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IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
ŠKOLSTVU NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2013. 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. i 94/13.) 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. istoga 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 11. prosinca 2012. godine, na 28. sjednici, donijela Program javnih
potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu ("Županijski glasnik" broj
12/12.) te Izmjene Programa javnih potreba u školstvu na 5. sjednici 27. studenoga 2013. godine
("Županijski glasnik" broj 13/13.).
Programom javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
osigurana su dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 653.181,46 kuna, za financiranje natjecanja i
smotri na županijskoj ili međužupanijskoj razini kao i za financiranje različitih programa i projekata
osnovnih i srednjih škola.
Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije u 2013. 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.

Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije u
2013. 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
Program ispraćaja
maturanata
Sufinanciranje projekta
obilježavanja Dana sjećanja
na žrtvu Vukovara
UKUPNO

1.

REALIZIRANO

300.000,00 kn

273.759,96 kn

70.000,00 kn

38.800,00 kn

50.000,00 kn

16.000,00 kn

66.524,00 kn

66.524,00 kn

234.000,00 kn

234.000,00 kn

49.000,00 kn

24.097,50 kn

769.524,00 kn

653.181,46 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 27.11.2013., Izmjenom Programa javnih potreba u školstvu na području Osječkobaranjske županije za 2013. 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 2013. godini
provedeno je 33 natjecanja i smotre iz sljedećih područja kako je prikazano u tablici 2.
Tablica 2.

Natjecanja i smotre Osječko-baranjske županije u 2013. godini

a) Jezično-izražajno područje
LiDraNo 2013.
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
Gastro

Tehnička mehanika
Strojarske konstrukcije
Osnove elektrotehnike
Elektroinstalater

f) Umjetničko područje
Vizualne umjetnosti i dizajn - LIK

Smotra učeničkih zborova

g) Ekološko područje
GLOBE
h) Ostalo
Natjecanje mladih Hrvatskog crvenog križa
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,
16 županijskih i 7 međužupanijskih povjerenstava u srednjim školama i
6 županijskih/međužupanijskih povjerenstava za osnovnu i srednju školu zajedno.

U navedenim županijskim/međužupanijskim povjerenstvima su bili angažirani 151 učitelj i
nastavnik koji su imenovali prosudbena povjerenstva od najmanje tri člana za svaki natjecateljski
razred ili skupinu, u svakom predmetu/ području natjecanja.
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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 101 obrazovna osnovnoškolska i
srednjoškolska ustanova, odnosno 71 osnovna škola i 30 srednjih škola. U 2013. 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 30 škola izvan Županije (9
osnovnih škola i 21 srednja škola). Ukupno je sudjelovao 2.041 učenik a od čega čak 94% ili 1.918
učenika osnovnih i srednjih škola iz Osječko-baranjske županije. Za njihove uspjehe je zaslužno 727
mentora koji su ih pripremali i vodili tijekom cijele godine, radeći po posebnim programima, izvan
redovne nastave.
U 2013. godini, županijskim/međužupanijskim natjecanjima koja su održana u Osječkobaranjskoj županiji pristupilo je, pojedinačno ili kao članovi skupina, 2.041 učenik od čega su 123
učenika iz drugih županija. Iz Osječko-baranjske županije natjecalo se 1.142 učenika osnovnih škola
ili 4,66%5 svih učenika osnovnih škola i 776 učenika srednjih škola ili 5,52% svih učenika srednjih
škola Županije. Iako je sve manje učenika u osnovnim i srednjim školama, kao posljedica negativnog
prirodnog prirasta i migracija stanovništva, trend sudjelovanja učenika i učenica na natjecanjima i
smotrama u posljednje je 3 godine na istom nivou, odnosno 5-5,5% svih učenika osnovnih i srednjih
škola Županije sudjeluje na županijskim/međužupanijskim natjecanjima i smotrama. 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 2013. godini od ukupnog broja sudionika čak 213 učenika
osvojilo 1. mjesta i/ili zapaženi uspjeh dok je postotna uspješnost po svim kategorijama vidljiva u
grafikonu 1.
Tablica 3.

Županijska/međužupanijska natjecanja i smotre 2011.-2013. godine
UČENICI
Ukupno

2011.

2012.

2013.

Osječko-baranjska
županija
Izvan Županije
Ukupno
Osječko-baranjska
županija
Izvan Županije
Ukupno
Osječko-baranjska
županija
Izvan Županije
Ukupno

1. mjesto +
zapaženi
rezultat

2. mjesto

3. mjesto

Sudjelovanje

MENTORI

2265
111
2376

285
16
301

127
11
138

132
16
148

1721
68
1789

762
39
801

2165
122
2287

260
11
271

126
7
133

126
10
136

1653
94
1747

766
38
804

1918
123
2041

205
8
213

111
10
121

111
11
122

1491
94
1585

691
36
727
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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.
5
U školskoj godini 2012./2013. u Osječko-baranjskoj županiji je ukupno upisano 39.659 učenika, i to 24.513
učenika osnovnih škola i 14.056 učenika srednjih škola.
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Grafikon 1. Uspješnost županijskih/međužupanijskih natjecanja i smotri
u 2013. godini

