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ŠKOLSKI KURIKULUM – DRUŠTVENA GRUPA PREDMETA 

 

AKTIVNO

ST, 

PROGRA

M, 

PROJEKT 

CILJEVI 

AKTIVNOS

TI 

NAMJENA 

AKTIVNOS

TI 

NOSITELJI 

AKTIVNOS

TI 

NAČIN  

REALIZACI

JE 

VREMENI

K 

AKTIVNOS

TI 

DETALJA 

N 

TROŠKOVN

IK 

AKTIVNOS

TI 

NAČIN 

VREDNOVA

NJA 

NAČIN 

KORIŠTENJ

A 

REZULTATA 

VREDNOVA

NJA 

Susret 

srednjoškols

ke katoličke 

mladeži 

 

 

 

 

Razvijati kod 

učenika 

svijest 

eklezialnog 

zajedništva i 

važnost 

euharistijsko

g slavlja  

Nastava 

vjeronauka 

Učenici i 

vjeroučitelji  

 Dom 

Hrvatske 

vojske  

 Crkva 

Presvetog 

srca Isusova 

listopad 

2021. 

0 kuna Usvajanje 

temeljnih 

kršćanskih 

vrijednosti 

Na satovima 

vjeronauka i 

župnim 

zajednicama 

 

 

 

Vjeronaučna 

olimpijada 

Potaknuti 

učenike na 

usvajanje 

katoličkog 

nauka 

Nastava 

vjeronauka 

Učenici 1. i 

2. 

razreda 

Priprema i 

sudjelovanje 

na natjecanju 

veljača 2022. 0 kuna Aktivno 

sudjelovanje 

učenika na 

vjeronaučnoj 

olimpijadi 

Na satovima 

vjeronauka 

Posjet 

školskoj 

knjižnici 

Upoznati 

rad 

školske 

knjižnice 

Korištenje  

stručne  

literature 

i lektire 

Učenici 1. 

razreda, 

knjižničar i 

predavači 

hrvatskoga 

jezika  

 

Posjet 

školskoj 

knjižnici, 

razgovor s 

knjižničarom 

rujan 2021. 0 kuna Sudjelovanje 

učenika 

u radu  

školske 

knjižnice 

Na satovima 

strukovnih 

predmeta; 

stručna 

literatura u 

školskoj 

knjižnici 



Natjecanje 

„Lidrano“ 

Potaknuti 

literarni, 

dramski i 

novinarski 

izraz 

Nastava 

hrvatskoga 

jezika 

Učenici i 

predavači 

hrvatskoga 

jezika 

 

Priprema i 

sudjelovanje 

na natjecanju 

Prema  

vremeniku 

školskog, 

(županijskog

) 

natjecanja 

„Lidrano“ 

2021. 

 Aktivno 

sudjelovanje 

učenika 

naše škole 

na natjecanju 

 

Posjet                                             

Hrvatskom 

saboru     

 

Upoznati 

učenike s 

povijesnim 

razvojem i 

ulogom 

Sabora. 

Upoznati 

današnju ulogu 

i način rada. 

Nastava 

politike i 

gospodarstva i 

geografije i 

povijesti 

Učenici 1.a,1.b 

i 4.C  

 

Marijana 

Radujković, 

dipl. politolog 

Sabornica ožujak 2022. 55 kuna Poznavanje i 

odgovorna 

participacija na 

parlamentarnim 

izborima 

Aktivno 

participiranje u 

demokratskom 

društvu 

 

„Prvi put 

biram“ 

Upoznati 

učenike sa 

političkim 

pravima nakon 

18 – te godine, 

razviti svijest o 

važnosti 

izlaska na 

izbore 

 

Nastava 

Politike i 

gospodarstva 

Učenici 1.a i 

1.b, 4.c razreda 

Predavači 

udruge 

«GONG» 

Radionica u 

školi 

veljača 2022. 0 Glasanje s 

navršenih 18 

godina 

 Aktivno 

participiranje u 

demokratskom 

društvu 

Obilazak stare 

jezgre grada  

Karlovca 

(ako bude 

Razviti kod 

učenika ljubav 

prema povijesti 

grada i svijest 

Nastava 

povijesti 

Učenici 3.c 

razreda; 

Nikolina 

Švinger 

Obilazak 

povijesnih 

lokacija; 

referati; 

listopad 2021. Razvijanje 

fotografija – 50 

kn 

Plakat – 15 kn 

Učenicima će biti 

ocijenjeni 

dodijeljeni zadaci 

i upisani u rubriku 

Izlaganje plakata 

unutar škole  



povoljna 

epidemiološka 

situacija) 

o važnosti 

grada za 

povijest cijele 

Hrvatske 

Tatalović, 

prof. 

 

fotografije;  

materijal za 

izradu plakata u 

školi. 

povijesno 

istraživanje 

Stručni posjet 

starom gradu 

Dubovcu 

(ako bude 

povoljna 

epidemiološka 

situacija) 

Razviti kod 

učenika ljubav 

prema povijesti 

grada i svijest 

o važnosti 

grada za 

povijest cijele 

Hrvatske 

Nastava 

povijesti 

Učenici 3.c 

razreda; 

Nikolina 

Švinger 

Tatalović, 

prof. 

 

Obilazak 

povijesnih 

lokacija; 

referati; 

fotografije;  

materijal za 

izradu plakata u 

školi. 

listopad 2021. Razvijanje 

fotografija – 50 

kn 

Plakat – 15 kn 

Učenicima će biti 

ocijenjeni 

dodijeljeni zadaci 

i upisani u rubriku 

povijesno 

istraživanje 

Korištenje 

stečenih znanja 

i kompetencija 

Stručni posjet 

starom gradu 

Ozlju 

(ako bude 

povoljna 

epidemiološka 

situacija) 

Razviti kod 

učenika ljubav 

prema povijesti 

grada i svijest 

o važnosti 

grada za 

povijest cijele 

Hrvatske 

Nastava 

povijesti 

Učenici 3.c 

razreda; 

Nikolina 

Švinger 

Tatalović, 

prof. 

 

Obilazak 

povijesnih 

lokacija; 

referati; 

fotografije;  

materijal za 

izradu plakata u 

školi. 

studeni 2021.  

 

Razvijanje 

fotografija – 50 

kn 

Plakat – 15 kn 

Učenicima će biti 

ocijenjeni 

dodijeljeni zadaci 

i upisani u rubriku 

povijesno 

istraživanje 

Korištenje 

stečenih znanja 

i kompetencija 

Stručni posjet 

Muzeju 

domovinskog 

rata  

(ako bude 

povoljna 

epidemiološka 

situacija) 

Razviti kod 

učenika ljubav 

prema povijesti 

grada i svijest 

o važnosti 

grada za 

povijest cijele 

Hrvatske 

Nastava 

povijesti 

Učenici 3.c 

razreda; 

Nikolina 

Švinger 

Tatalović, 

prof. 

 

Obilazak 

povijesnih 

lokacija; 

referati; 

fotografije;  

materijal za 

izradu plakata u 

školi. 

travanj 2022. Razvijanje 

fotografija – 50 

kn 

Plakat – 15 kn 

Učenicima će biti 

ocijenjeni 

dodijeljeni zadaci 

i upisani u rubriku 

povijesno 

istraživanje 

Korištenje 

stečenih znanja 

i kompetencija 

Tematska 

izložba 

povodom dana 

sjećanja na 

Razviti 

sposobnost 

kritičkog 

razmišljanja. 

