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IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U ŠKOLSTVU NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2014. GODINU

Člankom 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) propisano je da županije u svom
samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove od područnog (regionalnog) značaja, između ostalog,
osobito poslove koji se odnose na obrazovanje.
Temeljem članka 143. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)
određena je obveza da se u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguraju
sredstva za financiranje škola čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i to za prijevoz učenika osnovnih škola, naknade za prijevoz na posao i s
posla radnicima srednjoškolskih ustanova, materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorom,
materijalne i financijske rashode škola koji obuhvaćaju i rashode za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog
prostora te opremanje školskih ustanova prema standardima i normativima koje propisuje ministar, a u
skladu s državnim pedagoškim standardima. Sa svrhom ostvarivanja navedenih javnih potreba, Vlada
Republike Hrvatske svake godine istodobno s utvrđivanjem prijedloga državnoga proračuna utvrđuje
kriterije i mjerila za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u školstvu, što je
određeno člankom 143. stavkom 7. istog zakona.
Budući da su u okviru decentraliziranih sredstava osigurana sredstva za tzv. minimalni
financijski standard u školstvu, odnosno za ostvarenje temeljnog programa, županije, općine i gradovi
trebali bi u okviru svojih mogućnosti težiti osiguravanju dodatnih sredstava za podizanje pedagoškog
standarda i obogaćivanje programa odgoja i obrazovanja u školama.
Sukladno navedenom, a na temelju članka 143. stavak 5. i 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi, Osječko-baranjska županija je u skladu sa svojim financijskim
mogućnostima utvrdila šire javne potrebe u osnovnom i srednjem školstvu na način da je Skupština
Osječko-baranjske županije 18. prosinca 2013. godine, na 6. sjednici, donijela Program javnih potreba
u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu (KLASA: 602-01/13-01/14,
URBROJ: 2158/1-01-01-13-6), Izmjene Programa javnih potreba u školstvu na 8. sjednici 20. svibnja
2014. godine (KLASA: 602-01/14-01/6, URBROJ: 2158/1-01-01-14-5), te Izmjene i dopune
Programa javnih potreba u školstvu na 11. sjednici 19. studenoga 2014. godine (KLASA: 602-01/1401/13, URBROJ: 2158/1-01-01-14-5).
Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
prikazan je u tablici 1., dok je u nastavku iznesen detaljan uvid u svaki od pojedinih programa.
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Tablica 1.

Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske
županije u 2014. godini
PLANIRANO1

NAZIV PROGRAMA
Organizacija i izvođenje natjecanja i
smotri
Programi i projekti u osnovnim i srednjim
školama
Ostali programi i projekti u odgoju i
obrazovanju
Sufinanciranje opremanja školskih
knjižnica obaveznom školskom lektirom
osnovnih škola
Ispraćaj maturanata
Sufinanciranje projekta obilježavanja
Dana sjećanja na žrtvu Vukovara
Program opremanje i održavanje
ustanova u školstvu
UKUPNO

1.

REALIZIRANO

273.162,13 kn

273.162,13 kn

153.000,00 kn

153.000,00 kn

143.000,00 kn

143.000,00 kn

65.188,00 kn

65.188,00 kn

340.600,00 kn

340.600,00 kn

33.000,00 kn

29.612,50 kn

672.083,22 kn

672.064,52 kn

1.680.033,35 kn

1.676.627,15 kn

ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I SMOTRI

Sukladno planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a u okviru Programa
izvannastavnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama, svake godine provode se natjecanja2 i
smotre3 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.
Sudjelovanje na svim razinama natjecanja i smotri mora proizlaziti iz redovitog školskog
programa i izvannastavnog rada koji se provodi tijekom školske godine i sastavni je dio godišnjeg
plana i programa rada škole, kojim se na početku školske godine utvrđuje: broj skupina, vrste, vrijeme
i mentori.
Na natjecanjima većinom sudjeluju učenici 7. i 8. razreda osnovne škole i učenici srednjih
škola, koji se kao pojedinci ili članovi određene skupine ističu znanjem, vještinama ili sposobnostima
u skladu s programom/pravilima pojedinog natjecanja ili smotre. Jednog ili više učenika/ca na
natjecanju ili smotri u pravilu prati mentor (učitelj, nastavnik ili stručni voditelj) koji ga je pripremao
za natjecanje ili smotru.
Natjecanja i smotre organiziraju jedan ili više organizatora. Ovisno o razini, organizatori
natjecanja ili smotre su škola domaćin, županija i odgovarajuća strukovna udruga. Organizator
natjecanja i smotri na državnoj razini su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za
odgoj i obrazovanje, strukovna udruga, županija u kojoj se održava državno natjecanje i škola
domaćin. Državno natjecanje i državna smotra mogu imati jednog ili više suorganizatora.
1

Županijska skupština održana 19.11.2014., Izmjenom Programa javnih potreba u školstvu na području Osječkobaranjske županije za 2014. godinu, utvrdila je planirani iznos sredstava.
2
Natjecanje je pravilima određen postupak iskazivanja sposobnosti, vještina i znanja učenika pisanim ili
usmenim oblicima, pojedinačno ili u skupini.
3
Smotre su predstavljanje postignuća u vještinama i umijećima učenika/ca.
2

Natjecanja i smotre provode školska, županijska i državna povjerenstva, dok sama natjecanja i
smotre sukladno kriteriju razine, područja obuhvata i izvorima financiranja dijelimo na županijska,
međužupanijska, državna i međunarodna natjecanja i smotre, čiji je pregled iznesen u nastavku.
1.1.

ŽUPANIJSKA I MEĐUŽUPANIJSKA NATJECANJA I SMOTRE

Na županijskoj/međužupanijskoj razini u Osječko-baranjskoj županiji u 2014. godini
provedeno je 31 natjecanje i smotra iz sljedećih područja kako je prikazano u tablici 2.
Tablica 2.

Natjecanja i smotre Osječko-baranjske županije u 2014. godini

a) Jezično-izražajno područje
LiDraNo 2014.
Engleski jezik
Talijanski jezik

Hrvatski jezik
Njemački jezik
Francuski jezik

b) Humanističko područje
Klasični jezici
Povijest
Vjeronaučna olimpijada

Logika
Filozofija
Projekt građanin

c) Prirodoslovno-matematičko područje
Matematika
Fizika
Kemija
Biologija
Geografija
Informatika - računalstvo
Astronomija
d) Tehničko područje
Mladi tehničari

Sigurno u prometu

e) Strukovni predmeti/područja:
Knjigovodstvo s bilanciranjem
Mladi poduzetnik
Komercijalist

Tehnička mehanika
Strojarske konstrukcije

f) Umjetničko područje
Vizualne umjetnosti i dizajn - LIK

Smotra pjevačkih zborova

g) Ostalo
Smotra učeničkih zadruga
Domijada
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije
skrbio je o natjecanjima na županijskoj i međužupanijskoj razini. 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 domaćin natjecanja bila srednja
škola u Osječko-baranjskoj županiji.
•
•
•