213; 10%
121; 6%

122; 6%

1585; 78%

1. mjesto+zapaženi rezultat

2. mjesto

3. mjesto

Sudjelovanje

Iako učenici pokazuju interes za sva područja natjecanja6, najveći broj učenika natjecao se iz
prirodoslovno-matematičkog područja (678 učenika), jezično-izražajnog područja (470 učenika) i
humanističkog područja (422 učenika). Najveći broj sudionika imala je smotra LiDraNo za osnovne
škole i za srednje škole, gdje se u okviru literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog izraza, svaki
izraz u nekoliko kategorija, natjecalo 222 učenika. Na natjecanju LIK ocjenjivano je 340 radova
učenika iz 36 osnovnih škola, od čega je 15 radova predloženo za državno natjecanje. Oko 400
učenika je sudjelovalo na smotri učeničkih zborova koja je i u 2013. godini na županijskoj razini
organizirana u dva dijela: natjecateljski dio na kojemu je sudjelovalo 5 učeničkih zborova sa svrhom
odlaska na 56. državno natjecanje u Varaždin i revijalni dio u kome su voditelji zborova mogli vidjeti
razinu postignute kvalitete zborova kao i mogućnost procjene vlastitih postignuća.
Učenici srednjih strukovnih škola Osječko-baranjske županije sudjelovali su na
međužupanijskim natjecanjima: osnove i mjerenja u elektrotehnici, elektroinstalater, dizajniranje
računalom - AUTOCAD i CATIA, CNC tehnike - glodanje i tokarenje, strojarske konstrukcije,
tehnička mehanika, automehaničar, instalater grijanja i klimatizacije, prodavač, sajam vježbeničkih
tvrtki, komercijalist, knjigovodstvo s bilanciranjem, Gastro, smotra zadruga i dr.
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 zapaženi 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 2013. 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.
6

Prikazana u Tablici 2., str. 3.
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Tablica 4.

Kriteriji troškova za županijska natjecanja

VRSTA TROŠKA

BROJ SUDIONIKA

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 prosudbi

IZNOS U KUNAMA
500 kuna
900 kuna
1.300 kuna
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
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.

1.2.

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

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 2013. godine 435 učenika i to 236 učenika osnovnih i 199 učenika srednjih škola
naše županije sudjelovalo je na državnim natjecanjima, dok je 489 učenika, od kojih 393 učenika
osnovnih škola i 96 učenika srednjih škola sudjelovalo na 50 međunarodnih natjecanja.
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1.2.1.

OSNOVNE ŠKOLE

Analizom podataka koje smo dobili od osnovnih škola, 236 učenika osnovnih škola Osječkobaranjske županije sudjelovalo je na ukupno 78 državnih natjecanja, na kojima su osvojili 14 prvih
mjesta, 13 drugih mjesta, 8 trećih mjesta, te ostvarili 55 zapaženih uspjeha.
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 50. reviji hrvatskog dječjeg filmskog i
video stvaralaštva, XXVI. Smotri učeničkih zadruga, na nacionalnom kvizu za poticanje čitanja.
Ističemo neka od ostvarenja:













Školski zbor OŠ Svete Ane, Osijek osvojio je 1. nagradu na Državnoj smotri školskih zborova,
dok je Mali pjevački zbor OŠ Franje Krežme, Osijek osvojio 1. nagradu na 56. glazbenim
svečanostima hrvatske mladeži u Varaždinu. Učenici Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora"
Našice su na 51. Hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa osvojili dvije 2.
nagrade u kategorijama orkestar i solo bisernica/brač uz pratnju, dok je vrijednu 1. nagradu
osvojio Tamburaški komorni sastav. Učenik Dominik Milošević iz OŠ Matije Petra Katančića,
Valpovo je na državnom natjecanju glazbenih škola u kategoriji bisernica do 13 godina
osvojio 1. nagradu.
Osnovnoškolci su, osim u glazbi, izrazito bili uspješni i u likovnom stvaralaštvu. OŠ
Višnjevac sudjelovala je na državnom natjecanju likovnog stvaralaštva "Europa u školi - Mi
smo djeca Europe", na kojem je učenica Laura Berženi osvojila 1. mjesto, a na likovnom
natječaju "Ja sam čuvarica zemlje", učenica Mateja Krišto je jedna od 6 učenika pobjednika
čiji su radovi poslani na međunarodno natjecanje u Dresden. Odličan uspjeh ostvario je i
učenik Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, Ivan Strmota osvojivši 3. mjesto na državnoj
smotri likovnih umjetnosti LIK iz teme eko-etno moda.
Petra Uranjek, učenica 5. razreda OŠ Ivana Kukuljevića Belišće osvojila je prvu nagradu tiskanje autorske slikovnice "Izabela protiv zubić vile" na državnom natječaju "Moja prva
knjiga" u Karlovcu.
OŠ Dore Pejačević Našice sudjelovala je na 12 državnih natjecanja, većinom iz područja
likovnog stvaralaštva i tehničke kulture, gdje su učenici osim zapaženih uspjeha osvojili i dva
1. mjesta; na 2. manifestaciji tehničkog stvaralaštva "Danas mali, sutra veliki majstor" (Denis
Blažević i Nikola Jančula) i na državnom natjecanju iz matematike i informatike (Marko
Prološčić).
Na državnom natjecanju iz biologije, koje se održalo u travnju 2013. godine u Zadru, zapažen
uspjeh ostvarila je učenica Ena Buljubašić iz OŠ Vladimira Becića Osijek.
Na državnom natjecanju "English in Action", sudjelovala je OŠ Tin Ujević Osijek i učenik
Mauricio Mlinaček osvojio je 2. nagradu.
Na smotri "LiDraNo 2013."7 u kategoriji samostalni novinarski izraz zapažen uspjeh postigla
je učenica OŠ Frana Krste Frankopana iz Osijeka, u kategoriji školski listovi i radijske emisije
zapažen uspjeh ostvario je školski list "Mlado klasje" OŠ "Dobriša Cesarić", Osijek. 2.
nagradu za samostalni novinarski izraz osvojila je Tamara Vrtarić, a 3. nagradu u kategoriji
literarni izraz Lana Galić, obje učenice OŠ "Ivan Goran Kovačić" Đakovo.
Na 6. Nacionalnoj izložbi mladih inovatora i izložbi tehničkog stvaralaštva mladih
"Mladi@inovacije", zapažen uspjeh ostvarili su učenici OŠ Miroslava Krleže iz Čepina, dok
su svoju predanost ekologiji svojim sudjelovanjem u Eko-kvizu "Lijepa naša" pokazali učenici
OŠ Vladimir Nazor iz Čepina.