Nastava  

povijesti 

10 učenika iz 

drugih razreda  

i Nikolina 

Švinger 

Učenici će u 

grupama 

izrađivati 

plakate i izložiti 

siječanj 2022. Plakati – 30 kn 

 

 

 

Učenicima će biti 

ocijenjeni radovi  

te će im ocjena 

biti upisana  u 

Izlaganje plakata 

unutar škole  



Holokaust Upoznati 

učenike sa 

događajima 

tijekom II. 

svjetskog rata i 

progon Židova 

Tatalović, prof ih u 

prostorijama 

škole 

 

 

 

 

 

rubriku samostalni 

rad 

Posjet 

gradskom 

muzeju 

(ako bude 

povoljna 

epidemiološka 

situacija) 

Razviti svijest 

o važnosti 

posjećivanja 

kulturnih 

ustanova i 

osjećaj za 

očuvanje 

zavičajne 

kulturne 

baštine 

Nastava 

povijesti  

Djelatnici 

muzeja, 

učenici prvih 

razreda, 

nastavnik 

povijesti 

Nikolina 

Švinger 

Tatalović 

Posjet gradskom 

muzeju  uz 

stručno vodstvo 

travanj 2022. Cijena ulaznice- 

10 kn po 

učeniku 

Učenici će 

napisati izviješće 

o  postavi muzeja 

Korištenje 

stečenih znanja 

i kompetencija 

Tematske 

izložbe 

povodom dana 

sjećanja na 

Vukovar 

 

 

 

 

Razviti kod 

učenika svijest 

o ljubavi 

prema 

domovini i 

probuditi 

osjećaje vezane 

za patnju ljudi 

tijekom 

domovinskog 

rata 

Nastava 

povijesti  

Učenici drugih 

razreda, 

nastavnik 

povijesti 

Nikolina 

Švinger 

Tatalović, prof 

 Plakati koje će 

učenici 

izrađivati i 

izložiti u 

prostorima škole  

18.studeni 

2021. 

Cijena izrade 

plakata – 15 kn 

Učenicima će biti 

ocijenjeni radovi  

te će im ocjena 

biti upisana  u 

rubriku povijesno 

izražavanje 

Izlaganje plakata 

unutar škole  

Stručna 

ekskurzija - 

posjet 

Arheološkom 

muzeju u 

Produbiti i 

povezati znanja 

iz povijesti 

starog vijeka i 

latinskog 

Nastava 

povijesti i 

latinskog 

jezika 

Učenici prvih 

razreda, Dalia 

Popović, prof., 

Nikolina 

Švinger 

Plakati koje će 

učenici 

izrađivati i 

izložiti u 

prostorima škole 

listopad 2021. 100 kn Učenicima će biti 

ocijenjeni radovi  

te će im ocjena 

biti upisana  u 

rubriku povijesno 

Korištenje 

stečenih znanja 

i kompetencija 



Zagrebu 

(ako bude 

povoljna 

epidemiološka 

situacija) 

jezika Tatalović, prof. Radni listići izražavanje 

Stručna 

ekskurzija - 

posjet 

Andautoniji 

(ako bude 

povoljna 

epidemiološka 

situacija) 

Upoznavanje 

učenika s 

bogatstvom 

hrvatske 

povijesne i 

kulturne 

baštine, 

povezati znanje 

iz povijesti i 

rimske kulture 

i civilizacije te 

latinskog 

jezika 

Nastava 

povijesti i 

latinskog 

jezika 

Učenici drugih 

razreda, Dalia 

Popović, prof., 

Nikolina 

Švinger 

Tatalović, prof. 

Plakati koje će 

učenici 

izrađivati i 

izložiti u 

prostorima škole 

Radni listići 

listopad 2021. 100 kn Učenicima će biti 

ocijenjeni radovi  

te će im ocjena 

biti upisana  u 

rubriku povijesno 

izražavanje 

Korištenje 

stečenih znanja 

i kompetencija 

Stručna 

ekskurzija – 

Vukovar, 

Osijek 

(ako bude 

povoljna 

epidemiološka 

situacija) 

 

 

 

Upoznavanje 

učenika s 

bogatstvom 

hrvatske 

povijesne i 

kulturne 

baštine 

Nastava 

povijesti, 

geografije, 

građanskog 

odgoja 

Učenici svih 

razreda, 

Nikolina 

Švinger 

Tatalović, prof 

Radni listići studeni 2021. 

(subota) 

300 kn  Izlaganje plakata 

unutar škole 

Korištenje 

stečenih znanja 

i kompetencija 

Školsko 

natjecanje iz  

povijesti 

Razvijanje 

stručne 

kompetencije i 

Nastava 

povijesti 

Nastavnik-

Nikolina 

Švinger 

Natjecanje Rujan-veljača 

(2021.-2022.) 

Cijena 

materijala 

nužnih za  

Postignuće na 

natjecanju 

Korištenje 

stečenih znanja 

 



razumijevanja Tatalović, 

Učenici 

 

natjecanja 

Školsko 

natjecanje u 

poznavanju 

klasičnih 

jezika –latinski 

jezik 

Popularizirati 

učenje klas. 

jezika i njihov 

udio u hrvatski. 

kulturnoj 

baštini, poticati 

zajednički rad i 

druženje 

učenika i 

nastavnika 

Nastava 

latinskoga 

jezika 

Učenici, 

nastavnik 

latinskoga 

jezika i 

nastavnici 

društveno – 

humanističke 

grupe predmeta 

Natjecanje 

organizirano u 

školi 

siječanj 2022. Cijena 

materijala 

nužnih za 

provođenje 

natjecanja 

Postignuće na 

natjecanju 

Korištenje 

stečenih znanja 

Županijsko 

natjecanje u 

poznavanju 

klasičnih 

jezika –latinski 

jezik 

Popularizirati 

učenje 

klasičnih jezika 

i njihov udjel u 

hrvat. kulturnoj 

baštini, poticati 

zajednički rad i 

druženje 

učenika i 

nastavnika 

Nastava 

latinskoga 

jezika 

Učenici, 

nastavnici 

latinskoga 

jezika i 

nastavnici 

društveno – 

humanističke 

grupe predmeta 

Natjecanje  veljača 2022. Cijena 

materijala 

nužnih za 

provođenje 

natjecanja 

Postignuće na 

natjecanju 

Korištenje 

stečenih znanja 

Državno 

natjecanje u 

poznavanju 

klasičnih 

jezika –latinski 

jezik 

Popularizirati 

učenje 

klasičnih jezika 

i njihov udjel u 

hrvat. kulturnoj 

baštini, poticati 

zajednički rad 

Nastava 

latinskoga 

jezika 

Učenici, 

nastavnici 

latinskoga i 

grčkoga jezika  

Natjecanje  ožujak 2022. Cijena 

materijala 

nužnih za 

provođen e 

natjecanja 

Postignuće na 

natjecanju 

Korištenje 

stečenih znanja 

Školsko 

natjecanje iz 

Razvijanje 

stručne 

Nastava 

njemačkog 

Nastavnik, 

učenici 

Natjecanje siječanj 2022. Cijena 

materijala 

Postignuće na 

natjecanju 

Korištenje 

stečenih znanja 



njemačkog 

jezika 

 

kompetencije i 

razumijevanja 

jezika nužnih za 

provođenje 

natjecanja 

 