Za provedbu natjecanja na županijskoj razini imenovano je:
14 županijskih povjerenstava u osnovnim školama,
17 županijskih i 5 međužupanijskih povjerenstava u srednjim školama i
4 županijskih/međužupanijskih povjerenstava za osnovnu i srednju školu zajedno.
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U navedenim županijskim/međužupanijskim povjerenstvima su bili angažirani 142 učitelja i
nastavnik koji su imenovali prosudbena povjerenstva od najmanje tri člana za svaki natjecateljski
razred ili skupinu, u svakom predmetu/ području natjecanja.
Osim provedbe natjecanja i smotri na županijskoj razini, Županijsko povjerenstvo skrbilo je i
za provođenje smotre LiDraNo na međuškolskoj (općinskoj/gradskoj) razini. Naime, smotra LiDraNo
obuhvaća literarno, dramsko i novinarsko natjecanje u nekoliko kategorija što rezultira velikim brojem
sudionika na različitim mjestima. Županijsko povjerenstvo je organiziralo smotru LiDraNo na
međuškolskoj (općinskoj/gradskoj) razini koja se provodila isti dan za četiri područja koja su
formirana na način da jedno područje obuhvaća podjednaki broj sudionika i to: a) područje
Đakovštine, b) donjomiholjačko, valpovačko i našičko područje, c) područje Baranje i d) područje
grada Osijeka s okružjem4. Županijsko povjerenstvo pružilo je svu potrebnu pomoć za uspješno
provođenje smotre na toj razini, što je u konačnici i pridonijelo uspješnom LiDraNu na županijskoj
razini.
U Osječko-baranjskoj županiji djeluje ukupno 102 obrazovne osnovnoškolske i
srednjoškolske ustanove, odnosno 72 osnovne škole i 30 srednjih škola. U 2014. godini na
županijskim i međužupanijskim natjecanjima i smotrama u Osječko-baranjskoj županiji natjecalo se
94 škole iz Osječko-baranjske županije (67 osnovnih i 27 srednjih škola) i 11 srednjih škola iz drugih
županija. Ukupno je sudjelovao 1.968 učenika od čega čak 1.929 učenika osnovnih i srednjih škola iz
Osječko-baranjske županije. Za njihove uspjehe je zaslužno 703 mentora iz Osječko-baranjske
županije te 16 mentora iz drugih županija koji su ih pripremali i vodili tijekom cijele godine, radeći po
posebnim programima, izvan redovne nastave.
U 2014. godini županijskim/međužupanijskim natjecanjima pristupilo je, pojedinačno ili kao
članovi skupina, 1.968 učenika, od čega 1.086 učenika osnovnih škola te 882 učenika srednjih škola.
Uvid u uspješnost natjecanja i smotri u posljednje tri godine, kroz broj sudionika i osvojenih nagrada
prikazan je u tablici 3. U tablici 3. je vidljivo da je u 2014. godini od ukupnog broja sudionika 268
učenika osvojilo 1. mjesta i/ili zapaženi uspjeh dok je uspješnost po svim kategorijama vidljiva u
grafikonu 1.
Tablica 3.

Županijska/međužupanijska natjecanja i smotre 2012.-2014. godine
UČENICI
Ukupno

2012.

2013.

2014.

Osječko-baranjska
županija
Učenici iz drugih
županija
Ukupno
Osječko-baranjska
županija
Učenici iz drugih
županija
Ukupno
Osječko-baranjska
županija
Učenici iz drugih
Županija
Ukupno

1. mjesto +
zapaženi
rezultat

2. mjesto

3. mjesto

Sudjelovanje

MENTORI

2165

260

126

126

1653

766

122
2287

11
271

7
133

10
136

94
1747

38
804

1918

205

111

111

1491

691

123
2041

8
213

10
121

11
122

94
1585

36
727

1929

253

111

119

1448

703

39
1968

15
268

7
118

2
121

13
1461

16
719

4

Područje osječkog okružja čine OŠ Vladimir Nazor Čepin, OŠ Miroslava 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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Grafikon 1.

Uspješnost učenika Osječko-baranjske županije na županijskim i
međužupanijskim natjecanjima i smotrama u 2014. godini
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Za postignut uspjeh na županijskim/međužupanijskim natjecanjima učenici Osječko-baranjske
županije dobili su priznanja za osvojeno prvo mjesto ili zapažen uspjeh, drugo ili treće mjesto,
pohvalnice za sudjelovanje, a njihovi mentori zahvalnice. Priznanja učenicima koji su zauzeli prvo
mjesto na županijskim natjecanjima ili ostvarili zapažen uspjeh na smotrama, a mentorima zahvalnice
uručio je župan dok su za ostala postignuća priznanja, pohvalnice i zahvalnice učenicima i njihovim
mentorima uručene na prigodnim svečanostima u njihovim školama. Po broju učenika sudionika, kao i
po ostvarenim rezultatima, vidljivo je da postoji značajan interes za natjecanja kod učenika i
nastavnika.
Osječko-baranjska županija je organizaciju natjecanja i smotri pratila predviđenim sredstvima
u Proračunu, a po kriterijima utvrđenim Programom javnih potreba u školstvu za 2014. godinu i na
temelju dostavljene specifikacije troškova škole domaćina. Osnovnim ili srednjim školama koje su
bile određene za domaćina županijskih natjecanja nadoknadili su se troškovi prema kriterijima
vidljivim u tablici 4.
Tablica 4.

Kriteriji troškova za županijska natjecanja

VRSTA TROŠKA

BROJ SUDIONIKA
- do 100 učenika
- od 100 do 200 učenika
- preko 200 učenika

1.

Materijalni troškovi prema
broju učenika

2.

Prehrana sudionika natjecanja
(sok, sendviči, kava)

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 prosudbi

- po sudioniku
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IZNOS U KUNAMA
500 kuna
900 kuna
1.300,00 kuna
20 kuna
100 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 pripadajućim
prirezima, porezima i
doprinosima te troškovima
međumjesnog 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. Srednjoj školi koja je
u našoj Županiji organizirala međužupanijsko natjecanje učenika strukovnih škola materijalni troškovi
nadoknadili su se prema kriterijima vidljivim u tablici 5.
Tablica 5.

Kriteriji troškova za međužupanijska natjecanja
TROŠAK

1.
2.

3.

Materijalni troškovi školi
domaćinu
Prehrana sudionika
natjecanja (sok, sendviči,
kava)
Naknada za rad u
međužupanijskom
povjerenstvu

KRITERIJ

NAKNADA

Po natjecanju

500 kuna

Po sudioniku

20 kuna

3 člana:
- za organizaciju i
provođenje

220 kuna neto s
pripadajućim porezima,
prirezima i doprinosima
kao i troškovi javnog
prijevoza

U program "Organizacija i izvođenje natjecanja i smotri" ukupno je utrošeno 273.162,13 kn i
financijska sredstva su dostavljena školama domaćinima županijskih/međužupanijskih natjecanja i
smotri. Analitički prikaz utrošenih sredstava dan je u tablici 6.
Tablica 6.