393 učenika osnovnih škola Osječko-baranjske je sudjelovalo na 30 međunarodnih natjecanja,
iz matematike, stranih jezika, likovnog stvaralaštva, tehničkog stvaralaštva i ekologije, na kojima su
ostvarili značajne uspjehe:
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Smotra LiDraNo 2013. održala se 7. travnja 2013. godine u Primoštenu
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Međunarodno matematičko natjecanje "Klokan bez granica" je najveće školsko natjecanje na
svijetu i u 2013. godini okupilo je više od 6,8 milijuna učenika iz 58 zemalja. Iz Osječkobaranjske županije na natjecanju "Klokan bez granica 2013." natjecalo se 233 učenika iz
osnovnih škola8, a 1. nagradu osvojila je Anđelka Ana Jakešević, učenica OŠ Milka Cepelića
Vuka.
Na međunarodnom natjecanju u kreativnom pisanju na engleskom jeziku "Cambridge English
Readers", učenica Lea Arambašić iz OŠ Franje Krežme u Osijeku osvojila je vrijednu 2.
nagradu.
OŠ Vijenac iz Osijeka i učenik Vjekoslav Pećar ostvarili su zapažen uspjeh na Međunarodnom
logičkom natjecanju "Genius Logicus", koje se održavalo u svibnju 2013. godine u Slovačkoj.
Učenici OŠ Ernestinovo već godinama uspješno sudjeluju na kiparskim kolonijama Ernestinovo i Črnomelj Slovenija.
Međunarodno natjecanje "Postani umjetnik Dunava" održano u Budimpešti, Mađarska na
kojem je ukupno sudjelovalo 13 država, naši učenici OŠ Josipa Kozarca Semeljci, Lora Petak i
Vinko Kovačević osvojili su prvo mjesto za svoju ekološku umjetninu pod nazivom
"Podunavski ljudi", dok su učenici 3.a razreda OŠ Miroslava Krleže iz Čepina ostvarili
zapaženi uspjeh.
OŠ Dore Pejačević Našice sudjelovala je na međunarodnom likovnom natjecanju "IserlohnBerlin-Zagreb", Hrvatske kulturne zajednice u Švicarskoj i na temi "Zaštita okoliša i prirode"
ostvarila zapažen uspjeh.
Na Međunarodnoj smotri tehničkog stvaralaštva u organizaciji Udruge inovatora Ilok, učenik
OŠ Tin Ujević iz Osijeka, Antonio Lovrinčević je osvojio 3. nagradu.
5 učenika osječkog Centra za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" sudjelovalo je na 17. svjetskom
bienalu likovnog stvaralaštva u Japanu, na kojemu je zapažen uspjeh ostvario učenik 8.
razreda Marijan Gazdić.
U okviru Međunarodnih susreta osnovnih škola zakarpatskih zemalja, koji se održavao u
Ukrajini, u kategoriji pjevanje 1. nagradu osvojila je učenica Vivien Varga iz OŠ Lug.
Na području glazbe, najviše uspjeha imali su učenici Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora",
Našice koji su sudjelovali na 14. Međunarodnom natjecanju "Rudolf Matz" u Čakovcu i
ostvarili zapažen uspjeh u kategoriji solo violina: Helena Vulić - diploma u I. kategoriji i
Leona Čakić - diploma u III. kategoriji. Veliki uspjeh ostvario je i tamburaški orkestar škole,
osvojivši 3 nagradu na 51 Euro glazbenim danima u Boselu, Njemačka.
Na Međunarodnoj izložbi dječjeg likovnog stvaralaštva "Lidice 2013" zapažen uspjeh su
ostvarili učenici OŠ Čeminac i OŠ Matije Petra Katančića Valpovo.
Značajna su i ostvarenja učenika pripadnika nacionalnih manjina koji su sudjelovali na
međunarodnim natjecanjima i smotrama: Smotra njegovanja mađarskog jezika i kulture (OŠ
Lug), Recitatorsko natjecanje na mađarskom jeziku (OŠ Draž), Moja osobna povijest u
multikulturalnom mozaiku zajednica (OŠ Zmajevac), Međunarodno literarno natjecanje na
slovačkom jeziku - Litererna Gerbocova Snina (OŠ kralja Tomislava Našice), Slovenčina
moja i Slovački običaji (OŠ kralja Tomislava Našice i OŠ Ivana Brnjika Slovaka Jelisavac).

