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Predmet: Financijski planovi 2019.-2021. 

- Obrazloženje – 

 

 

Obrazloženje financijskog plana 

Prihodi  kao i rashodi za 2019. godinu koji se financiranciraju iz županijskog proračuna 

planirani su na istoj razini kao i za 2018. godinu u iznosu od 693.956 kn  u skladu s Uputama lokalnog 

proračuna i Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019.–2021. godine.   

 Vlastiti prihodi koje ostvarujemo davanjem u najam školskog prostora i obrazovanjem 

odraslih planirani su u iznosu od 70.000 kn. Ta su sredstva namijenjena dijelom za pokrivanje 

troškova ( struja, voda, smeće, sredstva za čišćenje, nastale štete…) i za nabavu nefinancijske 

imovine. 

 Prihodi za posebne namjene planirani  su u iznosu od 60.000 kn. 

 Pomoći iz općinskog proračuna su planirane u iznosu od 10.000 kn.                                       

Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju 

U narednom trogodišnjem razdoblju  cilj nam je podizanje kvalitete nastavnog procesa kroz  

poboljšanje kvalitete obrazovanja i odgojno djelovanje. Navedene ciljeve planiramo postizati kroz 

dodatno usavršavanje i educiranje nastavnika te poboljšanje materijalno-tehničke opremljenosti 

škole, s osobitim naglaskom na korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT). Učenike će 

se poticati na izražavanje kreativnosti kroz uključivanje u natjecanja, projekte, manifestacije, priredbe 

i slobodne aktivnosti. Posebnu pozornost planiramo posvetiti uključivanju što većeg broja učenika u 

natjecanja vezana za strukovne programe. Na taj način učenici će imati priliku primijeniti znanja i 

sposobnosti stečene tijekom nastavnog procesa u konkretnim situacijama i dobiti povratnu 

informaciju o vlastitim uspjesima. 



Planiranim aktivnostima, programima i projektima težimo kvalitetnim rezultatima ostvariti 

ciljeve usmjerene na učenika i njegov razvoj, stručnu samostalnost i odgovornost nastavnika, 

samostalnost i razvoj škole, te uz potporu roditelja te uže i šire društvene zajednice doprinijeti 

izgradnji učinkovitog i kvalitetnog obrazovnog sustava. 

 

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 

prethodnoj godini 

Bitni pokazatelji uspješnosti  odgojno-obrazovnog procesa su: sudjelovanje učenika na 

natjecanjima, uspjeh na državnoj maturi i uspjeh učenika na završetku školske godine. 

1. Sudjelovanje na natjecanjima: 

U protekloj godini učenici naše škole su sudjelovali na natjecanjima na školskoj, županijskoj, 

regionalnoj i državnoj razini. 

GASTRO NATJECANJE 

Međužupanijsko natjecanje održano je 15. veljače2018. Godine u Srednjoj školi Prelog.  

 

-  Učenica  Lara Pernar  je u disciplini  „Priprema slatkog izloška na tanjuru“ pod vodstvom 

mentorice Mirjane Klobučar osvojila 5. mjesto 

- Učenica Lucija Krkač je u disciplini „Priprema hladnog predjela na tanjuru“ pod vodstvom 

mentora Nenada Sobodića osvojila  5. mjesto 

- Učenik Matej Briješki  je u disciplini „Priprema barskih mješavina“ pod vodstvom mentora 

Borisa Pogačića osvojio 2. mjesto 

- Učenica Gloria Denize Kerčulj je u disciplini „Poslovanje recepcije hotela“  pod vodstvom 

mentorice Martine Car Jakšić  osvojila 10. mjesto 

- Učenica Ivana Balać je u disciplini „Predstavljanje turističke destinacije“  pod vodstvom 

mentorice Andreje Markulin osvojila 8 . mjesto 

- Učenica Anamaria Jurković je u disciplini „Poslovanje putničke agencije“ pod vodstvom 

mentorice Andreje Markulin osvojio 10. mjesto. 