 

                             

Dodatna 

nastava iz 

engleskog 

jezika 

Razvijanje 

jezične 

kompetencije 

Nastava 

engleskog 

jezika 

Nastavnik, 

učenici 

organizirana 

nastava u školi-

grupno ili 

individualno; 

konzultacije 

Rujan 2021.-

svibanj 2022. 

cijena materijala 

za rad 

postignuća na 

državnoj maturi 

Državna matura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKI KURIKULUM – PRIRODNA GRUPA PREDMETA 

 

AKTIVNOS

T, 

PROGRAM, 

CILJEVI 

AKTIVNOSTI 

NAMJENA 

AKTIVNO

STI 

NOSITELJI 

AKTIVNOSTI 

NAČIN 

REALIZACI

JE 

VREMENIK 

AKTIVNOSTI 

DETALJAN 

TROŠKOV

NIK 

NAČIN 

VREDNOVA

NJA 

NAČIN 

KORIŠTENJA 

REZULTATA 



PROJEKT AKTIVNOS

TI 

VREDNOVANJ

A 

Terenska 

nastava 

biologije i 

geografije 

povodom 

obilježavanja 

svjetskog 

Dana voda u 

suradnji sa 

„Natura viva“ 

i Aquaticom“ 

(ako bude 

povoljna 

epidemiološka 

situacija) 

Razvijanje 

svijesti o važnosti 

vode i vodenih 

resursa za 

čovječanstvo 

Nastava 

geografije i 

biologije 

Sanja Penić, 

prof., Nikolina 

Švinger 

Tatalović, prof. 

učenici drugih 

razreda 

Plakati koje 

će učenici 

izrađivati i 

izložiti u 

prostorima 

škole 

Ožujak, 2022. 

22.3.2022. 

Cijena oko 50 

kn 

Učenicima će 

biti ocijenjeni 

radovi  te će im 

ocjena biti 

upisana  u 

rubriku 

samostalni rad 

Radni listići 

Izložba 

povodom 

dana NP 

Plitvice 

Razvijanje 

svijesti o važnosti 

očuvanja okoliša. 

Upoznati učenike 

sa pov. i geo. 

karakteristikama 

NP Plitvička 

jezera 

Nastava 

geografije i 

biologije 

15 učenika drugih 

razreda, Sanja 

Penić, prof., 

Nikolina Švinger 

Tatalović, prof. 

Plakati koje 

će učenici 

izrađivati i 

izložiti u 

prostorima 

škole 

Travanj,  2022. Cijena izrade 

plakata – 45 

kn 

Učenicima će 

biti ocijenjeni 

radovi  te će im 

ocjena biti 

upisana  u 

rubriku 

samostalni rad 

Izlaganje plakata 

unutar škole  

Dan planeta 

Zemlje 

 

 

 

Razvijanje 

svijesti o važnosti 

očuvanja okoliša 

Nastava 

geografije i 

biologije 

15 učenika drugih 

razreda, Sanja 

Penić, prof., 

Nikolina Švinger 

Tatalović,prof. 

Plakati koje 

će učenici 

izrađivati i 

izložiti u 

prostorima 

škole 

Travanj,  2022. Cijena izrade 

plakata – 45 

kn 

Učenicima će 

biti ocijenjeni 

radovi, ocjena 

će biti upisana  

u rubriku 

samostalni rad 

Izlaganje plakata 

unutar škole  



Dan  zaštite 

okoliša 

 

Razvijanje 

svijesti prema 

osobnom zdravlju 

i zdravlju 

okoline,ekološke 

svijesti 

Nastava 

geografije i 

biologije 

15 učenika drugih 

razreda,Sanja 

Penić,prof., 

Nikolina Švinger 

Tatalović,prof. 

Plakati koje 

će učenici 

izrađivati i 

izložiti u 

prostorima 

škole 

Svibanj  2022. Cijena izrade 

plakata – 45 

kn 

Učenicima će 

biti ocijenjeni 

radovi  te će im 

ocjena biti 

upisana  u 

rubriku 

samostalni rad 

Izlaganje plakata 

unutar škole  

Terenska 

nastava 

Krasno (Kuća 

Velebita) i 

dolina Gacke 

(ako bude 

povoljna 

epidemiološka 

situacija) 

Posjet muzeju, 

razvijanje svijesti 

prema očuvanju 

prirode, 

prepoznavanje 

karakterističnih 

vrsta, povijesni 

značaj krajolika 

Nastava 

geografije, 

povijesti, 

biologije i 

kemije 

Učenici drugih 

razreda, Sanja 

Penić, prof. 

Nikolina Švinger 

Tatalović, prof. 

Radni listići, 

slike, plakati 

Ožujak 2022. Cijena 150 kn Učenicima će 

biti ocjenjeni 

radni listići i 

prezentacije 

Primjena 

stečenih znanja i 

kompetencija 

Stručna 

nastava -

posjet Muzeju 

farmacije u 

Rijeci 

Upoznavanje s 

povijesti i 

razvojem 

farmaceutske 

znanosti u svijetu, 

Hrvatskoj i Rijeci 

Nastava 

biologije, 

kemije, 

povijesti,far

makologije i 

sata 

razrednog 

odjela 

Učenici drugog i 

trećeg razreda 

smjera 

farmaceutski 

tehničar/ Sanja 

Penić,prof .savj., 

Stanislava 

Jovanović, 

prof.,N. Švinger 

Tatalović,prof.  

Plakati koje 

će učenici 

izrađivati i 

izložiti u 

prostorima 

škole, radni 

listići 

Rujan /listopad 

2021. 

Cijena 160 kn Učenicima će 

se ocijeniti 

radni listići ili 

kviz on line, te 

p.p.t. vezane uz 

posjet muzeju 

Primjena 

stečenih znanja i 

kompetencija 

budućih 

farmaceutskih   

tehničara 

Projektna 

nastava za 

ljetnu školu 

na Visu 

(SEMEP) 

(ako bude 

Razvijanje 

stručne 

kompetencije, rad 

na terenu, 

razvijanje svijesti 

o važnosti 

Nastava 

biologije i 

kemije 

Učenica 2b  

razreda naše škole 

(D.Trupković), 

nastavnica: Sanja 

Penić,prof. 

 

Izlazak u 

mikrobiološki 

laboratorij 

Karlovac radi 

provođenja 

istraživanja, 

Rujan-srpanj 

(2021.-2022.) 

Cijena 

cca.6000,00 

kn 

Prezentacija 

projekta na 

Visu i na 

stručnim žup. 

vijećima 

biologije i 

Primjena 

stečenih znanja i 

kompetencija 



povoljna 

epidemiološka 

situacija) 

očuvanja okoliša rad na 

uzorcima,kori

štenje 

literature, 

izrada 

prezentacije 

kemije i 

geografije i 

povijesti 

Natjecanje u 

radu 

(biologija) 

Razvijanje 

stručne 

kompetencije i 

razumijevanja 

Nastava 

biologije 

Nastavnik-Sanja 

Penić,prof., 

učenica 2b 

razreda 

Suradnja sa 

mikrobiološki

m 

laboratorijom 

u Karlovcu, 

pribor i 

materijal za 

provedbu 

istraživanja 

Rujan-travanj 

(2021.-2022.) 