Osnovne škole su tijekom 2013. godine sudjelovale u velikom broju manifestacija i projekata
kojima su dodatno obrazovali učenike i/ili ih kroz uključenje nastojali motivirati i usmjeriti ka
načelima suvremenog demokratskog društva - ekološka prihvatljivost, nenasilje i tolerancija, očuvanje
kulturnih običaja i sl. Osnovne škole na području Osječko-baranjske županije sudjelovale su u
projektima UNICEF-a - "Prevencija nasilja u školama", "Prekini lanac", "Škola bez nasilja", "Škole za
Afriku", "Govorimo o mogućnostima", zatim u edukativnim projektima "Šišmiši nisu vampiri", "Mala
škola demokracije", "Šafran", "Izrada esekerskog rječnika", u projektu studentske udruge AISEC
"Jednaki u različitostima". Međunarodni projekt "EKO Škole", osmišljen je u svrhu provedbe
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Međunarodno matematičko natjecanje "Klokan bez granica 2013.", održalo se 21. ožujka, a iz Osječkobaranjske županije sudjelovale su osnovne škole - OŠ Vijenac, OŠ Ljudevita Gaja, OŠ Franje Krežme, OŠ
Retfala, OŠ Milka Cepelića Vuka, OŠ "Josip Kozarac" Josipovac Punitovački, OŠ "Ivane Brlić Mažuranić"
Strizivojna, OŠ Ivana Kukuljevića Belišće, OŠ Dore Pejačević Našice i OŠ kralja Tomislava Našice.
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smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš, a u svibnju 2013. godine OŠ August Šenoa u Osijeku dobila
je Zlatni status eko-škole. U tijeku je i realizacija dvogodišnjeg EU projekta Comenius i u 2013.
godini je 30 učenika iz Budimpešte sudjelovalo u nastavi, radionicama i drugim sadržajima, kao i u
cjelogodišnjim aktivnostima međusobnog povezivanja s našim učenicima 6. i 7. razreda OŠ Jagode
Truhelke u Osijeku. Od manifestacija učenici najradije sudjeluju na "Danima stripa" u Osijeku, na
manifestaciji "Zmajevi nad gradom", "Lampioni za dan grada", "Cvjetni korzo", "Dan bijelog štapa",
"Međunarodni dan plesa", "Zemlja bez granica", "I u mom gradu Vukovar svijetli", ali i u mnogim
drugima.
1.2.2.

SREDNJE ŠKOLE

Analizom podataka koje smo dobili od srednjih škola, 199 učenika srednjih škola Osječkobaranjske županije sudjelovalo je na ukupno 91 državnom natjecanju, na kojima su osvojili 18 prvih
mjesta, 13 drugih mjesta, 11 trećih mjesta, te ostvarili 89 zapaženih uspjeha.
Sudjelovali su na državnim natjecanjima iz matematike, informatike, fizike, kemije,
astronomije, biologije, hrvatskog jezika, engleskog jezika, njemačkog jezika, klasičnih jezika,
povijesti, geografije, filozofije, građanskog odgoja, vjeronauka, ekologije, LiDraNo, na smotrama iz
područja glazbene i likovne kulture, mnogim strukovnim natjecanjima poput Agro, Gastro, Flora,
Mladi poduzetnik, Veterinarski tehničar, vještine građenja, promet i logistika:










Na 51. Hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa izvrsne rezultate postigla je
Glazbena škola Franje Kuhača Osijek, a posebno ističemo 1. nagrade u disciplinama9 klavir,
gudački duo i kvartet, te puhački trio i kvartet.
Učenici III. gimnazije Osijek ostvarili su 1. nagradu iz njemačkog jezika (učenica Helena
Peći) i 2. nagradu iz engleskog jezika (učenik Andrej Mijić). Isusovačka klasična gimnazija s
pravom javnosti u Osijeku sudjelovala je na 9 državnih natjecanja, a najbolje uspjehe ostvarili
su na natjecanjima iz latinskog jezika i kemije, te 2. nagrade iz hrvatskog jezika i geografije.
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna iz Osijeka može se pohvaliti izvrsnim rezultatima na
smotri LIK iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna gdje su osvojili tri nagrade i zapažen
uspjeh, gdje je učenica Renata Hasel osvojila 1. nagradu u kategoriji Esej, 2. nagradu u
kategoriji Istraživački rad.
Gimnazija Beli Manastir je s učenikom Vasilijem Perovićem osvojila 1. nagradu na Državnom
turniru mladih fizičara i 3. nagradu državnog natjecanja iz astronomije.
Učenici SŠ Donji Miholjac sudjelovali su na strukovnim natjecanjima Agro i Flora dok su
najbolji uspjeh ostvarili na državnom natjecanju iz povijesti gdje je učenik Tvrtko Pleić
osvojio 2. nagradu.
Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek bila je 1. na državnom natjecanju FLORA, nakon
čega je učenica Iva Jakobović osvojila i 1. nagradu na međunarodnoj smotri FLORAART
2013.
Učenici Srednje strukovne škole Antuna Horvata iz Đakova sudjelovali su na 8 strukovnih
državnih natjecanja, a najbolji uspjeh ostvarili su u disciplinama dizajniranje računalom - Auto
Cad (1. nagrada), soboslikar-ličilac (1. nagradu) i Agro (2. nagrada). Elektrotehnička i
prometna škola Osijek ostvarila je zavidne rezultate na 5 državnih natjecanja iz područja
strojarstva, elektrotehnike, prometa i logistika i računalstava, dok je najbolji uspjeh ostvario
učenik Vedran Kukrika u disciplinama tehničar za mehatroniku (2. nagrada) i elektrotehnike.
Strojarska tehnička škola Osijek ostvarila je zapažene uspjehe na 4 državna natjecanja10,
Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek ostvarila je s učenikom
Martinom Kovačevićem 1. nagradu na državnom natjecanju iz kemije "Ružičkini dani".
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Klavir - učenik Ruben Habuda; gudački duo - Zvonimir Krpan i Iva Ilakovac; gudački kvartet - Zvonimir
Krpan, Ivanica Novaković, Iva Šalić i Iva Ilakovac; puhački trio - Ivana Vukojveić, Emma Štern i Matko
Smolčić i punački kvartet - Ivana Vukojević, Emma Štern, Dunja Čolić i Matko Smolčić.
10
CNC tehnike - glodanje, CNC tehnike - tokarenje, tehnička mehanika i plinoinstalater.
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Učenice Ekonomske i upravne škole Osijek postigle su izvrsno 3. mjesto na državnom
natjecanju Mladi poduzetnik.
Nagradu za "Naj proizvod", dobili su učenici Srednje škole Dalj na Državnoj smotri učeničkih
zadruga.
Ugostiteljsko-turistička škola Osijek svoje umijeće pokazala je osvojivši 3. nagradu na
državnom natjecanju Gastro 2013. i 3. nagradu na državnom natjecanju iz francuskog jezika.
Slijedom navedenih uspjeha, Ugostiteljsko-turistička škola iz Osijeka može se pohvaliti da
ima najboljeg naučnika strukovnih škola u Republici Hrvatskoj - učenik Luka Juranek,
nagrađen je nagradom Šegrt Hlapić koju dodjeljuje Ministarstvo poduzetništva i obrta.