Red. br.
1

Pregled isplaćenih sredstava za organizaciju i provođenje natjecanja i smotri
u 2014. godini
KOME SU SREDSTVA DOZNAČENA
(za domaćinstvo natjecanja i smotri, za
uslugu tiskanja te za uslugu prijevoza)
Osnovna škola Antuna Mihanovića
Osijek

2

APP d.d., Požega

3

Ekonomska i upravna škola Osijek

4

Strojarska tehnička škola Osijek

5
6
7
8

Trgovačka i komercijalna škola "Davor
Milas", Osijek
Osnovna škola Antuna Mihanovića
Osijek
Srednja škola Isidora Kršnjavoga
Našice

NATJECANJE, SUSRET I SMOTRA
Natjecanje osnovnih škola iz vjeronauka

7.276,00

Prijevoz učenika na LiDraNo 2014. u
Našice

2.475,00

Knjigovodstvo s bilanciranjem

2.511, 39

Međužupanijsko natjecanje iz tehničke
mehanike i strojarskih konstrukcija
Međužupanijsko natjecanje Komercijalist

Županijski susret LiDraNo 2014

10.144,41

Županijsko natjecanje iz talijanskog
jezika

1.882,56

Županijsko natjecanje iz povijesti

10.269,42

Županijsko natjecanje iz klasičnih jezika

5.541,48

Natjecanje srednjih škola iz vjeronauka

5.088,20
2.271,00

5.736,57
5.099,90

II. gimnazija Osijek

13

Druga srednja škola Beli Manastir

14

I. gimnazija Osijek

Županijsko natjecanje iz astronomije
Međužupanijsko natjecanje - Mladi
poduzetnik
Županijsko natjecanje iz geografije

15

I. gimnazija Osijek

Županijsko natjecanje iz biologije

11

3.423,04
15.028,12

12

10

2.240,53

Županijski susret LiDraNo 2014

Isusovačka klasična gimnazija s pravom
javnosti
Isusovačka klasična gimnazija s pravom
javnosti
Isusovačka klasična gimnazija s pravom
javnosti
Strojarska i tehnička škola Osijek

9

IZNOS U
KUNAMA

6

2.227,71

17

Osnovna škola Antuna Mihanovića
Osijek

18

Osnovna škola Retfala Osijek

19

Osnovna škola F. K. Frankopana Osijek

Županijsko natjecanje iz njemačkog
jezika
Županijsko natjecanje iz fizike

20

Osnovna škola Vladimira Becića Osijek

Smotra LIK 2014.

4.554,60

Županijsko natjecanje iz biologije

7.940,82
6.864,68
6.891,18

21

Osnovna škola Ivana Filipovića Osijek

Županijsko natjecanje iz matematike

14.587,94

22

Županijsko natjecanje iz engleskog jezika

4.938,87

Županijsko natjecanje iz kemije

9.733,38

25

Osnovna škola Višnjevac
Tehnička škola i prirodoslovna
gimnazija Ruđera Boškovića, Osijek
II. gimnazija Osijek

Županijsko natjecanje iz hrvatskog jezika

9.373,34

26

II. gimnazija Osijek

7.461,53

27

II. gimnazija Osijek

5.829,96

28

Osnovna škola August Šenoa, Osijek

Županijsko natjecanje iz engleskog jezika
Županijsko natjecanje iz njemačkog
jezika
Županijsko natjecanje iz hrvatskog jezika

29

Osnovna škola Svete Ane u Osijeku

Županijsko natjecanje iz povijesti

9.474,69

30

Osnovna škola Franje Krežme, Osijek

Županijsko natjecanje iz kemije

7.785,05

32

Osnovna škola Jagode Truhelke, Osijek

Županijsko natjecanje mladih tehničara

19.242,04

33

Osnovna škola Ivana Filipovića Osijek
Osnovna škola Ivana Kukuljevića
Belišće

Županijsko natjecanje iz geografije

12.851,83

Smotra pjevačkih zborova

10.256,00

Tiskanje priznanja, pohvalnica i
zahvalnica

5.000,00

Županijsko natjecanje iz informatike

6.046,73
10.123,36

10.845,73
11.006,18

24

34
35

Gradska tiskara d.d., Osijek

37

Zajednica tehničke kulture Osječkobaranjske županije
III. gimnazija Osijek

38

II. gimnazija Osijek

39

III. gimnazija Osijek

Županijsko natjecanje iz informatike
Međužupanijsko natjecanje iz logike i
filozofije
Županijsko natjecanje iz fizike

40

III. gimnazija Osijek

Županijsko natjecanje iz matematike

36

UKUPNO "ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I SMOTRI"

1.2.

7.286,44

3.852,45

273.162,13

DRŽAVNA I MEĐUNARODNA NATJECANJA I SMOTRE

Sukladno postignutim rezultatima na županijskim/međužupanijskim natjecanjima i smotrama,
učenici i mentori sudjelovali su na državnim i međunarodnim natjecanjima sukladno Katalogu
natjecanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ali i na natjecanjima/smotrama koja nisu
predviđena Katalogom.
Tijekom 2014. godine 365 učenika i to 182 učenika osnovnih i 183 učenika srednjih škola
naše županije sudjelovalo je pojedinačno na državnim natjecanjima, dok su grupno sudjelovala 4
pjevačka zbora, 3 plesne skupine, 1 glazbeni sastav te jedan razred. 249 učenika osnovnih škola i 84
učenika srednjih škola su pojedinačno sudjelovali na međunarodnim natjecanjima, ukupno njih 333,
dok su grupno sudjelovala 2 tamburaška orkestra, 1 komorni trio, 3 plesne skupine i 1 mješoviti zbor.
1.2.1.