Cijena 

materijala 

nužnih za 

provođenje 

natjecanja u 

radu ,izrada 

plakata, 

tiskanje rada 

Postignuće na 

natjecanju 

Korištenje 

stečenih znanja 

i kompetencija 

Školsko 

natjecanje iz 

kemije 

Razvijanje 

stručne 

kompetencije i 

razumijevanja 

Nastava 

kemije 

Nastavnik-Sandra 

Humić, prof., 

Sanja Penić,prof., 

učenici 

Natjecanje Rujan-veljača 

(2021.-2022.) 

Cijena 

materijala 

nužnih za 

provođenje 

natjecanja 

Postignuće na 

natjecanju 

Korištenje 

stečenih znanja 

 

Županijsko 

natjecanje iz 

biologije 

Razvijanje 

stručne 

kompetencije i 

razumijevanja 

Nastava 

biologije 

Nastavnik, 

Sanja Penić, 

prof., i učenici 

Natjecanje  Listopad-

travanj 

(2021.-2022.) 

Cijena 

materijala 

nužnih za 

provođenje 

natjecanja 

Postignuće na 

natjecanju 

Korištenje 

stečenih znanja 

Županijsko 

natjecanje iz 

kemije 

Razvijanje 

stručne 

kompetencije i 

razumijevanja 

Nastava 

kemije 

Nastavnik-Sandra 

Humić, prof., 

Sanja Penić, prof. 

učenici 

Natjecanje Listopad-

travanj (2021.-

2022.) 

 

Cijena 

materijala 

nužnih za 

provođenje 

natjecanja 

Postignuće na 

natjecanju 

Korištenje 

stečenih znanja 

Stručna 

ekskurzija: 

Razvijanje 

stručne 

Nastava 

biokemije i 

Nastavnici: Iva 

Barišić, dr.med. i 

Radni listići Svibanj 2022. 0,00 kuna Učenicima će 

biti ocjenjeni 

Primjena 

stečenih znanja i 



Posjet 

mikrobiolo- 

škom 

laboratoriju u 

Karlovcu 

kompetencije i 

razumijevanja 

mikrobiolog

ije 

Sanja Penić, prof. 

i učenici trećih 

razreda (opći 

smjer) 

radni listići i 

prezentacije 

kompetencija 

Stručna 

predavanja 

Razvijanje 

socijalne i 

interkulturalne 

kompetencije, 

osposobljavanje 

za suočavanje s 

promjenama 

Nastava 

kemije i 

biologije 

Stručni predavači Predavanje u 

školi 

Rujan-lipanj  

(2021.-2022.) 

Honorari za 

predavače 

Plakati, 

izvješća, eseji 

Na natjecanju iz 

biologije i 

kemije; upisima 

na fakultet 

Posjet 

Institutu 

Ruđer 

Boškoviću u 

Zagrebu 

 

 

 

 

 

Upoznati visoko 

znanstvenu 

ustanovu u 

području 

prirodoslovlja 

molekularne 

biologije 

tehnologije 

tehnike 

Nastava  

fizike  

 

 

 

 

 

 

 

Učenici drugih 

razreda , 

nastavnik  stručni 

predavači  

 

 

 

 

 

Vidjeti 

pokuse 

povodom 

Dana 

otvorenih 

vrata  instituta 

 

 

 

 

Svibanj 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijena karte 

za vlak  na 

relaciji  

Karlovac – 

Zagreb 

 

 

 

 

 

Naći poveznicu 

između viđenih 

pokusa i  

njihove 

primjene u 

svakodnevnom 

životu 

 

 

 

Napraviti PP 

prezentaciju  i 

pokazati  ostalim  

učenicima 

 

 

 

 

 

Dan i noć na 

PMF -u   u   

Zagrebu 

 

 

 

 

Upoznati 

Prirodoslovno -

matematički 

fakultet 

 

 

 

Nastava 

fizike i 

biologije 

Učenici prvih 

razreda 

Popularizacijs

ka predavanja, 

prezentacije, 

demonstracije 

pokusa i 

interaktivne 

radionice 

3.travnja 2022. Cijena karte 

za vlak na 

relaciji  

Karlovac- 

Zagreb 

 

Razviti interes 

kod učenika za 

prirodoslovlje 

Napraviti PP 

prezentaciju i 

pokazati ostalim 

učenicima 



Dodatna 

nastava 

Razvijanje 

matematičke 

kompetencije, 

osposobljenost za 

učenje 

Nastava 

matematike 

Nastavnik, 

učenici 

Organizirane 

konzultacije u 

školi; 

individualni 

rad 

Rujan-lipanj 

2020.-2021. 

Cijena 

korištene 

literature 

Pismena 

provjera znanja 

iz matematike 

Prijemni ispiti na 

fakultetima,  

Školsko 

natjecanje 

ŠKOLSKA 

SPORTSKA  

NATJECANJ

A (ako bude 

povoljna 

epidemiološka 

situacija) 

Sudjelovanje u 

aktivnostima 

škole 

Razvoj 

natjecateljskog 

duha 

Razvoj 

tjelesnih 

sposobnosti,

promicanje 

zdravog 

stila života 

Stanislava 

Jovanović, prof. 

ŠŠK Medicinar- 

nogomet, 

rukomet, košarka, 

odbojka,  atletika) 

Sudjelovanje 

na natjecanju 

Listopad – 

Svibanj 

(2020/2021.) 

200,00 kuna 

ukupno 

Postignuća 

učenika 

Promocija škole 

Sportski 

susreti   

(Učenički 

dom 

Karlovac) 

Sudjelovanje u 

aktivnostima 

škole. Razvoj 

natjecateljskog 

duha 

Socijalizacij

a učenika,  

suradnja 

institucija,  

Stanislava 

Jovanović, prof. 

 prof.;  

Anđelka 

Badovinac, prof. 

natjecanje Listopad – 

svibanj 

(2020.-2021.) 

0,00 kuna Postignuća, 

učenika 

Promocija škole 

Izlet povodom 

Dana škole 

(ako bude 

povoljna 

epidemiološka 

situacija) 

Razvijanje 

socijalne i 

interkulturalne 

kompetencije, 

Socijalizacij

a učenika,  

suradnja 

institucija 

razrednici  svibanj 2021. 150 kn   Promocija škole 

 

ŠKOLSKI KURIKULUM – STRUKOVNA GRUPA PREDMETA 

 

AKTIVNOST, 

PROGRAM, 

PROJEKT 

 

CILJEVI 

AKTIVNOSTI 

NAMJENA 

AKTIVNOST

I 

NOSITELJI 

 AKTIVNOSTI 

NAČIN 

REALIZACI

JE 

VREMENIK 

AKTIVNOS

TI 

DETALJAN 

TROŠKOVNI

K 

AKTIVNOST

I 

NAČIN 

VREDNOVAN

JA 

NAČIN 

KORIŠTENJ

A 

REZULTATA 

VREDNOVA



NJA 

Posjet Centru za 

radnu terapiju i 

rehabilitaciju NADA 

Razvijanje 

stručne 

kompetencije i 

razumijevanja 

Nastava 

kineziterapije i 

osnove fiz. i 

radne terapije 

Davorka Boršić, 

bacc. physioth. 

Margareta 

Havelka, bacc. 

physioth. 

Učenici 4.c 

razreda 

Posjet 

zdravstvenoj 

ustanovi ili 

ustanovi za 

promicanje 

zdravlja 

Ožujak, 

travanj 2022. 