Analiza je pokazala i da je 96 učenika srednjih škola Osječko-baranjske županije sudjelovalo
na 20 međunarodnih natjecanja, iz fizike, inovacija i tehničkog stvaralaštva, informatike, cvjećarstva i
glazbe:
Vasilije Perović iz Gimnazije Beli Manastir bio je član hrvatskog tima na Međunarodnom
turniru mladih fizičara - "IYPT IOC"11.
III. gimnazija Osijek je sudjelovala na međunarodnom natjecanju ASCL12 - računalne
znanosti, Amerika.
Učenici SŠ Donji Miholjac sudjelovali su na 3. Međunarodnom natjecanju srednjih
cvjećarskih škola - FLORA EDUCA u Umagu, kao i na 18. Međunarodnoj izložbi cvijeća i
cvjetnih instalacija na temu "Barok-glazba-cvijeće" u Varaždinu.
Na Međunarodnoj smotri inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva mladih "Inventum",
Mihael Vidaković osvojio je zlatnu medalju, Vedran Kukrika srebrnu medalju, a Toni Čatić
brončanu medalju, svi učenici Elektrotehničke i prometne škole Osijek.
Ekonomska škola "Braća Radić", Đakovo kao dio hrvatske delegacije je sudjelovala na
natjecanju iz poslovnih pisanih komunikacija - "International Federation for information and
Communication Processing, Ghent 2013.
Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek je ostvarila odlične rezultate na međunarodnim
natjecanjima u pripremanju i posluživanju menija održanih u Slovačkoj i Srbiji.
Glazbena škola Franje Kuhača Osijek je sudjelovala na tri međunarodna natjecanja iz
područja glazbe; Zvonimir Krpan - 1. nagrada na XIV. Međunarodnom gudačkom natjecanju
"Rudolf Matz"; na XXXVI. Međunarodnom festivalu tamburaške glazbe u Osijeku - 2.
nagrada za dječji tamburaški orkestar; na 4. Međunarodnom natjecanju za mješovite zborove mješoviti zbor osvojio je 1. nagradu i za klasičnu i za folklornu zborsku glazbu.
Srednje škole su sudjelovale na manifestacijama i projektima kako bi dodatno motivirali,
usmjerili i obrazovali učenike: "Obrazovanje za rodnu jednakost", "Projekt građanin" suradnja sa
djecom vrtićke dobi, "Prehrambene navike adolescenata", "Želim biti majstor", "Chain reaction!",
"Europa u školi", na različitim eko projektima13, zatim projekti "Mladi@inovacije 2013.", "Akcija, ne
reakcija" - projekt unapređenja poduzetništva, "Zdravlje je IN", "Rastimo zajedno", "Srce za Afriku",
"Piramida" i mnogi drugi. U okviru EU projekta Comenius - "Euro(Eco)School links" sudjelovali su
učenici Ekonomske škole "Braća Radić" iz Đakova, "Multilateralno školsko partnerstvo" - učenici
Strojarske tehničke škole Osijek, koji su sudjelovali i na IPA projektima Zelene vještine za
elektrotehniku i strojarstvo i Slavonika mehatronika. Zapaženi angažman u EU projektima pokazala je
i Elektrotehnička i prometna škola Osijek, sudjelovanjem u čak 4 projekta. Medicinska škola Osijek je
tijekom 2013. godine provodila IPA projekt "Započnimo edukaciju sada kako bismo povećali opću
odgovornost za skrb o starijim osobama". Graditeljsko-geodetska škola Osijek, također je sudjelovala
u EU projektu Comenius na temu Nacionalni parkovi Europe, dok je Ekonomska i upravna škola
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The International Young Physicists' Tournament (IYPT), koji se 2013. godine održavao u Taipei, Taiwan, i na
kojemu je Hrvatska osvojila 14. mjesto od 26. zemalja iz cijeloga svijeta. Izvor:
http://www.iypt.org/Tournaments/Taipei
12
"American Science Contest League"
13
U eko projektima sudjelovale su Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo, Elektrotehnička i
prometna škola Osijek, Ugostiteljsko-turistička škola Osijek i Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas" u
Osijeku.
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Osijek sudjelovala u EU projektu prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija "Wake up, realitys
calling!". Dok su u EU IPA projektu "Minority 3D" programu demokratskog građanstva i nacionalnih
manjina sudjelovali Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek,
Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek, Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas" Osijek i Škola
primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek. Srednja škola Donji Miholjac dobitnik je Volonterske
nagrade 2013. za razvoj školskog volonterizma.
U program "Organizacija i izvođenje natjecanja i smotri" ukupno je utrošeno 273.759,96 kn i
financijska sredstva su dostavljena školama domaćinima županijskih/međužupanijskih natjecanja i
smotri. Analitički prikaz utrošenih sredstava dan je u tablici 6.
Tablica 6.

Pregled isplaćenih sredstava za organizaciju i provođenje natjecanja i smotri u
2013. godini

Red. br.

ŠKOLA DOMAĆIN

NATJECANJE, SUSRET I SMOTRA

1.

Osnovna škola Antuna Mihanovića Osijek

2.

Panturist d.d.

3.

Ekonomska škola "Braća Radić", Đakovo

4.

Strojarska tehnička škola Osijek

Natjecanje osnovnih škola iz vjeronauka
Prijevoz učenika na LiDraNo 2013. u
Našice
Međužupanijsko natjecanje iz knjigovodstva
s bilanciranjem
Međužupanijsko natjecanje iz tehničke
mehanike i strojarskih konstrukcija

6.

Trgovačka i komercijalna škola "Davor
Milas", Osijek
Osnovna škola Antuna Mihanovića Osijek

7.
8.

5.

Međužupanijsko natjecanje - Komercijalist

IZNOS U
KUNAMA
7.639,87
2.150,00
3.676,11
2.240,51
3.932,35

Županijski susret LiDraNo 2013.

14.216,06

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice

Županijski susret LiDraNo 2013.

9.872,54

Međužupanijsko natjecanje iz vjeronauka

5.132,68

11.

Gimnazija A.G. Matoša Đakovo
Isusovačka klasična gimnazija s pravom
javnosti
Isusovačka klasična gimnazija s pravom
javnosti
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice

12.

Strojarska tehnička škola Osijek

13.

Druga srednja škola Beli Manastir

14.

I. gimnazija Osijek

15.

I. gimnazija Osijek

16.

Elektrotehnička i prometna škola Osijek

17.

9.
10.

Županijsko natjecanje iz povijesti
Županijsko natjecanje iz klasičnih jezika

8.254,45
5.481,60

Međunarodna smotra "GLOBE 2013."

2.684,92

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

2.050,32
2.552,65
6.034,00

Osnovna škola Antuna Mihanovića Osijek

Županijsko natjecanje iz biologije
Međužupanijsko natjecanje iz osnova
elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici
Županijsko natjecanje iz biologije

7.696,72

18.

Osnovna škola Retfala Osijek

Županijsko natjecanje iz njemačkog jezika

7.385,88

19.

Osnovna škola F.K. Frankopana Osijek

Županijsko natjecanje iz fizike

7.013,53

20.

Osnovna škola Vladimira Becića Osijek

Smotra LIK 2013.

4.686,21

21.

Osnovna škola Ivana Filipovića Osijek

Županijsko natjecanje iz matematike

14.308,00

22.