OSNOVNE ŠKOLE

Analizom podataka koje smo dobili od osnovnih škola, učenici su sudjelovali na državnim
natjecanjima iz matematike, informatike, biologije, geografije, povijesti, tehničke kulture, engleskog
jezika, građanskog odgoja, na smotrama LiDraNo, na različitim smotrama glazbene kulture i likovnog
stvaralaštva, na XXVII. Smotri učeničkih zadruga. Ističemo neka od najboljih ostvarenja:
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Na smotri LiDraNo 2014. u Primoštenu sa svojim literarnima radom zapažen rezultat postigla
je Melisa Balo, učenica Osnovne škole Kneževi Vinogradi;
Osnovna škola Matije Petra Katančića iz Valpova je sudjelovala na Državnom natjecanju
komornih sastava u Opatiji gdje su 3. mjesto osvojili Pjero Maltar i Tesa Martinović;
Luka Vidović, učenik Osnovne škole "Vladimir Nazor" Đakovo je na državnom natjecanju
Mladih tehničara osvojio 4. mjesto;
OŠ Višnjevac je sudjelovala na likovnom natjecanju "Naš svijet naša budućnost" na kojem je
za poster mira 2. nagrada otišla u ruke učenice Mateje Murković, dok je 3. mjesto zauzela Tea
Škomrlj;
Učenici Osnovne škole "Mladost" Osijek sudjelovali su na matematičkom natjecanju Klokan
bez granica 2014., a nagrađeni su učenici F. Balen, S. Sabljak, L. Bušić, M. Leko, L.
Marković, L. Hanzer i P. Knežević;
Osnovna škola "August Harambašić" Donji Miholjac na državnom natjecanju iz geografije s
učenikom Nikolom Biščanom osvojila je 2. nagradu;
Učenik Osnovne škole Dore Pejačević, Našice Marko Prološčić na državnom natjecanju iz
matematike osvojio je 1. mjesto dok je 4. mjesto osvojio na čak tri državna natjecanjaInformatika Logo, Informatika Algoritmi ++ te na natjecanju iz fizike;
Osnovna škola "Dr. Franjo Tuđman", Beli Manastir sudjelovala je na Državnoj smotri
učeničkih zadruga "26. smotra učeničkih zadruga RH" na kojoj su 1. nagradu osvojile učenice
Anja Ćuk i Ana Marjanović, a 1. mjesto osvojio je i učenik David Varga na Državnom
prvenstvu zrakoplovnih modelara;
na državnoj smotri LiDraNO 2014, za školski list Frangipani, učenik OŠ Frana Krste
Frankopana Osijek, Christian Kurina osvojio je 1. nagradu, dok su 3. mjesto na državnom
natjecanju iz gimnastike osvojile učenice Marija Križanac, Marja Marcić, Lana Luketić,
Matea Vidović, Nika Nikolić i Larisa Jurić;
na državnom natjecanju komornih sastava učenici Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" iz
Đakova, Zvonimir Nemet, Ivana Čaklović, Marko Pralas i Marcel Zdravko Vukoja zauzeli su
3. mjesto;
Osnovna glazbena škola Kontesa Dora iz Našica je na 52. hrvatskom državnom natjecanju
učenika i studenata glazbe i plesa 1. nagradu osvojila s Komornim sastavom OGŠ Kontesa
Dora, dok je 2. nagrada otišla u ruke Luke Vlajnića, solo truba, a 3. nagradu osvojio je Dječji
višeglasni zbor OGŠ, na istom je natjecanju 2. nagradu osvojila Jana Krajačić nastupom na
solo rogu.

Važno je istaknuti i sudjelovanja učenika osnovnih škola i na međunarodnim natjecanjima
gdje su neki od njih polučili zapažene rezultate:
•

•

•
•

Učenici Osnovne škole Višnjevac su pokazali izvrsnost na području likovne kulture - na
likovnom natječaju "Slikam te pjesmo - od slavonskog bećarca do dalmatinske klape", Ivana
Barišić osvojila je 2. nagradu na izložbi u Njemačkoj i 3. nagradu na izložbi u Švicarskoj , dok
je učenica Matea Murković dobila počasnu nagradu na 21. svjetskom natjecanju dječjih
radova u Japanu;
učenici Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo su sudjelovali na sljedećim
međunarodnim natjecanjima: Međunarodno natjecanje Zlatko Grgošević u Sesvetama na
kojem je 2. mjesto osvojila učenica Ana Topalović, a 3. mjesto učenik Timon Fumić;
Međunarodno natjecanje klavirista, Šabac, gdje je 2. nagradu osvojio Timon Fumić te
Međunarodno natjecanje tambura, Požega, 3. mjesto, Ivana Orešković.
na XXXVII. Međunarodnom festivalu hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku 1. nagrada otišla
je Tamburaškom orkestru OGŠ Kontesa Dora;
na međunarodnom natjecanju "International Music Competition Muzikestraat, Niederland" 3.
nagradu osvojila je Helena Vulić OGŠ Kontesa Dora nastupom na solo violini, dok je počasnu
diplomu zaslužila Leona Čakić, također nastupom na solo violini, a svojim nastupom na
klaviru učenica Paula Bijuklić zaslužila je 3. nagradu na 8. Međunarodnom natjecanju mladih
pijanista ''Zlatko Grgošević'' u Sesvetama, 3. mjesto na istom natjecanju osvojile su učenice:
Sara Mendroš, solo klavir, Helena Mendroš, solo klavir te Paula Bijuklić, solo klavir.
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1.2.2.

SREDNJE ŠKOLE

Analizom podataka koje smo dobili od srednjih škola, učenici su sudjelovali na državnim
natjecanjima iz povijesti, informatike, fizike, kemije, astronomije, hrvatskog jezika, engleskog jezika,
klasičnih jezika, geografije, građanskog odgoja, vjeronauka, LiDraNo, na smotrama iz područja
glazbene i likovne kulture, brojnim športskim natjecanjima i susretima, na mnogim strukovnim
natjecanjima i smotrama poput Agro, Gastro, Flora, Mladi poduzetnik, Veterinarski tehničar, Državno
natjecanje učenika iz Obrazovnog sektora strojarstvo, brodogradnja, metalurgija, Sajam vježbeničkih
tvrtki, Shola Medica, dok su neki učenici postigli izvrsne rezultate kako slijedi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Nenad Lastavica, učenik II. gimnazije Osijek bio je najbolji u znanju hrvatskoga jezika i u
znanju latinskoga jezika te je time osvojio prva mjesta na oba državna natjecanja;
na državnom natjecanju iz latinskoga jezika 2. mjesto je osvojila učenica Klasične gimnazije s
pravom javnosti u Osijeku, Rebeka Vasilj, dok je na državnom natjecanju iz geografije 1.
mjesto osvojio učenik David Zima;
Laura Bulaić, učenica I. gimnazije Osijek osvojila je 1. mjesto na državnom natjecanju iz
povijesti;
Gimnazija B. Manastir sudjelovala je na Državnom turniru mladih fizičara gdje je 1. nagradu
osvojio učenik Vasilije Perović koji je i prvak državnog natjecanja iz Informatike.
Danijel Tot, Valentin Žulj i Borna Penić, učenici Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo
osvojili su 1. mjesto na Sajmu Vježbeničkih tvrtki u kategoriji Najbolje osoblje na štandu;
Marin Liović, učenik III. gimnazije Osijek osvojio je 2. mjesto na državnom natjecanju iz
kemije;
Na državnoj smotri LiDraNo 2014 održanoj u Primoštenu novinarski rad učenika Antonija
Horvatića, učenik Druge srednje škole Beli Manastir proglašen je najboljim novinarskim
radom;
Pjevački zbor Gimnazije A.G.Matoša Đakovo osvojio je Srebrnu plaketu na 57. Glazbenim
svečanostima hrvatske mladeži u Varaždinu;
učenici Elektrotehničke i prometne škole Osijek bili su iznimno uspješni na brojnim državnim
natjecanjima: Državno natjecanje iz engleskoga jezika na kojemu je 2. mjesto osvojio David
Takač, Državno natjecanje učenika iz Obrazovnog sektora strojarstvo, brodogradnja,
metalurgija u natjecateljskoj disciplini tehničar za mehatroniku gdje je 1. mjesto osvojio
Vedran Kukrika, Državno natjecanje učenika u obrazovnom podsektoru elektrotehnike i
računalstva - smotra radova u području elektrotehnike na kojemu je 1. mjesto osvojio učenik
Rihard Kučera, Državno natjecanje elektrotehničkih škola iz osnova i mjerenja u
elektrotehnici na kojemu je Luka Šimić osvojio 3. mjesto, 7. Nacionalna izložba mladih
inovatora i izložba tehničkog stvaralaštva mladih - mladi@inovacije gdje je 2. mjesto i
srebrnu medalju osvojio učenik Mateo Ivković;
Graditeljsko-geodetska škola Osijek sudjelovala je na državnom natjecanju iz astronomije na
kojemu je 2. mjesto osvojio učenik Robert Čičak, 3. mjesto David Perešin, dok je na
Natjecanju graditeljskih škola Republike Hrvatske 3. nagradu osvojila učenica Ivana Ljubić;
Robert Erdelji, učenik Škole primjenjene umjetnosti i dizajna Osijek, na izložbi LIK 2014.,
osvojio je 2. mjesto za rad i 3. mjesto za esej u kategoriji likovna umjetnost;
Medicinska škola Osijek je na natjecanju Schola Medica osvojila 3. nagrada s učenicom
Helena Johum;
2. mjesto na državnom natjecanju AGRO osvojila je učenica Poljoprivredne i veterinarske
škole Osijek, Betina Kelemen, na državnom natjecanju FLORA, 1. mjesto osvojila je Maja
Oklopčić, dok je na natjecanju za zanimanje veterinarski tehničar, 2. mjesto osvojila učenica
Matea Stevanović;
učenik Srednje strukovne škole A. Hrovata Đakovo, Karlo Sabolski, u disciplini Dizajniranje
računalom AUTOCAD, osvojio je 1. mjesto, dok je u disciplini Soboslikar-ličilac, 2. mjesto
osvojio učenik Luka Paradžik;
Marija Čiček, učenica Srednje škole I. Kršnjavoga, Našice, na smotri LiDraNo 2014 ostvarila
je zapažen uspjeh, dok su učenici iste škole na državnom natjecanju Projekt građanin, tema
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•
•