 

0  kuna 

Primjenom 

novih znanja na 

praktičnoj 

nastavi 

Unapređenje 

rada 

Suradnja sa 

Društvom Multiple 

skleroze Karlovačke 

županije 

Razvijanje 

vještina i 

osjećaja za rad sa 

starijim osobama 

Nastava 

kineziterapije, 

masaže i 

fizikalne 

terapije 

Nastava iz 

predmeta  

Nevenka 

Makarun,bacc.ph

ysioth. 

Posjet  

ustanovi za 

promicanje 

zdravlja 

Rujan, 

Listopad 

2021. 

Travanj, 

Svibanj 2022. 

0 kuna Primjena novih 

znanja na 

praktičnoj 

nastavi 

Unapređenje 

rada 

Obilježavanje 

Međunarodnog dana 

fizikalne terapije 

Društvena 

odgovornost, 

samostalnost i 

komunikacijske 

vještine 

Nastava 

fizikalne 

terapije 

Nevenka 

Makarun, 

bacc.physioth. 

4.c 

Medicinska 

škola 

Karlovac 

Rujan 2021 0 kuna Izvođenje 

nastave iz 

Fizikalne 

terapije 

Unapređenje 

rada 

 

Stručni izlet 

Stubičkim toplicama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stjecanje uvida u 

način rada u toj 

vrsti ustanove za 

liječenje 

 

 

 

 

 

 

 

Nastava 

kineziterapije, 

fizikalne 

terapije i 

masaže 

 

 

 

 

 

 

Margareta 

Havelka,bacc.ph

ysioth.; Davorka 

Boršić, bacc. 

physioth.; Kruno 

Smolčić, bacc. 

physioth.;  

Nevenka 

Makarun, bacc. 

physioth. 4.c 

Posjet 

zdravstvenoj 

ustanovi ili 

ustanovi za 

promicanje 

zdravlja 

 

 

 

 

 

Ožujak, 

Travanj, 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijena 

autobusne 

karte do 

Stubičkih 

toplica 

 

 

 

 

 

Primjenom 

novih znanja na 

praktičnoj  

nastavi 

 

 

 

 

 

 

 

Unapređivanje 

rada 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klub umirovljenika 

Karlovac 

Razvijanje 

vještina i 

osjećaja za rad sa 

starijim osobama 

Nastava 

masaže 

Edukacije 

vezane 

promociju i 

odražavanje 

zdravlja 

Davorka Boršić, 

bacc. physioth., 

4.c 

Valerija Žapčić, 

dipl.med.techn. 

Nedeljka Mužak, 

bacc.med.techn. 

Ivana 

Martinović, 

mag.med.techn. 

3.,4. i 5. razredi 

Posjet  

ustanovi za 

promicanje 

zdravlja 

Listopad, 

Studeni, 

Prosinac 

2021., 

Siječanj, 

Veljača, 

Ožujak, 

Travanj 2022. 

0 kuna Primjena novih 

znanja na 

praktičnoj 

nastavi 

Unapređenje 

rada 

Udruga slijepih 

karlovačke županije 

Razvijanje 

stručne 

kompetencije 

Nastava 

osnove fiz. i 

radne terapije i 

kineziterapije 

Margareta 

Havelka, 

bacc.physioth., 

Nevenka 

Makarun, 

bacc.physioth. 

Kruno Smolčić, 

bacc.physioth. 

3.a, 3.b i 4.c  

Posjet 

ustanovi za 

promicanje 

zdravlja i 

kvalitete 

života 

Ožujak, 

travanj 2022. 

0 kuna Primjena novih 

iskustva na 

praktičnoj 

nastavi 

Unapređivanje 

rada 

Centar za odgoj i 

obrazovanje djece i 

mladeži 

Razvijanje 

vještina za rad sa 

djecom sa 

teškoćama u 

razvoju 

 

Nastava 

kineziterapije 

Kruno Smolčić, 

bacc. physioth. 

4.c  

Obavljanje 

praktične 

nastave 

ožujak, 

travanj, 

svibanj 2022.  

0 kuna Primjena novih 

znanja u 

praktičnoj 

nastavi 

Unapređivanje 

rada 

Školsko natjecanje 

World Skills Croatia 

Razvijanje 

stručne 

kompetencije i 

razumijevanja 

Poredba 

učeničkih 

postignuća 

Matea Ban, 

mag.med.techn. 

Nevenka 

Makarun, 

bacc.physioth. 

Učenici: 4.a, 4.b 

Školski 

kabinet 

Veljača, 2022. Nema troškova Postignuće na 

školskoj razini 

Unapređivanje 

rada 



4.c razreda 

Državno natjecanje 

World Skills Croatia 

Razvijanje 

stručne 

kompetencije i 

razumijevanja 

Poredba 

učeničkih 

postignuća na 

državnoj razini 

Matea Ban. 

mag.med.techn. 

Nevenka 

Makarun, 

bacc.physioth. 

Učenici: 4.a, 4.b, 

4.c 

 Travanj, 

2022. 

 Postignuće na 

državnoj razini 

Unapređivanje 

rada 

Udruga invalida 

Karlovačke županije 

Razvijanje 

stručne 

kompetencije i 

razumjevanja 

Nastava 

Socijalno i 

zdravstveno 

zakonodavstvo 

i pravni aspekti 

skrbi 

Nevenka 

Makarun, 4.b 

Posjet i 

predavanje 

predsjednice 

Udruge 

Gordane 

Jurčević 

učenicima u 

Medicinskoj 

školi 

Karlovac 

Listopad, 

2021. 

0 kuna Primjena novih 

znanja 

Unapređivanje 

znanja 

Međužupanijsko  

natjecanje 

World Skills Croatia 

Razvijanje 

stručne 

kompetencije i 

razumijevanja 

Poredba 

učeničkih 

postignuća na 

školskoj razini 

Matea Ban, 

mag.med.techn. 

Nevenka 

Makarun, 

bacc.physioth. 

Učenici: 4.a, 4.b 

4.c razreda 

 Ožujak, 2022. 

 

 Postignuće na 

međužupanijsko

j razini 

Unaprjeđivanje 

rada 

 

Aktivnost Crvenog 

križa - GUK, RR 

 

 

 

Razvijanje 

svijesti prema 

zdravlju 

zajednice, 

potrebe 

Nastava iz 

zdravstvene 

njege (grupa 

strukovnih 

predmeta) 

Nastavnici 

stručnih 

predmeta,  

Ines Čiča 

mag.med.techn. 

Crveni križ 

Karlovac 

Rujan- 

svibanj 

2021./2022. 

Trakice, 

alkohol, 

vata 

500-1000 kuna 

Laptop, 

U izvođenju 

nastave 

zdravstvene 

njege  

 

 

 

Unaprjeđenje 

rada 



 

Edukativne 

prezentacije 

zdravstvenog 

prosvjećivanja i 

zdr. odgoja 

zajednica 

  

 

Nedeljka Mužak 

bacc.med.techn. 

Marijana Mateša 

mag.med.tech. , 

Vanja Marković, 

mag. med.techn., 

Katarina Sudac, 

bacc.med.techn., 

Valerija Žapčić, 

dipl.med.techn., 

Marina Luketić, 

mag. med.techn., 

Matea Ban, 

mag.ted.techn., 

Marija Malović, 

mag.clin.nut.,  

Ivana Crevar. 

mag.med.techn. 

Snježana Bosak 

Komes, 

bacc.med.techn. 

Ivana 

Martinović, 

mag.med.techn. 