Županijsko natjecanje iz engleskog jezika
Međužupanijsko natjecanje elektroinstalater i elektromonter

5.195,10

25.

Osnovna škola Višnjevac
Srednja strukovna škola Antuna Horvata
Đakovo
Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija
Ruđera Boškovića, Osijek
II. gimnazija Osijek

Županijsko natjecanje iz hrvatskog jezika

8.912,76

26.

II. gimnazija Osijek

Županijsko natjecanje iz engleskog jezika

7.300,41

23.
24.

Županijsko natjecanje iz kemije

11

5.081,00
1.787,20

2.361,27
9.387,25

27.

II. gimnazija Osijek

Županijsko natjecanje iz njemačkog jezika

4.939,04

28.

Osnovna škola August Šenoa, Osijek

Županijsko natjecanje iz hrvatskog jezika

8.270,54

29.

Osnovna škola Svete Ane u Osijeku

Županijsko natjecanje iz povijesti

10.295,03

30.

Osnovna škola Franje Krežme, Osijek

Županijsko natjecanje iz kemije

7.068,14

31.

Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek

4.139,85

32.

Osnovna škola Jagode Truhelke, Osijek

33.

Osnovna škola Ivana Filipovića Osijek

Međužupanijsko natjecanje - GASTRO
Županijsko natjecanje mladih tehničara i
smotra poduzetnika
Županijsko natjecanje iz geografije

12.732,00

34.

Osnovna škola Ivana Kukuljevića Belišće

Smotra pjevačkih zborova

13.261,00

35.

Tiskanje priznanja, pohvalnica i zahvalnica

3.000,00

37.

Grafika d.o.o.
Zajednica tehničke kulture Osječkobaranjske županije
III. gimnazija Osijek

38.

III. 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.

Županijsko natjecanje iz informatike

UKUPNO "ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I SMOTRI"

2.

18.054,72

5.161,38
9.249,14
3.740,85
8.363,94
8.450,94
273.759,96

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 kreativnom i
istraživačkom radu učenika.
U 2013. godini Županija je financijski potpomogla 15 programa i projekata u osnovnim i
srednjim školama, u ukupnom iznosu od 38.800,00 kuna.
Sufinancirali smo projekt CARNet-a "Škole 2.0.", sudionika Osnovne škole Šećerana, kojem
je cilj širokopojasnim internetom povezati područja slabo razvijenih sredina gdje ne postoji dostatan
interes za ulaganje u razvoj.
Učenici Osnovne škole Dalj, sudionici su međunarodnog projekta is područja ekologije "Bridge Over Water, Arch Over Time", kojima smo pomogli da zajedno s predstavnicima 10 europskih
zemalja, u okviru projekta, sudjeluju na konferenciji u Rumunjskoj.
I. gimnazija Osijek je sudionik dva projekta mobilnosti ("From being a citizen of a country to
being a citizen of Europe" i "Leadership Initiative for Europe"), pa smo učenicima i profesorima
osigurali dio sredstava za nabavku tehničke opreme za potrebe projekata.
I u 2013. godini u Osnovnoj školi Josipa Antuna Ćolnića Đakovo, nastavljen je projekt
"Čitamo mi, u obitelji svi", gdje smo izdvojili sredstva za opremanje 3 naprtnjače knjigama.
Sufinancirali smo i program održavanja nastave u prirodi za učenike s teškoćama u razvoju
koji se provodi u cilju integracije i multidisciplinarnog povezivanja programa odgoja i obrazovanja i
programa habitacije i rehabilitacije, a s ciljem socijalnog uključivanja učenika u društvenu sredinu.
Naime, tijekom srpnja u Down-syndrom Centru Pula su sudionici programa bili i učenici Osnovne
škole Josipa Jurja Strossmayera Đurđenovac, koja je trenutno prva i jedina škola koja ostvaruje
ovakvu suradnju i program za učenike svog posebnog odjela.
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Osnovna škola Mate Lovraka, Vladislavci prijavila je svoj projekt "Učionica na otvorenom"
na natječaj "Naš doprinos zajednici"14, te na taj način osigurala 75% financijskih sredstava potrebnih
za realizaciju projekta. S obzirom da je cilj inicijative odgajanje djece i mladih za sudjelovanje i
jačanje odgovornosti za zajednicu u kojoj žive zasnovano na vrijednostima uvažavanja različitosti i
multikulturalnosti, Županija je pomogla u pokrivanju dijela preostalih potrebnih sredstava za izvršenje
ovog programa.
Zbog velikog interesa učenika i u 2013. godini je održan Susret mladih pjesnika Osječkobaranjske županije, pa smo Osnovnoj školi Antuna Mihanovića u Osijeku financijski potpomogli u
realizaciji ovog susreta.
Sufinancirali smo i odlazak učenika i mentora na natjecanja i smotre u vjeri da će ih navedeni
događaji obogatiti dodatnim iskustvom te ih još više motivirati za daljnje napredovanje. Tako su 3
učenika III. gimnazije Osijek bili sudionici Međunarodnog natjecanja iz područja informatike koje se
održavalo u Raleighu, USA. Članovi Učeničke zadruge "Višnja", Osnovne škole Višnjevac sudjelovali
su na Sajmu učeničkih zadrugara u Zagrebu. Za odlazak na 51. Europske glazbene dane u Boselu,
Njemačka, financirali smo autobusni prijevoz tamburaškog orkestra Osnovne glazbene škole "Kontesa
Dora" Našice koji su bili jedini hrvatski predstavnici na ovom značajnom europskom glazbenom
natjecanju i osvojili 3. mjesto. Sredstva za putne troškove, Županija je osigurala i učenicama
Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek koje su, u okviru 6. Smotre Turističke kulture, sudjelovale na
natjecanju "Mladi, baština i turizam". Učenicima Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo pomogli
smo u sudjelovanju na međunarodnom natjecanju GALA.
Financijski smo potpomogli i nekoliko velikih obljetnica naših škola; 50 obljetnicu Osnovne
škole Vijenac i 55 obljetnicu Osnovne škole "Retfala" u Osijeku, te 120 obljetnicu Ekonomske i
upravne škole Osijek. 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 2013. godinu osigurana su i sredstva za
sufinanciranje ostalih odgojno-obrazovnih programa i projekata odnosno pomoć svim dionicima
programa koji teže poboljšanju pedagoškog standarda. Za dolje navedene ostale programe i projekte
Osječko-baranjska županija je utrošila 16.000,00 kuna.
Sufinancirali smo odlazak na Kemijsku olimpijadu u Moskvu, u organizaciji Državnog
povjerenstva za kemiju koje djeluje u okviru Hrvatskog-kemijskog društva te smo dali financijsku
potporu i organizaciji XXIII. Hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera.
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku je provodilo 17. Smotru Sveučilišta kako bi učenike
završnih razreda srednjih škola upoznalo sa studijskim programima, njihovim trajanjem, poslovima za
koje ih ti studiji osposobljavaju kao i o uvjetima upisa na pojedina visoka učilišta. Učiteljski fakultet u
Osijeku je uspješno organizirao Međunarodnu konferenciju "Matematika i dijete", dok je Građevinski
fakultet svoje napore uložio u Međunarodnu studentsku konferenciju GFOS ISUCCESS 2013.
Osječko-baranjska županija je prepoznala važnost ovih projekata pa ih je sufinancirala u skladu s
mogućnostima.
Osnovnoj školi kralja Tomislava Našice pomogli smo u obilježavanju desetogodišnjice rada
sufinanciranjem tiskanja spomenice "Prvih deset godina naše škole".
Potpomogli smo i manifestaciju "Izviđački dan Osječko-baranjske županije", koja je 7. lipnja
2013. godine okupila sve izviđačke udruge i velik broj osnovnih škola s područja županije.
14

