
 
NAZIV ŠKOLE: SREDNJA ŠKOLA „ VLADIMIR GORTAN“ BUJE-  
  plan 2018. 
 
 
NAZIV AKTIVNOSTI: A220000- Troškovi zaposlenika 

 
 
Opis aktivnosti: Dio redovne djelatnosti srednjih škola, koji je planirani trošak državnog proračuna za  
                        financiranje rada zaposlenih radnika. 
 
 
Opći ciljevi:  Plaća za zaposlene uključuje: plaću za redovan rad, bolovanje          
                  do 42 dana, naknade za smjenski rad, stručne zamjene i prekovremene                 
                  sate. Rashodi za zaposlene financiraju se iz državnog proračuna i isplaćuju  
                  s računa Državne riznice. Cilj je nastojati čim više postupati pri obračunu i   
                  isplati kao dobar gospodar.  
 
Posebni ciljevi: nema 
 
Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Cilj je ostvaren   
                  budući da su troškovi u usporedbi sa prethodnim periodima manji i u  
                  planiranom obimu. 
 
 
NAZIV AKTIVNOSTI: A 220101- Materijalni rashodi po kriterijima 
 
 
Opis aktivnosti: Rashodi redovne djelatnosti srednjih škola, a financira ih regionalni proračun.                 
                        Odnose se na materijalne  troškove poslovanja te održavanje i obnovu   
                        nefinancijske imovine  
 
 
Opći ciljevi: Financirati troškove koji su planirani prema Uputama i smjernicama Istarske   
                   županije, a prema indeksima  rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda,  
                   a planiraju se prema minimalnom standardu ( 177 učenika, 9 razrednih odjeljenja)   
                   te rashoda za zaposlene ( 37 zaposlenika). Izvor financiranja Istarska županija. 
 
Posebni ciljevi: nema 
 
Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Prioritet škole je kvalitetno  
                obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari,    
                 stručni skupovi, aktivi) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Uz sve to           
                 učinjene su uštede i smanjenja troškova u cilju daljnje racionalizacije rashoda javne                      
                 potrošnje. 
 
 
NAZIV AKTIVNOSTI: A220102 -Materijalni rashodi po stvarnom trošku 
 
 

Opis aktivnosti: Ova aktivnost obuhvaća prijevoz zaposlenika na posao i s posla,  
                       energente, troškove osiguranja, liječničkih pregleda… 
 
 
Opći ciljevi:  Planirana sredstva za rashode prema stvarnom trošku bazirana su na prethodnim  
                    godinama. Poštujući ugovorene kriterije u Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u  
                    srednjim školama i Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim  
                    službama zaposlenicima je omogućen liječnički pregled, kao i naknada  
                    prijevoznog troška u dijelu. Uz navedeno cilj je realizirati troškove u planiranim  
                    granicama i daljnja racionalizacije rashoda. 
 



Posebni ciljevi:nema 
 
 
Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Kao i kod materijalnih  
                  rashoda po kriterijima dobrim gospodarenjem treba učiniti uštede gdje je to moguće, ali 

                 omogućiti redovno odvijanje nastavnog procesa. 
 
NAZIV AKTIVNOSTI: A220102 -Materijalni rashodi SŠ- drugi izvori 
 
Opis aktivnosti: Rashodi  za dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu  
                        rada te za obnovu nefinancijske imovine i materijalne troškove poslovanja 
 
 
Opći ciljevi: Rashodi ove skupine financiraju se iz vlastitih prihodi od učeničkog servisa i  
                  učešća u troškovima Gospodarske škole, a namijenjeni za dodatne aktivnosti  
                  učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada ( sudjelovanje u raznim  
                  izvannastavnim aktivnostima i skupinama)  te za obnovu nefinancijske  
                  imovine ( nabava računala, audio opreme, video opreme…) i materijalne  
                  troškove. 
 