Marijana Lukšić-

Puljak, 

dipl.med.techn. 

Učenici 3a., 4a., 

4.b,5.a, 5.b 

razreda 

med.sestra opće 

njege/ 

projektor 



med.tehnčar 

opće njege 

Aktivnosti Crvenog 

križa i natjecanje 

Razvijanje 

stručne 

kompetencije i 

razumijevanje 

Poredba 

učeničkih 

postignuća 

Nedeljka Mužak 

bacc.med. techn.  

Učenici ,5a., 5.b 

raz. 

med.sestra/med.t

ehničar 

Crveni križ- 

Karlovac 

Rujan, 2021.. Nema troškova Postignuća na 

natjecanju 

Unaprjeđenje 

rada 

Aktivnosti Crvenog 

križa i natjecanje 

Razvijanje 

stručne 

kompetencije i 

razumijevanje 

Poredba 

učeničkih 

postignuće 

Nedeljka Mužak 

bacc.med. techn. 

učenici 3a, 4a, 

4b. ,5.a, 5.b 

razred 

med.sestra/med.t

ehničar 

Crveni križ- 

Karlovac 

Ožujak – 

svibanj, 2022. 

Nema troškova Postignuća na 

natjecanju 

Unaprjeđenje 

rada 

Aktivnosti Crvenog 

križa 

Društvena 

odgovornost, 

samostalnost i 

komunikacijske 

vještine 

Nastava 

zdravstvene 

njege i 

Metodike 

zdravstvenog 

odgoja 

Vanja Marković, 

mag.med.techn., 

Nedeljka Mužak, 

bacc.med.techn. 

Crveni križ 

Karlovac 

Rujan/Listopa

d, 2021. 

godine 

 Nema 

troškova 

Izvođenje 

nastave iz 

MZO-a 

Unaprjeđenje 

rada 

Svjetski dan srca 

 

Obilježavanje 

svjetskih dana iz 

područja zdravstva i 

socijalne skrbi 

Društvena 

odgovornost, 

samostalnost i 

komunikacijske 

vještine 

Nastava 

zdravstvene 

njege  

Nedeljka Mužak, 

bacc.med.techn. 

 

Ines Čiča, 

mag.med.tech., 

Marijana Mateša 

mag.med.tech. , 

Vanja Marković, 

mag. med.techn., 

Katarina Sudac, 

bacc.med.techn., 

Medicinska 

škola 

Karlovac, 

Zorin dom 

Suradne 

ustanove 

Rujan 2021 – 

svibanj 2022. 

Cijena trakica 

za kontrolu 

GUK-a i 

CHOL 

Izvođenje 

nastave iz 

Zdravstvene 

njege  

Unaprjeđenje 

rada 



Valerija Žapčić, 

dipl.med.techn., 

Marina Luketić, 

mag. med.techn., 

Matea Ban, 

mag.ted.techn., 

Marija Malović, 

mag.clin.nut.,  

Ivana Crevar. 

mag.med.techn. 

Snježana Bosak 

Komes, 

bacc.med.techn. 

Ivana 

Martinović, 

mag.med.techn. 

Marijana Lukšić-

Puljak, 

dipl.med.techn. 

Učenici 5a.,5.b 

4.a, 4.b, razreda, 

medicinska 

sestra/tehničar 

Suradnja s Centrom 

za Odgoj i 

obrazovanje djece i 

mladeži, 

Karlovac, Suradnja s 

Centrom Nada, 

Suradnja s 

Integrativnim 

centrom mentalnog 

Društvena 

odgovornost, 

samostalnost, 

komunikacijske 

vještine 

Nastava i 

vježbe iz 

Metodike 

zdravstvenog 

odgoja 

Higijena- 

preventivna 

medicina 

Zdravstvena 

Vanja Marković, 

mag.med.techn., 

Nedeljka Mužak 

bacc.med.techn, 

Marijana Lukšić-

Puljak, 

dipl.med.techn. 

Marina Luketić, 

mag.med.techn. 

Centar za 

odgoj i 

obrazovanje 

djece i 

mladeži 

Banija, 

Karlovac, 

Centar Nada 

ICMZ 

rujan- lipanj 

2021./2022. 

Cijena izrade 

plakata 

Troškovi 

promidžbenog 

materijala 

Izvođenje 

nastave 

zdravstvene 

njege 

Unaprjeđenje 

rada 



zdravlja 

Suradnja s OB 

Karlovac 

Suradnja s Domom 

zdravlja Karlovac 

Suradnja s plesnom 

udrugom River 

dance Karlovac 

Čistoća Karlovac 

Osnovne i srednje 

škole u Karlovcu i 

županiji 

Udruga gluhih 

Suradnja s Udrugom 

dijaliziranih i 

transplantiranih 

Grada Karlovca 

njega starijih 

osoba, 

Zdravstvene 

njege-

specijalne 

Katarina Sudac, 

bacc.med.techn. 

Valerija Žapčić, 

dipl.med.techn. 

Ines Čiča, 

mag.med.tech. 

Ivana 

Martinović, 

mag.med.techn. 

Učenici 3.a,,3.b. 

4a, 4.b, 5a, 5.b 

razreda 

Ilovac otpad 

Karlovac 

Javne 

površine u 

gradu 

Karlovcu 

OB Karlovac 

Prostorije 

udruge gluhih 

grada 

Karlovca 

Vanjska 

učionica 

(Karlovac) 

Dan narcisa Društvena 

odgovornost, 

samostalnost, 

komunikacijske 

vještine 

Nastava 

zdravstvene 

njege opće 

Ines Čiča, 

mag.med.techn, 

Snježana Bosak 

Komes, 

bacc.med.techn.

Nedeljka Mužak, 

bacc.med.techn. 

Ivana 

Martinović, 

mag.med.techn 

Marija 

Starešinčić- 

Prebeg, 

bacc.med.techn, 

Katarina Sudac, 

Udruga za 

prevenciju 

karcinoma 

dojke 

Ožujak- 2022. Cijena narcisa 

100-200 kuna 

Izvođenje 

nastave 

zdravstvene 

njege 

Unaprjeđenje 

rada 



bacc.med.techn. 

Marijana Lukšić-

Puljak, 

dipl.med.techn. 
Učenici 3.a 4.a, 

4.b 5.a,5.b med. 

sestra/med.techn. 

Stoma klub Usvajanje 

stručnih 

kompetencija, 

društvena 

odgovornost 

Nastava 

zdravstvene 

njege opće 

Ines Čiča, mag. 

med.techn., 

Ivana Crevar, 

mag.med.techn. 

Danijela 

Vukotić,mag.me

d.techn. 

Marina Luketić, 

mag.med.techn., 

Marijana Lukšić-

Puljak, 

dipl.med.techn. 

Predsjednica 

«STOMA 

KLUBA»  

Višnja Družak 

Učenici 4.a, 4.b, 

5.a, 5.b razreda, 

med. sestra 

/tehničar 

Opća bolnica 

Karlovac, 

Zorin dom 

Prosinac, 

2021. 

Cijena 

ortopedskih 

pomagala-300 

kuna 

Izvođenje 

nastave 

zdravstvene 

njege 

Unaprjeđenje 

rada 



Tjedan mozga 

 

 

Razvijanje 

stručne 

kompetencije i 

razumijevanje 

Nastava 

zdravstvene 

njege opće 

Metodika 

zdravstvenog 

odgoja 

Zdravstvena 

njega starijih 

osoba 

Higijena- 

preventivna 

medicina 

Zdravstvena 

njega-zaštita 

mentalnog 

zdravlja 

Iva Barišić, 

dr.med. 