Zaklada za razvoj lokalne zajednice "Slagalica" je inicijator i organizator građanske inicijative i natječaja "Naš
doprinos zajednici" putem kojeg se odabranim projektima sufinancira 75% financijskih sredstava.
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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 školskoj godini 2012./2013. 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 2012./2013. u osnovnim školama
kojima je osnivač Osječko-baranjska županija, bilo je 16.633 učenika, i po svakom učeniku doznačen
iznos od 4,00 kune. Ukupno je za realizaciju ovog programa utrošeno 66.524,00 kune.
5.

PROGRAM ISPRAĆAJA MATURANATA

Ispraćaj maturanata, u Osječko-baranjskoj županiji je pozitivan i hvale vrijedan primjer
organiziranosti mladih i kao takav je već devet 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.
Kao i prošlih godina 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 2013. godini plesanje dvorskog plesa - Quadrille
organiziran je u 8 država i 61 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 17. svibnja 2013. plesalo je 2.686 maturanata. Uz maturante
grada Osijeka plesali su maturanti iz Našica, Valpova, Donjeg Miholjca, Đakova i Belog Manastira.
Projekt je bio vrlo zahtjevan i 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. Nakon plesanja
Quadrille, u Osijeku je organizirano i financijski praćeno snimanje milenijske fotografije na kojoj su
maturanti svojim tijelima ispisali riječ "EUROPA" obilježavajući ulazak Republike Hrvatske u
Europsku uniju.
Program ispraćaja maturanata posljednjeg dana nastave započeo je doručkom u njihovim
školama i školskim programom ispraćaja, uslijedilo je okupljanje maturanata na glavnim ulicama i
trgovima gradova, nakon čega je uslijedilo plesanje Quadrille. Osječki maturanti su nakon plesa duž
cijele Županijske ulice i snimanjem milenijske fotografije, preselili zabavu na lijevu obalu Drave gdje
je nastavljen program ispraćaja.
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 234.000,00 kuna. Uz sredstva Županije program je realiziran i sredstvima sponzora Zagrebačke banke i Allianz osiguranja, koji su sponzorirali kišobrane i majice za maturante.
6.

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

U 2013. godini za realizaciju Programa sufinanciranja projekta obilježavanja Dana sjećanja na
žrtvu Vukovara u osnovnim i srednjim školama u Proračunu Županije utrošeno je 24.097,50 kuna.
Svijeće su se palile 17. studenoga 2013. godine duž Vukovarske ulice, prema rasporedu koji je
dogovoren sa školama. Županija je osigurala sredstva za 4.590 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.
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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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