
Prijedlog 2. Za Dnevnik rada   Ljetna škola za odgajatelje    Osijek, 29.-31. 08.2012  
 
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ODGOJNE SKUPINE ZA ŠK. GOD. 2012/2013. 
SADRŽAJ Broj plan. sati 

god. 
Nositelji Rokovi Mjesto i 

vrijeme 
izvedbe 

OSNOVNI PODACI O SKUPINI                  
Sastav skupine (broj, spol, dob,…)     
Struktura skupine (po razredima, po 
školama, usmjerenjima…)                    
Socijalna struktura skupine  

ODGOJNO-OBRAZOVNA 
PODRUČJA 

ČUVANJE I UNAPREĐIVANJE  

ZDRAVLJA                                          

- Upoznati i analizirati zdravstvene 
potrebe i navike učenika                                                    

-Promicati zdrave stilove života 
(higijena, pravilna prehrana…                                           
-Provoditi zdravstveno prosvjećivanje 

SOCIO-EMOCIONALNO 

PODRUČJE                                         

-Analizirati socijalnu dinamiku 
skupine                                                  
-Poticati međusobnu suradnju i 
povezanost  učenika                                           
-Poticati samopouzdanje i pozitivnu 
sliku o sebi                                                                       
-Pomoći učenicima tijekom perioda 
adaptacije, socijalizacije i separacije 

KOGNITIVNO PODRUČJE               

-Utvrditi mogućnosti i potrebe učenika 
u učenju                                                                   
-Upoznati učenike s metodama, 
oblicima, fazama i tehnikama učenja                              

-Pratiti ostvarivanje školskih obveza                

-Promicati osobnu odgovornost i 
samostalnost 

PODRUČJE KREATIVNOSTI              

-Ispitati interese i sklonosti za 
kreativan rad                                         

-Poticati kreativno izražavanje 
učenika                                                 

-Poticati osobni doprinos u 
oblikovanju života u domu  
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Odgajatelj 

Stručni 
suradnik 

 

 

Odgajatelj 
Medicinska 
sestra 
Liječnik 
Stručni 
suradnik 

 

Odgajatelj 

 

Stručni 
suradnik 

 

      
Odgajatelj 

Stručni 
suradnik 
Vanjski 
suradnici 

 

Odgajatelj 
Stručni 
suradnik 
Vanjski 
suradnici 

 

Rujan 

 

 

 

             

Rujan 

Od rujna  

Do lipnja 
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Do lipnja 
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Od rujna  
Do lipnja 

 

 

 

 

Domske 
prostorije 

Ambulante  

Od 11-15h i 
od 18-22h 

 

Domske 
prostorije 
Udruge i 
institucije…  

Od 11-15h i 
od 18-22h 

          

Domske 
prostorije 
Škola itd. 

Od 8-11h, od 
15-18h i od 
20-22h 

 

Domske 
prostorije 
Kult.i sport. 
Ustano. i sl.    
Od 11-15h i 
od 18-22h 



                                     

Pojašnjenja: 

Neposredni rad:     28x36= 1008 

*26x36=936 sati   čine : mentorski rad u odgojnoj skupini i vođenje odgojne skupine,  

     2 x36=72 sata:  to su sati za izborne i posebne programe koje planiramo u                      

                          programu rada odgajatelja, Pregledu rada učeničkih aktivnosti  

 

Tjedni i godišnji fond sati kroz odgojno-obrazovna  područja rasporediti prema potrebama 
vaših učenika i  vašeg učeničkog doma. 

Ovoje prijedlog sadržaja ( specifičnih ciljeva) vi ih možete dodati - proširiti prema 
potrebama učenika i učeničkog doma 

Propisanu pedagošku dokumentaciju ispunjavati ( pisati) rukom ( nalivpero ili kemijska 
olovka – preporučamo plavom bojom). 

            Program na kraju treba potpisati 

 

 Širi Program rada odgojne skupine, izbornih i posebnih programa raditi prema: 

   prijedlog br. 3 . 

 

 

 

 

 

 

 

 