Vanja Marković, 

mag.med.techn., 

Nedeljka Mužak, 

bacc.med.techn., 

Valerija Žapčć, 

dipl.med.techn. 

 

Učenici 3a, 4a, 

4.b, 5.a, 5.b 

razreda, 

med.sestra/tehnič

ar opće njege 

Medicinska 

škola 

Karlovac 

Dom za starije 

i nemoćne 

sveti Antun 

Suradne 

ustanove 

 

Listopad 

2021. 

Ožujak-

travanj, 

2022.god 

Troškovi 

izrade 

promidžbenih 

materijala 

Izvođenje 

nastave i vježbi  

Unaprjeđenje 

rada i daljnja 

suradnja s 

ustanovom 

Adolescentna 

tematika 

Razvijanje 

stručne 

kompetencije i 

razumijevanje 

Higijena- 

preventivna 

medicina 

Zdravstvena 

njege-zaštita 

mentalnog 

zdravlja 

Metodika 

zdravstvenog 

odgoja 

Vanja Marković, 

mag.med.techn    

Nedeljka Mužak 

bacc.med.techn. 

Valerija Žapčić, 

dipl.med.techn. 

Učenici 4.a, 4.b 

5.a, 5.b razreda, 

med.sestra 

/tehničar opće 

njege 

Medicinska 

škola 

Karlovac 

Suradnja s 

Integrativnim 

centrom 

mentalnog 

zdravlja 

Suradnja s OB 

Karlovac, 

zdravstvenim 

i socijalnim 

ustanovama, 

udrugama 

Travanj, 

2022.god. 

Troškovi 

izrade 

promidžbenih 

materijala 

Izvođenje 

nastave i vježbi 

iz zdravstvene 

njege 

Unaprjeđenje 

rada i daljnja 

suradnja s 

ustanovom 

SUVAG-Karlovac Razvijanje 

stručne 

Nastava 

zdravstvene 

Ivana Crevar, 

mag.med.techn 

Suvag-

Karlovac 

Siječanj – 

Svibanj 2022. 

Nema troškova Izvođenje 

nastave 

Unapređenje 

rada i daljnja 



kompetencije i 

razumijevanje 

njege opće Marija 

Starešinčić- 

Prebeg, 

bacc.med.techn., 

Katarina Sudac, 

bacc.med.techn. 

4.a.,4.b  5.a, 5.b 

razred 

zdravstvene 

njege 

suradnja s 

ustanovom 

Udruga Sveta 

Veronika 

Razvijanje 

humanitarnog 

odnosa 

Suradnja s 

humanitarnim 

udrugama 

Iva Barišić, 

dr.med. 

Ivana Crevar 

mag. med. techn. 

Marija 

Starešinčić- 

Prebeg, 

bacc.med.techn., 

Valerija Žapčić, 

dipl.med.techn. 

Učenici – 3.a, 

3.b, 4.a, 4.b 

5.a.,5.b razred 

Opća bolnica 

Karlovac 

Rujan- 

svibanj, 

2021./2022. 

Nema troškova Izvođenje 

nastave 

zdravstvene 

njege 

Unapređenje 

rada i daljnja 

suradnja s 

ustanovom 

Terenske vježbe iz 

predmeta Metodika 

zdravstvenog odgoja 

i vježbe iz predmeta 

Higijena- 

preventivna 

medicina 

 

 

Primjena 

stečenog znanja, 

razvoj 

kreativnosti, rad 

u grupi, 

samostalnost, 

razvoj 

komunikacijskih 

vještina, 

priprema učenika 

za uključivanje u 

Zdravstveno 

prosvjećivanje: 

Važnost 

pravilne 

higijene i 

tjelesne 

aktivnosti ; 

Zdrava 

prehrana; 

Prevencija 

spolno 

Vanja Marković, 

mag.med.techn. 

Matea Ban, 

mag.med.techn, 

Valerija Žapčić, 

dipl.med.techn.  

Učenici, 4.a, 4.b 

i 5.a, 5.brazreda 

med.sestra-

med.tehničar 

 

Osnovne i 

srednje škole 

u Karlovačkoj 

županiji 

Top terme 

topusko 

 

Studeni-

svibanj, 

2021./2022. 

Cijena izrade 

plakata, 

prezentacijskih 

materijala i 

cijena 

autobusne 

karte 

(prijevoza) za 

osnovne škole 

izvan grada 

Karlovca 

Izvođenje 

nastave i vježbi 

Unaprjeđenje 

rada i suradnja 

s ostalim 

školama u 

županiji 



svijet rada prenosivih 

bolesti 

Prevencija 

ovisnosti 

Higijena 

(tjelesna i 

mentalna) 

 

Dječji vrtići grada 

Karlovca, 

Dom za djecu 

„Vladimir Nazor“, 

Centar za odgoj i 

obrazovanje  djece i 

mladeži Karlovac, 

Dom za odgoj djece 

i mladeži Karlovac, 

OB Karlovac 

Primjena 

stečenog znanja i 

razvijanje 

komunikacije s 

malom djecom i 

djecom 

predškolske 

dobi, devijantna 

ponašanja u 

djece, rad s 

djecom 

smanjenih 

intelektualnih 

sposobnosti, rad 

s djecom s 

poremećajima 

rasta i razvoja 

Zdravstvena 

njega zdravog 

djeteta i 

adolescenata 

HMP 

Katarina Sudac, 

bacc. med. techn. 

Marija 

Starešinčić- 

Prebeg, bacc. 

med. techn., 

učenici 3. a i 3.b 

razreda 

Dječji vrtić 

Karlovac, 

odjel Grabrik, 

Dom za djecu 

„Vladimir 

Nazor “, 

Centar za 

odgoj i 

obrazovanje  

djece i 

mladeži 

Karlovac, 

Dom za odgoj 

djece i 

mladeži 

Karlovac, 

SUVAG 

Karlovac, OB 

Karlovac 

Listopad – 

lipanj 

2021./2022. 

Nema troškova Izvođenje 

vježbi iz 

zdravstvene 

njege zdravog 

djeteta i 

adolescenta 

Unaprjeđenje 

rada i suradnja 

Nacionalni ispit 

(zdravstvena njega) 

 

 

 

Razvijanje 

stručne 

kompetencije i 

razumijevanje 

Nastava iz 

zdravstvene 

njege 

Svi nastavnici 

školskih Vijeća 

 

 

 

Medicinska 

škola 

Karlovac 

 

 

14. listopada 

2021. 

4. studeni 

2021. 

 

Predavači Izvođenje 

nastave i vježbi 

Unaprjeđenje 

rada 

 

 



 

Školski izlet 

 

Učenici škole 

Odredište 

provedbe 

izleta prema 

prethodnom 

dogovoru 

 

10.svibnja 

2021. 

Akcija povodom 

Međunarodnog dana 

osoba s 

invaliditetom 

(kontrola GUK-a, 

RR )  

Primjena 

stečenog znanja, 

razvijanje 

samostalnosti, 

razvoj 

komunikacijskih 

vještina, 

Nastava 

zdravstvene 

njege opće 

Nedeljka Mužak, 

bacc.med.techn. 