"Ne dokolici, da sportu" osvojili 1. mjesto (Matea Vrbanić, Marija Komjetan, Luka Povreslo i
Marija Purgar), kao i Adriana Dragić, Lara Turza, Antonija Štajhofer i Elizabeta Vidaković,
na istom državnom natjecanju, ali na temu "Volontiraj i ti!";
na Susretu mladih kemičara- Ružičkini dani, 1. mjesto su osvojili Mislav Matić i Vedrana
Čupurdija, učenici Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića Osijek;
Trgovačku i komercijalnu školu "Davor Milas" iz Osijeka na Državnom je natjecanju u
sektoru Ekonomija, trgovina i poslovna administracija disciplina Prodavač, predstavljala
učenica Magdalena Ilić te osvojila odlično 2. mjesto;
na državnom natjecanju GASTRO 2014. Tina Kovač osvojila je 1. mjesto u kategoriji
pripremanje hladnog slanog izloška, učenik Mateo Jovanić 2. mjesto u kategoriji posluživanje
menija, a učenice Tea Mataković (kategorija predstavljanje turističkog mjesta) i Dunja Kasum
(kategorija pripremanje menija) 3. mjesto na državnom natjecanju.

Učenici srednjih škola s područja Osječko-baranjske županije su i na međunarodnoj razini
postigli zavidne rezultate:
•
•

•
•
•

•

Ekonomska i upravna škola Osijek sudjelovala je na Festivalu pameti u Novom Sadu,
Republika Srbija, gdje je od 70 natjecatelja iz 11 zemalja regije učenica Leonarda Hegert
osvojila 4. mjesto;
Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku sudjelovala je na Međunarodnom
matematičkom natjecanju "Klokan bez granica" gdje je učenik Stjepan Marjanović osvojio 1.
mjesto, kao i na međunarodnom Literarnom natječaju "Blaženi Ivan Merz", posebnu nagradu
dobila učenica Sofija Sitar;
na INVENTUMU- 8. Međunarodnom sajmu inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva
mladih - Ilok, brončana medalju osvojio je učenik Elektrotehničke i prometne škole Osijek
Robert Marković;
Srednja strukovna škola Antuna Horvata iz Đakova sudjelovala je na Međunarodnom sajmu
kozmetike, pribora i opreme za salone (Dani ljepote), a 2. nagradu osvojio je Hrvoje Bulović;
Ugostiteljsko-turistička škola Osijek sudjelovala je na međunarodnom natjecanju u
pripremanju i posluživanju menija Hotelova akademia, Nitra, Slovačka i ostvarila zavidne
rezultate - učenici turističko-hotelijerski komercijalisti Mislav Lulić i Ivan Marinjak osvojili
su 2. mjesto, a kuhari Marin Prugovečki i Krešimir Adžić 3. mjesto na ovom međunarodnom
natjecanju;
Učenici Glazbene škole Franje Kuhača iz Osijeka, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta,
sudjelovali su na brojnim državnim i međunarodnim natjecanjima kako slijedi:
o
52. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa (zborovi), Dubrovnik i
Primošten 1. nagrade osvojili su: Zvonimir Krpan, Iva Ilakovac i Ivan Vlainić te Dječji
jednoglasni zbor, dok su 2. nagrade osvojili Hanna Kovačević i Barbara Vlainić, 3
plesne skupine te Mješoviti zbor;
o
52. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i pleas (komorni sastavi), Opatija;
o
2. nagradu osvojio je Gudački trio koji čine Hanna Kovačević, Tirsa Habuda i Ruben
Habuda;
o
na Natjecanju dječjih zborova "Vallis aurea cantat", Požega Dječji višeglasni zbor je u
kategoriji klasične zborske glazbe osvojio 1. nagradu;
o
na natjecanju "Europa u školi", 1. nagradu osvojila je učenica Ana Kozina, a 2. nagradu
odnijela je Maja Milas;
o
na 8. međunarodnom natjecanju mladih pijanista "Zlatko Grgošević", Zagreb - Sesvete
1. nagrada otišla je u ruke Rubena Habude, a 2. nagrada Antunu Iviću, a 3. nagradu su
osvojila Iva Kristić i Katarina Ešegović;
o
na XXXVII. međunarodnom festivalu tamburaške glazbe u Osijeku 2. nagradu dobio je
dječji tamburaški orkestar; na 12. međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova, Bad
Ischl (Austrija), 1. nagradu u Kategoriji G3 - umjetnički klasični program., Kategorija F
- umjetnički folklorni program osvojio je Mješoviti zbor Glazbene škole Franje Kuhača;
o
4. međunarodno pijanističko natjecanje Banjalučki bijenale se održalo u Banja Luci, a 2.
mjesto osvojila je učenica Ana Kozina;
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o

o
o
o

2.

"Bruna Špiler" - međunarodni je festival solo pjevača u Herceg Novom gdje su 2.
nagradu osvojile učenice Jelena Gerendaj i Lovorka Kristina Pereković, a 3. nagrada
Komorni trio: Jelena Gerendaj, Lovorka Kristina Pereković i Ana Kozina;
na Međunarodno natjecanje "Dance Star World Tuoure", Osijek otišle su 3 plesne
skupine i izborile odlazak u finale natjecanja;
na Međunarodnom natjecanju glazbene mladeži za XX. Grand Prix, Rijeka učenik
Zvonimir Krpan bio je pobjednik natjecanja i dobitnik Grand Prixa;
na Međunarodnom natjecanju solo pjevača "Nikola Cvejić", Ruma 3. mjesto osvojila je
učenica Jelena Gerendaj.