Posebni ciljevi: nema 
 
Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Veliki broj učenika   
                 priključuje se radu u izvannastavnim aktivnostima u školi. Učenici uključeni u vokalnu             
                 skupinu i školski bend nastupaju na školskim predstavama i na gostovanjima u   
                 institucijama lokalne zajednice te drugim manifestacijama. Učenici s afinitetima za        
                 likovnu umjetnost oslikavaju zidove škole. Radijska skupina uređuje i vodi emisiju na  
                 radio Eurostaru. Dramska skupina priprema se za natjecanje Lidrano i nastupa na             
                 školskim priredbama i drugim manifestacijama. Filmska skupina snima video uratke  
                 različitih sadržaja koji sudjeluju na natjecanjima. U svemu je pomogla nabavljena  
                 računalna, audio i video oprema. 
 
 
NAZIV AKTIVNOSTI: A230102 Županijska natjecanja 
 
Opis aktivnosti: Sudjelovanje na učeničkim natjecanjima i organizacija županijskih natjecanja 
 
 
Opći ciljevi: omogućiti učenicima i profesorima sudjelovanje na natjecanjima kako bili u  
                  mogućnosti pokazati uspješnost u određenom području. 
 
Posebni ciljevi:- 
 
 
Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: sudjelovanje učenika naše  

                  Škole na županijskim natjecanjima u znanju i sportskim natjecanjima. Dodatna     
                  nastava  se organizira u svrhu pojačanog rada s darovitim učenicima iz pojedinih  
                  područja. U pravilu ti učenici sudjeluju na školskim i županijskim natjecanjima.    
                  Učenici se samostalno odlučuju u kojoj će grupi raditi pojačano ili ih sami voditelji  
                  odabiru.  

  
 
NAZIV AKTIVNOSTI: A230145- Vježbenička tvrtka za ekonomiste 
 
Opis aktivnosti: Škola u svom sastavu ima program Ekonomija, trgovina i poslovna administracija,  
               zanimanje Ekonomist. Za potrebe procesa poučavanja osnovana je učenička tvrtka. 
 
Opći ciljevi: Razvoj i uporaba kombiniranih metoda i oblika poučavanja koji potiču učenike na  
              aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad, unapređenje postojeće i poticanje  
              kvalitetne komunikacije na svim razinama, stvaranje suvremeno orijentiranog odgojno- 
              obrazovnog subjekta konkurentnog srodnim subjektima europske regije. 



 
Posebni ciljevi:- 
 
 
Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Postojeća učenička tvrtka  
             uspješno postoji već više školskih godina, a priprema učenike na situacije iz realnog života,  
             razvija se način razmišljanja i djelovanja osobe koja je spremna poduzeti svaku društveno  
             korisnu aktivnost s punom odgovornošću i samostalnošću. 
 
 
 
NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 Zavičajna nastava 
 
Opis aktivnosti: Učenici naše škole sudjeluju u projektu Institucionalizacije zavičajne nastave                     
                         Istarske županije- zavičajna nastava u srednjim školama. Naziv našeg programa je 
                          „Idemo na ples -Zabava mladih na Bujštini 60' i 70' godina prošlog stoljeća“ 
 
 
Opći ciljevi: Temeljni je cilj projekta istražiti aspekte kulture okupljanja i provođenja slobodnog 

vremena mladih 60' i 70' godina prošlog stoljeća na području Bujštine.  
                    Multidisciplinarnim se pristupom žele obuhvatiti različiti vidovi provođenja slobodnog       

vremena u navedenom razdoblju, s posebnim naglaskom na večernja druženja i  
izlaske.  
 

Posebni ciljevi:- 
 
Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:   
                    Istražiti i valorizirati način provođenja slobodnog vremena u okvirima mogućnosti i    
                      okolnostima iz tog razdoblja. 
                      Projekti iz zavičajne nastave planirani su od rujna 2017.  do travnja 2018. godine. U        
                      svibnju 2018. predviđeno je  sudjelovanje svih financiranih projekata na Festivalu      
                      zavičajnosti. 
 