Marina Luketić, 

mag.med.techn 

Učenici 4a, 4.b 

5a., 5.b 

razreda,med.sest

ra-med.tehničar 

Udruga osoba 

invalida rada 

Prosinac 

2021. 

Cijena izrade 

plakata, 

prezentacijskih 

materijala 100 

kuna 

Izvođenje 

nastave 

zdravstvenog 

odgoja 

Unaprjeđenje 

rada i suradnja 

s Udrugama 

ZAVOD ZA 

JAVNO 

ZDRAVSTVO 

KARLOVAČKE 

ŽUPANIJE 

Stjecanje uvida u 

način rada u toj    

ustanovi s 

osvrtom na 

uzimanje i 

pohranjivanje 

bioloških 

uzoraka 

Nastava iz 

Mikrobiologije

, virologije i 

parazitologije 

Iva Barišić, dr. 

med. 

Ivana 

Martinović, 

mag.med.techn 

Učenici 3.a, 3.b,  

Posjet 

zdravstvenoj 

ustanovi 

 Veljača - 

lipanj   2022. 

0 kuna Učenici će 

napisati 

seminarske 

radove i bit će 

ocijenjeni. 

Unapređivanje 

rada. 

ZAVOD ZA 

JAVNO 

ZDRAVSTVO 

KARLOVAČKE 

ŽUPANIJE 

Razvijanje 

stručne 

kompetencije. 

Nastava iz 

predmeta 

dijetetika 

Higijena- 

preventivna 

medicina 

Marija Malović, 

mag.clin.nut. 

Vanja Marković, 

mag.med. techn. 

Matea Ban, 

mag.med.techn. 

Valerija Žapčić, 

dipl.med.techn. 

Učenici: 4.a, 4.b, 

5.a, 5.b 

Posjet 

zdravstvenoj 

ustanovi 

listopad - 

lipanj 2021.-

2022. 

0 kuna Izvođenje 

nastave 

Unapređivanje 

rada i suradnja 

s  ustanovom. 



ZAVOD HITNU 

MEDICINU 

KARLOVAČKE 

ŽUPANIJE – 

edukacijski centar 

Upoznati se s 

načinom rada . 

Usvojiti nove 

tehnologije u 

sustavu. 

Nastava  iz 

predmeta Hitni 

medicinski 

postupci 

Ivana 

Martinović, 

mag.med.techn. 

Učenici 4.a i 4.b 

Posjet 

zdravstvenoj 

ustanovi 

siječanj - 

travanj 2022. 

O kuna Izvođenje 

nastave. 

Unapređivanje 

rada.  

Dom za starije i 

nemoćne Sveti 

Antun 

Upoznavanje s 

načinom rada 

ustanove, 

holističkim 

pristupom 

korisnicima i 

suportu njihovih 

obitelji u 

korelaciji 

integracijom 

zdravstvenog 

odgoja u 

sestrinskoj skrbi 

Vježbe iz 

predmeta 

zdravstvena 

njega starijih 

osoba  

Vježbe iz 

predmeta 

Metodika 

zdravstvenog 

odgoja 

Snježana Bosak 

Komes 

bacc.med.techn. 

Marijana Lukšić-

Puljak, 

dipl.med.techn. 

Ines Čiča, 

mag.med.techn. 

Učenici 5.a, 

razreda 

Posjet 

ustanovi, 

predavanje 

Suradnja s 

Integrativnim 

centrom 

mentalnog 

zdravlja 

(ICMZ) 

Listopad 

2021.- 

Veljača 2021. 

Troškovi 

izrade 

promidžbenih 

materijala i 

plakata 

Izvođenje 

vježbi iz 

predmeta 

Zdravstvena 

njega starijih 

osoba i 

Metodike 

zdravstvenog 

odgoja 

Širenje 

svjetonazora o 

prevenciji 

načina života 

gerontološke 

populacije, 

unapređivanje 

potencijalne 

daljnje suradnje 

sa ustanovom i 

ICMZ 

Stručni izlet-  

Thalassotherapia 

Crikvenica 

Klinika za 

psihijatriju Vrapče 

Psihijatrijska bolnica 

Rab 

 

Stjecanje uvida u 

načine rada 

drugih ustanova 

Zdravstvena 

njega 

Etika u 

sestrinstvu 

Higijena- 

preventivna 

medicina 

Metodika 

zdravstvenog 

odgoja 

Zdravstvena 

njega 

psihijatrijskih 

bolesnika 

Svi članovi 

stručnih vijeća 

Škole.,  

 Učenici 3.a, 

3.b,3.c 5.a, 4.a, 

4.b, 4.c 5.a 

 

Posjet 

zdravstvenoj/s

ocijalnoj 

ustanovi 

ustanovi 

listopad 2021. 

- 

svibanj  2022. 

Cijena 

autobusne 

karte 

Izvođenje 

vježbi iz 

strukovnih 

predmeta 

Unapređivanje 

rada i suradnja 

sa drugim 

ustanovama 

Proširena 

edukacija 

učenika i 

djelatnika škole 

o načinu rada 

drugih 

ustanova 

 



 

 

 

 

 

 

Zdravstvena 

njega-zaštita 

mentalnog 

zdravlja 

Kineziterapija 

Osnovne i srednje 

škole ( OŠ- Dragojla 

Jarnević, Grabrik, 

Dubovac, Braća 

Seljan, Vojnić, 

Krnjak, Ivana 

Gorana Kovačića 

(Duga Resa) , 

Vladimira Nazora 

(Duga Resa), Krašić, 

Jarče Polje, Netretić, 

Banija, Turanj, 

Draganić), Žakanje, 

Lasinja, Učenički 

dom Karlovac, 

Slunj, Ogulin 

Srednje  škole u 

Karlovcu 

Primjena 

stečenog znanja, 

razvijanje 

samostalnosti te 

razvoj 

komunikacijskih 

i metodičkih 

vještina u smislu 

zdravstvenog 

prosvjećivanja i 

zdravstvene 

propagande 

Vježbe iz 

predmeta 

Metodika 

zdravstvenog 

odgoja 

Vanja Marković, 

mag.med.techn.. 

Učenici 5.a, 5.b, 

razreda 

Posjet 

osnovnim i 

srednjim 

školama u 

karlovačkoj 

županiji te 

održavanje 

predavanja na 

temu 

prevencije u 

zdravstvenom 

odgoju. 

Edukativna 

predavanja u 

učeničkom 

domu 

Karlovac 

Suradnja s 

ICMZ 

Studeni 

2021.- svibanj 

2022. 

Troškovi 

izrade 

promotivnih 

(preventivno 

usmjerenih) 

materijala, 

pribor za 

izradu i izrada 

plakata 

 

 

 

 

 

Izvođenje 

vježbi iz 

predmeta 

Metodika 

zdravstvenog 

odgoja 

Suradnja sa OŠ 

I SŠ u županiji 

i korištenje 

stečenih 

znanja. 

Suradnja s 

učeničkim 

domom 

Karlovac, 

Domom za 

starije i 

nemoćne 

sv.Antun, 

Integrativnim 

centrom 

mentalnog 

zdravlja i 

edukacijskim 

centrom odjela 

Psihijatrije OB 

Karlovac 



 

 

 

 

 

 

 

MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC 

ANDRIJE ŠTAMPARA 5 

KARLOVAC 

 

 

 

 



 

ŠKOLSKI KURIKULUM 

U ŠK. GOD. 

 2021./2022. 