PROGRAMI I PROJEKTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Osječko-baranjska županija u svom Proračunu osigurala je sredstva i za druge 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 razvijanju kreativnih
znanja, sposobnosti te poboljšanje pedagoškog standarda u školama. Provođenje programa i projekata
u osnovnim i srednjim školama financijski se podupirao u svim osnovnim školama Osječko-baranjske
županije, bez obzira je li osnivač Grad Osijek (20 škola) ili Osječko-baranjska županija (52 škola).
U 2014. godini Županija je financijski potpomogla 33 programa i projekta u osnovnim i
srednjim školama, u ukupnom iznosu od 153.000,00 kuna.
Sufinancirali smo Zbornik pjesama sa Susreta mladih pjesnika Osječko-baranjske županije u
izdanju Osnovne škole Antuna Mihanovića Osijek, i školski list "Pjegica" Osnovne škole "Grigor
Vitez" iz Osijeka.
Osnovna škola August Šenoa Osijek provodila je projekt inovativni oblik suradnje odgojnoobrazovnih institucija i građana u svrhu popularizacije zbornog pjevanja "Hoćemo djeco!" u okviru
kojeg smo sufinancirali snimanje cd-a, video spota te tiskanje nota i pjesmarica.
Učenici Osnovne škole I. B. Slovaka Jelisavac provodili su projekt "Stari zanati Slovaka u
Jelisavcu" i isti smo sufinancirali u svrhu njegovanja Slovačkog jezika i kulture učenika, dok je
Osnovna škola B. Klaića Bizovac projektom "Male škole glagoljice" učenika poticala na spoznajni,
motorički i posebice grafomotorički razvoj kroz kaligrafsko pisanje.
Sufinanciranjem projekta "Digitalizacija lokalne baštine" Osnovne
sufinancirali smo nastanak malog školskog muzeja i zabilješke prošlosti Popovca.

škole

Popovac

Potpomogli smo i opremanje i osuvremenjivanje knjižnica matičnih i područnih škola, kako
lektirnim naslovima, tako i stručnom literaturom i to u Osnovnoj školi Drenje, Osnovnoj školi
Đakovačka Satnica i u Osnovnoj školi Vladimira Becića Osijek.
Kako bi doprinijeli kvalitetnom nastavku razvoja sporta i zdravog života učenika Osnovne
škole J. A. Ćolnića Đakovo sufinancirali smo nabavku školske sportske opreme.
Sufinanciranjem projekta "Velika slikovnica" Osnovne škole Sv. Ane Osijek - radionica za
poticanje stvaralačkog rješavanja problema učenika u skupinama darovitih, pridonijeto je uvođenju i
primjeni novih postupaka identifikacije i obrazovanja darovitih i talentiranih učenika. U cilju
približavanju optimalnim uvjetima za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i
emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama sufinancirani su projekti održavanje nastave u
prirodi u Down-syndrom centru u Puli za učenike s teškoćama Osnovne škole J. J. Strossmayera
Đurđenovac, poboljšanje uvjeta i kvalitete rada posebnog odjela djece s teškoćama Osnovne škole "dr.
Franjo Tuđman" Beli Manastir, podizanje kvalitete školovanja, razvoj vještina i sposobnosti učenika s
teškoćama Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek i projekt maturalnog izleta učenika s teškoćama
Obrtničke škole Osijek.
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Osječko-baranjske škole su tijekom 2014. godine provodile različite preventivne programe i
projekte, ekološke projekte, EU projekte i projekte međunarodne suradnje, među kojim smo mnogim
školama pomogli u uspješnoj realizaciji:
•

•
•
•
•
•

•

•

Srednja škola Valpovo provodila je preventivne programe - Spolno odgovorno ponašanje
mladih, Prevencija ovisnosti o alkoholu, Sigurnost i zaštita djece na internetu, Budi navijač, a
ne razbijač, Zdrav za pet i druge, u kojima su učenici bili uključeni u radionice, tribine, izradu
plakata i ostale aktivnosti, dok je Gimnazija A. G. Matoša Đakovo provodila je projekt "Djeca
i Internet".
Druga srednja škola Beli Manastir uspješno je sudjelovala u Projektu građanin, također i
Osnovna škola Dalj, čiji su učenici i mentori te su pozvani u posjet Hrvatskom saboru i
Plenarnoj sjednici.
Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić" Strizivojna provodila je ekološku akciju "Zelena
Strizivojna" u suradnji s Udrugom za zaštitu okoliša i prirode "Različak" provodeći akcije
čišćenja, edukaciju učenika i stanovnika i izradom eko sadržaja.
OŠ Ljudevita Gaja, Područna škola Sarvaš za projekt poboljšanje kvalitete redovne, dopunske
i dodatne nastave prirode, biologije i kemije kroz sufinanciranje nabave projektora i
pripadajuće opreme.
Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas" Osijek uključila se u provedbu projekta
usmjeren vršnjačkoj medijaciji, u okviru kojeg su sufinancirane edukacija iz medijacije.
Graditeljsko-geodetska škola Osijek je jedina županijska škola koja je obavljala djelatnost
posredovanje za povremeni rad redovitih učenika Osječko-baranjske županije u školskoj
godini 2013/14., pa je sufinanciran projekt opremanja prostora, nabave opreme i sredstava za
uspješno obavljanje djelatnosti.
I. gimnazija Osijek provodi dva Comenius projekta u ukupnoj vrijednosti 45.000 eura, u
okviru je sufinancirana projektna aktivnost razmjene učenika sa svrhom unapređenja znanja i
iskustava i primjera dobre prakse. I. gimnazija je u ovoj fazi projekta ugostila učenike iz
drugih zemalja, dok je Osnovnoj školi Bilje, također sudionici Comeniusa, sufinanciran
odlazak njezinih učenika i mentora na razmjenu u inozemstvo.
Ekonomska i upravna škola Osijek provodi projekt međunarodne suradnje s Ekonomskom
školom u Kaposvar-u, Mađarska, dok je Osnovna škola Franje Krežme Osijek bila partner u
međunarodnom projektu "Rimska kultura - zajednička prošlost koja nas i danas veže".
Školama je sufinanciran je prijevoz učenika i mentora, sudionika u projektu za Kaposvar,
Mađarska i Ljubljanu, Slovenija.

Pomogli smo i našim školama domaćinima državnih natjecanja u 2014. - Poljoprivrednoj i
veterinarskoj školi Osijek za domaćinstvo državnog natjecanja u strukovnim disciplinama Agro, Flora
i Veterinarski tehničari i Srednjoj školi Josipa Kozarca Đurđenovac za domaćinstvo držanog
natjecanja srednjih šumarskih škola. Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji s prvom javnosti u Osijeku
sufinancirali smo odlazak učenicima na nacionalno natjecanje iz engleskog jezika "English in Action".
Financijski smo potpomogli i nekoliko velikih obljetnica naših škola; 50 obljetnicu Osnovne
škole Darda i 50 obljetnicu Osnovne škole Franje Krežme Osijek, te 240 obljetnicu Osnovne škole
Matije Petra Katančića Valpovo. Osječko-baranjska županija sudjelovala je u financiranju kako
organizacije i svečanog dijela obljetnica tako i u tiskanju prigodnih monografija i zbornika radova.
3.

OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2014. godinu osigurana su i sredstva za
sufinanciranje ostalih odgojno-obrazovnih programa i projekata odnosno pomoć svim dionicima
odgojno-obrazovnog procesa koji teže poboljšanju pedagoškog standarda, razvijanju znanja,vještina,
kompetencija, stjecanju iskustva i razmjeni dobre prakse. Za dolje navedene ostale programe i projekte
Osječko-baranjska županija je utrošila 143.000,00 kuna.
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Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana Osijek pomogli smo u kontinuitetu tiskanja školskog
lista "Frangipani" koji postiže izvanredne rezultate i brojne nagrade te vrlo pozitivne komentare među
učenicima već 20 godina. Sufinancirali smo međuškolske sportske susrete i sportsku opremu
Osnovnoj školi Zmajevac koja provodi odgojno-obrazovne programe na mađarskom i hrvatskom
jeziku u matičnoj i 3 područne škole. Sufinancirali smo i Međunarodnu koloniju mladih (14.16.04.2014.) koju već jedanaest godina provodi Osnovna škola Ernestinovo i na ovom jedinstvenom
događaju okuplja darovitu djecu i mladež od 10-18 godina koja kroz 13 kreativnih radionica mladima
iz Hrvatske i europskih zemalja obrazuje iz područja multikulturalnosti, darovitosti i umjetnosti.
Ekonomska i upravna škola Osijek, sufinancirali smo sudjelovanje na međunarodnom
natjecanju iz kreativnosti "Festival pameti", 14.-15.06.2014., Novi sad, Republika Srbija sa učenicima
i mentorima koji su uspješno prošli natjecanje u Hrvatskoj. Sufinancirali smo i odlazak učenika na
državnu 26. smotru učeničkog zadrugarstva, 22.-25.2014. Zagreb, i to učenika Osnovne škole
Vladimir Nazor Čepin i Centra za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek. Pomogli smo i mješovitom
zboru Glazbene škole Franje Kuhača u pokrivanju troškova sudjelovanja na 12. Međunarodnom
natjecanju pjevačkih zborova u BAd Ischlu, Austrija, (30.04.-4.5.2014.), gdje je zbor nastupio u dvije
kategorije, osvojio dvije zlatne medalje i nastupi na završnoj Grand-prix ceremoniji.
Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas" provodi praktičnu nastavu učenika u školskim
radionicama i prodavaonicama, pa smo sufinancirali nabavu novih učeničkih radnih kuta kako bi se
ostvarili propisani standardi zanimanja i ciljevi strukovnog kurikuluma.
Potpomogli smo izdavanje brošure "Miris i okus meda" kao dio projekta kojeg provode
učenici i nastavnici Ugostiteljsko-turističke škola Osijek kojeg provode u suradnji s Ministarstvom
turizma usmjerenog promidžbi turističko-gastronomske ponude Hrvatske, ali i zdravog načina
življenja.
Srednja škola Dalj je vrlo aktivna u provedbi niza projektnih aktivnosti, pa smo učenicima i
nastavnicima pomogli sufinanciranjem odlaska u EU parlament u Strasbourg, Francuska u okviru
projekta "Mladi izbori za Eu parlament: Zašto je moj glas važan?" programa Euroscola. Također smo
pomogli Poljoprivrednoj i veterinarskoj školi koja je s maturantima sudjelovala na stručnom putovanju
u Grčku sufinancirali i Ekonomskoj i upravnoj školi koja je bila sudionik stručnog posjeta u Mađarsko
(razmjena obrazovnih postignuća, metoda i načina korištenja suvremenih nastavnih pomagala u
neposrednom odgojno-obrazovnom radu, na način da smo učenicima i nastavnicima sufinancirali
troškove prijevoza. Učenici Elektrotehničke i prometne škole Osijek sudjelovali su u projektu i
radionici "Model International Criminal Court WeB" u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Kako bi
učenici sudjelovali u projektu i dali svoj doprinos simulaciji rada Međunarodnog kaznenog suda,
također su im sufinancirani putni troškovi.
Gimnaziji Beli Manastir pomogli smo u obilježavanju pedesetogodišnjice rada
sufinanciranjem izrade priznanja, pozivnica i DVD-a, organizacije svečane sjednice uz glazbeni
program, te sportskih aktivnosti i domjenka.
Sufinancirali smo 11. Smotru pedagoga Hrvatske koja se od 13. do 15. listopada 2014. godine
održavala u Osijeku, u organizaciji Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku s temom
znanstveno-istraživačkog skupa - Pedagozi u odgoju i obrazovanju: osposobljavanje, kompetencije,
djelovanje i usavršavanje. Sufinancirali smo projekt Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i
aktivnosti proširenja projekta "Učimo zajedno" koje su usmjerene djeci vrtićke dobi, adolescentima,
njihovim roditeljima i nastavnicima sa ciljem pomoći djeci s teškoćama i izrade ciljanih programa
osposobljavanja pomoćnika u nastavi za srednje škole i vrtiće. Studentima Elektrotehničkog fakulteta
sufinancirali smo odlazak i sudjelovanje na "Elektrijadi" - međunarodnoj edukacijsko-sportskoj
manifestaciji na kojoj se okupljaju studenti iz preko 20 zemalja, koja se održavala od 7.-12.5.2014. na
Balatonu, Mađarska.
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4.

SUFINANCIRANJE OPREMANJA ŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBAVEZNOM
ŠKOLSKOM LEKTIROM OSNOVNIH ŠKOLA

Radi što bolje opremljenosti školskih knjižnica s dovoljnim brojem knjiga jednog naslova,
Osječko-baranjska županija sufinancirala je u školskoj godini 2013./2014. 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.
Na području Osječko-baranjske županije u školskoj godini 2013./2014. u osnovnim školama
kojima je osnivač Osječko-baranjska županija, bilo je 16.297 učenika, i po svakom učeniku doznačen
iznos od 4,00 kune. Ukupno je za realizaciju ovog programa utrošeno 65.188,00 kune.
5.

