Međužupanijsko natjecanje srednjih škola iz vjeronauka

4.829,84

Natjecanje srednjih škola iz "Lidrano 2012".

Cetratour d.o.o. Osijek

Prijevoz učenika na natjecanje u Našice

Elektrotehnička i prometna
škola Osijek, Osijek
Elektrotehnička i prometna
škola Osijek, Osijek
Osnovna škola "Retfala"
Osijek
Osnovna škola Frana Krste
Frankopana, Osijek
Srednja strukovna škola
Braće Radića Đakovo,
Đakovo
Osnovna škola "Tin Ujević"
Osijek
Obrtnička škola Antuna
Horvata Đakovo
Druga srednja škola Beli
Manastir

Međužupanijska smotra radova iz područja elektrotehnike
i računalstva
Međužupanijsko natjecanje učenika u zanimanju
elektromehaničar/ka

Osnovna škola Višnjevac

IZNOS U
KUNAMA

10.595,24
3.000,00
2.565,58
1.889,15

Natjecanje osnovnih škola iz njemačkog jezika

7.356,66

Natjecanje osnovnih škola iz fizike

6.821,54

Međužupanijsko natjecanje "Mladi poduzetnik"

4.498,72

Županijsko natjecanje - EKO KVIZ

8.023,71

Međužupanijsko natjecanje frizera, elektroinstalatera i
elektromehaničara

4.495,78

Međužupanijsko natjecanje iz knjigovodstva s bilanciranjem

1.629,58

Natjecanje osnovnih škola iz engleskog jezika

5.425,69
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17.

Strojarska tehnička škola
Osijek, Osijek

Županijsko natjecanje iz astronomije

3.376,34

18.

I. gimnazija Osijek, Osijek

Natjecanje srednjih škola iz geografije

5.837,00

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Isusovačka klasična
gimnazija s pravom javnosti
u Osijeku
Osnovna škola Antuna
Mihanovića Osijek
Osnovna škola Svete Ane u
Osijeku
Osnovna škola Jagode
Truhelke Osijek
Isusovačka klasična
gimnazija s pravom javnosti
u Osijeku
I. gimnazija Osijek, Osijek
Osnovna škola Franje
Krežme Osijek
Osnovna škola August
Šenoa Osijek
Tehnička škola i
prirodoslovna gimnazija
Ruđera Boškovića, Osijek
Osnovna škola Vladimira
Becića, Osijek

Natjecanje srednjih škola iz povijesti

10.939,91

Županijsko natjecanje iz biologije

7.876,50

Natjecanje osnovnih škola iz povijesti

9.934,68

Natjecanje mladih tehničara

19.381,35

Natjecanje srednjih škola iz klasičnih jezika

5.550,05

Natjecanje srednjih škola iz biologije

5.585,00

Natjecanje osnovnih škola iz kemije

7.414,15

Natjecanje osnovnih škola iz hrvatskog jezika

9.086,60

Natjecanje srednjih škola u kemiji

8.911,26

Izložbe LIK 2012.

4.973,51

29.

II. gimnazija Osijek, Osijek

Natjecanje srednjih škola iz hrvatskog jezika

9.507,56

30.

II. gimnazija Osijek, Osijek

Natjecanje srednjih škola iz njemačkog jezika

5.357,81

31.

II. gimnazija Osijek, Osijek

Natjecanje srednjih škola iz engleskog jezika

6.334,58

32.

Zajednica tehničke kulture

Natjecanje iz informatike

5.747,03

33.

III. gimnazija Osijek, Osijek

Natjecanje srednjih škola iz informatike

9.498,00

34.

III. gimnazija Osijek, Osijek

Natjecanje srednjih škola iz informatike

5.599,22

35.

III. gimnazija Osijek, Osijek

Natjecanje srednjih škola iz matematike

10.834,47

36.

III. gimnazija Osijek, Osijek

Natjecanje srednjih škola iz fizike

10.570,10

37.

III. gimnazija Osijek, Osijek

Natjecanje srednjih škola iz logike i filozofije

4.622,49

38.

Grafika d.o.o. Osijek

Izrada zahvalnica i pohvalnica

7.062,50

39.
40.
41.
42.

Osnovna škola Ivana
Filipovića Osijek
Osnovna škola Ivana
Kukuljevića Belišće
Ugostiteljsko-turistička
škola Osijek
Osnovna škola Ivana
Filipovića Osijek

Natjecanje osnovnih škola iz matematike

15.171,00

Smotra pjevačkih zborova

14.261,95

Županijska smotra projekata iz područja Nacionalnog programa
odgoja i obrazovanja za ljudska prava i građanski odgoj
Natjecanje osnovnih škola iz geografije

11.854,00

43.

Osnovna škola Bilje

Smotra učeničkih zadruga

44.

Cetratour d.o.o. Osijek

Prijevoz učenika na natjecanje u Starigrad (Paklenicu)

4.480,00

Ukupno:
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2.263,06

11.300,00
324.613,29