 

Državno Gastro  natjecanje  je održano u Malom Lošinju  od 19. do 22.03. 2018. godine gdje 

učenik naše škole Matej Briješki  osvajio  5. mjesto. 

 

JUNIOR BARMEN CUP 

Natjecanje je održano u Trgovačko-ugostiteljskoj školi Karlovac 7. lipnja 2018. godine. Iz naše škole su 

na natjecanju, pod vodstvom stručnog učitelja-mentora Borisa Pogačića, sudjelovali Matej Briješki u 

disciplini „long drink“ i Daniel Kolaković u disciplini „flair“ u kojoj je u navedenoj kategoriji osvojio 1. 

mjesto.  



 

 

SCHOLA MEDICA 

Državno natjecanje „Schola medica 2018“ održano je od 21. do 23. ožujka 2018. godine u Varaždinu. 

Učenik Danijel Lukić iz 3. F razreda je pod vodstvom mentora Ivana Vrbića osvojio 17. mjesto. 

 

ŠSD TOPUSKO 

Županijska natjecanja: 

1. Futsal,mladići, 1.mjesto 

2. Badminton,mladići,  2.mjesto 

3. Badminton, djevojke, 4.mjesto 

4. Odbojka, mladići, 5.mjesto 

5. Košarka, mladići, 6.mjesto 

6. Kros, djevojke, mladići, sudjelovanje 

 

Poluzavršnica 

1.Futsal, mladići, 3.mjesto 

 

 

 

2. Uspjeh na državnoj maturi: 

 Učenici četvrtih razreda četverogodišnjih strukovnih programa naše škole prijavili su se za polaganje 

ispita državne mature - njih 37. Broj učenika koji su položili državnu maturu iznosio je 17 (46%), što je 

znatno lošiji uspjeh u odnosu na proteklu godinu kada je postotak prolaznosti iznosio 75%. Prosječna 

ocjena iz svih predmeta kojima su naši učenici pristupili je 1,7 što je znatno lošiji rezultat u odnosu na 

prethodnu godinu kada je iznosio 2,0.  

 Navedeni podaci upućuju na potrebu poboljšanja pripremljenosti učenika za polaganje ispita državne 

mature. Stoga će se pokušati učenike 4. razreda motivirati za redovitije pohađanje dodatne nastave 

koja se organizira u školi, kako bi na kraju postigli bolji uspjeh.  

 

3. Uspjeh učenika na završetku školske godine:  

Prosječna ocjena:  3,45 

Broj učenika s nedovoljnom ocjenom:  6 (2,7%) 

Broj učenika s ocjenom dovoljan:  8 (3,5%) 



Broj učenika s ocjenom dobar: 135 (59,7%) 

Broj učenika s ocjenom vrlo dobar: 77 (34%) 

Broj učenika s ocjenom odličan: 26 (11,5%) 

 

 

 

Raspodjela pokazuje da se veći broj učenika nalazi u području dobrog (ocjena 3) i vrlo dobrog (ocjena 

4) uspjeha, što je vrlo slično stanju u  prošloj godini.  U odnosu na prethodnu godinu  povećan  je udio  

učenika koji su s nedovoljnim uspjehom završili razred (sa 1% na 2,7%) te povećan udio učenika s vrlo 

dobrim uspjehom (sa 33% na 34%). Ovi rezultati pokazuju da nema značajnijeg pomaka u odgojno-

obrazovnom radu naše škole u odnosu na prethodnu godinu te na potrebu  kontinuiranog rada, 

poglavito s učenicima koji postižu slabije rezultate  kako bi se razina uspješnosti održala, odnosno 

podigla.  

 

Ravnateljica: 

                     Željka Gajdek, prof. 

nedovoljan dovoljan dobar vrlo dobar odličan

uspjeh 6 8 135 77 26
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