PROGRAM ISPRAĆAJA MATURANATA

Ispraćaj maturanata, u Osječko-baranjskoj županiji je pozitivan i hvale vrijedan primjer
organiziranosti mladih i kao takav je već deset godina izuzetno dobro prihvaćen od samih maturanata,
njihovih roditelja, škola te stanovnika svih gradova Osječko-baranjske županije, a kao pozitivan
primjer popraćen je i od strane medija.
U Osječko-baranjskoj županiji 20. svibnja 2014. Quadrillu je plesalo 3.090 maturanata, u
Osijeku, Našicama, Valpovu, Donjem Miholjcu, Đakovu i Belom Manastiru, i po prvi puta u
zatvorenom prostoru zbog izrazito lošeg vremena.
Slika 1. Plesanje Quadrille u gradovima Osječko-baranjske županije5

Program ispraćaja maturanata posljednjeg dana nastave započeo je doručkom u njihovim
školama i školskim programom ispraćaja, uslijedilo je okupljanje maturanata u dvoranama, nakon
čega je točno u 12:00 sati uslijedilo plesanje Quadrille. Osječki maturanti su nakon plesa u Nastavnosportskoj dvorani "Gradski vrt", u istom prostoru imali organizirani program koji je, u kasnim
večernjim satima, završio koncertom grupe Leteći odred.
Projekt je u 2014. godini bio izrazito zahtjevan u organizacijskom pogledu, obuhvaćao je od
učenja plesa Quadrille u samim školama, organiziranje generalnih proba u svakom od navedenih
gradova i koordinaciju događaja do osiguranja financijskih sredstava i pronalaženja sponzora, što je
bilo teško s obzirom na gospodarsku situaciju u kojoj se nalazimo.
5

Ispraćaj maturanata, izvor: www.koncert.hr.
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Osječko-baranjska županija i sve relevantne institucije uložile su puno napora kako bi ispraćaj
bio što zanimljiviji i sigurniji. U tu svrhu, utrošeno je 340.600,00 kuna, od čega iz Proračuna Županije
249.850,00 kuna. Uz sredstva Županije program je realiziran i sredstvima sponzora - Zagrebačka bank
(generalni sponzor), Kaufland, Roto Dinamic, Duropack Belišće, Stolarija Goood i Werkos, koji su
sponzorirali kišobrane i majice za maturante.
6.

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

U 2014. godini za realizaciju Programa sufinanciranja projekta obilježavanja Dana sjećanja na
žrtvu Vukovara u osnovnim i srednjim školama u Proračunu Županije utrošeno je 29.612,50 kuna.
Svijeće su se palile 17. studenoga 2014. godine duž Vukovarske ulice, prema rasporedu koji je
dogovoren sa školama. Županija je osigurala sredstva za 4.600 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. Ovim programom dostojanstveno smo se sjetili svih palih
branitelja i civilnih žrtava, ali i Grada čija je žrtva u stvaranju slobodne i neovisne Hrvatske postala
nacionalni simbol jedinstva i ponosa hrvatskog naroda.
Slika 2. Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara6

7.

PROGRAM OPREMANJE I ODRŽAVANJE USTANOVA U ŠKOLSTVU

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2014. godinu osigurana su sredstva za opremanje
i održavanje ustanova u školstvu. Ovim programom obuhvaćeno je financiranje tekućeg i
investicijskog održavanja i opremanja u školstvu Osječko-baranjske županije, a prema zahtjevima i
obrazloženjima škola u tijeku školske godine. Cilj programa je povećati standard školskih ustanova
radovima na tekućem i investicijskom održavanju te opremanjem školskih ustanova.
U Proračunu za 2014. godinu za realizaciju ovog programa osigurana su sredstva za tekuće i
investicijsko održavanje školskih ustanova u iznosu 353.995,49 kuna, a za opremanje školskih
ustanova osigurana su sredstva u iznosu 318.087,73 kune, što ukupno iznosi 672.083,22 kune.
Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje školskih ustanova realizirana su u iznosu
353.977,84 kune. Navedena sredstva potrošena su na građevinske radove i popravke instalacija,
rasvjete, kotlovnica te postojeće opreme. Izvedeni su radovi tekućeg i investicijskog održavanja te
6

Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas", 17.11.2014.; http://ss-trg-kom-dmilasos.skole.hr/?news_hk=1&news_id=348&mshow=290
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popravci na sedam osnovnih škola: OŠ "Hrvatski sokol", Podgajci Podravski, OŠ Bratoljuba Klaića,
Bizovac, OŠ J.A. Ćolnića, Đakovo, OŠ Bilje, Bilje, OŠ Laslovo, Laslovo, OŠ Miroslava Krleže, Čepin
i OŠ Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka, zatim na pet srednjih škola: Trgovačka i komercijalna
škola "Davor Milas", Osijek, I. gimnazija Osijek, Osijek, III. gimnazija Osijek, Osijek, Škola
primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek i Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Osijek te na
jednom učeničkom domu: Srednjoškolski đački dom Osijek, Osijek.
Sredstva za opremanje školskih ustanova realizirana su u iznosu 318.086,68 kuna. Prema
zahtjevima škola nabavljena je uglavnom računalna oprema, a manjim djelom školski namještaj i
fotokopirni stroj. Ukupno je opremljeno devet osnovnih škola: OŠ J.A. Ćolnića, Đakovo, OŠ
Ladimirevci, Ladimirevci, OŠ Milka Cepelića, Vuka, OŠ Zmajevac, Zmajevac, OŠ Darda, Darda, OŠ
Lug, Lug, OŠ Dore Pejačević, Našice, OŠ kralja Tomislava, Našice i OŠ J.J. Strossmayera,
Đurđenovac, zatim četiri srednje škole: Medicinska škola Osijek, Osijek, Tehnička škola i
prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića, Osijek, Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas",
Osijek i Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek te jedan učenički dom: Učenički dom "Hrvatskoga
radiše" Osijek, Osijek.
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 prirodnih i
društvenih znanosti (pojedini nastavni predmeti), kulture, umjetnosti i strukovnih 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 nesebičnog zalaganja i 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 Osječko-baranjske županije. Sve veći broj strukovnih natjecanja,
kojima je cilj izgraditi izvedbeni, poduzetnički i stvaralački način mišljenja te pripremiti i osposobiti
učenike za njihovo daljnje školovanje i svijet tržišta rada, jasno govori da je praktična primjena znanja
već odavno prepoznata kao važna i nezamjenjiva u odgoju i obrazovanju, kako pojedinaca tako i
društva u cjelini. Osječko-baranjska županija sudjeluje u organizaciji, provedbi i financijski prati
natjecanja, te na taj način uvelike doprinosi da natjecanja budu na visokoj organizacijskoj i stručnoj
razini.
Osim natjecanja i smotri, učenici se sve češće okupljaju oko pojedinih projekata koje sami
osmišljavaju i ostvaruju, a značajni su za lokalnu i regionalnu sredinu. Mišljenja smo da bi takve
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 demokratskom društvu. Dakako, škola kao
subjekt s vrlo snažnim odgojnim mogućnostima ne smije, niti može ostati izvan toga.
Značajna je i činjenica da sve veći broj škola sudjeluje u pripremi i provedbi EU projekata,
čime se stvara kritična masa "iskusnih" dionika i vrelo ideja, što će se vjerujemo izroditi u kvalitetne
projektne prijedloge za financiranje iz programa Europske unije za razdoblje 2014. - 2020. godine.
Potpora provođenju programa i projekata u osnovnim i srednjim školama, i šire u odgoju i
obrazovanju, ima za cilj pridonijeti kreativnom promišljanju i učenju, stvaranju temelja za
cjeloživotno učenje i obrazovanje, čime smo korak bliže stvaranju društva znanja koje je konkurentno
i kompetentno na europskom tržištu.
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