
EKO – PLAN RADA 

OSNOVNE ŠKOLE IVAN GORAN KOVAČIĆ 
GORA 

ŠKOLSKA GODINA 2020./2021.

rujan, 2020.



OSOBNA KARTA ŠKOLE
Osnovna škola: Ivan Goran Kovačić

Adresa: Gora 61a

Broj i naziv pošte: 44 250 Petrinja

Telefon: 044/824-755

Telefax: 044/824-755

E-mail: igk@os-igkovacic-petrinjagora.skole.hr

Internetska adresa: www.os-igkovacic.petrinjagora.skole.hr

Broj učenika  I. – IV. razreda : 43      broj razrednih odjela: 6

Broj učenika V.-VIII. razreda:  53      broj razrednih odjela: 4

Broj zaposlenika:

-učitelja razredne nastave:  7

-učitelja predmetne nastave: 16

-stručnih suradnika: 2

-ostalih zaposlenika: 6

-ravnateljica škole: Valentina Vujnović, dipl. uč.

mailto:igk@os-igkovacic-petrinjagora.skole.hr
http://www.os-igkovacic.petrinjagora.skole.hr/


Naša škola djeluje od 1962. godine. Status Međunarodne eko-škole 

dobila je  13. svibnja 2011. godine. 

U SVIBNJU 2019. DOBILI SMO SREBRNI STATUS EKO-ŠKOLE. Ove školske 

godine nastavljamo s radom u okviru naših eko tema: “Otpad”, 

“Voda”, “Električna energija”.

Cilj nam je i dalje kontinuirano raditi na odgoju i brizi za okoliš te što 

više ekološki osvještavati djecu i odrasle jer je to ulaganje u 

budućnost i buduće naraštaje.

NOSITELJI PROGRAMA:

- eko odbor škole

- učiteljsko vijeće

- ravnateljica škole

- školska koordinatorica

- razrednici

- eko patrole

- ostali zaposlenici škole, roditelji



EKO – ODBOR 

Valentina Vujnović - ravnateljica

Gordana Gali Adamović – učiteljica razredne nastave

Davorka Lovrić Vlašić - uč. geografije

ZRINKA VUKOVIĆ– ŠKOLSKI KOORDINATOR

Joza Gusić - uč. prirode, biologije i kemije

Natalija Mijaljević - uč. likovne kulture

Nikolina Sukalić Rom - uč. povijesti

Štefica Ćorić - tajnica

Julia Posavac - predstavnik roditelj

Maja Ostojić - voditelj Zadruge

Željko Debić – domar

Nika Posavac - predstavnik viših razreda

Jana Celčić - predstavnik nižih razreda

Ivica Mioković - predstavnik medija

Sitotisak M&M – kum

Komunalac d.o.o. Petrinja - kum

Mihael Jurić, dipl.ing. šumarstva – predstavnik grada Petrinje



EKO – PATROLE

VJEVERICE: VIDRE:

Lana Horvat                          Ana Debić

Josipa Majača Marija Nožarić

Tia Tonković                       Nika Posavac                                                            

Marko Prašnjak Lana Sladić

Ana – Marija Gusić         Šimun Petar Sladić



IZVEDBENI PLAN I PROGRAM
SADRŽAJ RADA NOSITELJI VRIJEME REALIZACIJE

Utvrđivanje programa rada 

za školsku 2020./2021. 

godinu

Izvješće za školsku 

2019./2020. godinu

Školski koordinator, voditelji 

aktivnosti, eko odbor

rujan

Upoznavanje s programom 

eko-škole za školsku 

2020./2021. godinu 

Učiteljsko vijeće, eko-odbor, 

školski koordinator, Školski 

odbor

rujan

Uređenje cvjetnjaka, 

voćnjaka i plantaže 

lješnjaka

Eko skupine, školska 

zadruga, učitelji voditelji 

sekcija, tehničko osoblje 

škole

Tijekom  školske godine

Prikupljanje i razvrstavanje 

otpada u školi

Svi učenici i učitelji, ostali 

zaposlenici škole

Tijekom školske godine

Obilježavanje ekoloških 

važnih datuma

Svi učenici i učitelji, eko 

patrole, zaposlenici škole

Tijekom školske godine



SADRŽAJ RADA NOSITELJI VRIJEME REALIZACIJE

Eko radionice, eko 

predavanja

Svi učenici i učitelji, 

koordinatorica

Tijekom  školske godine

Rad eko patrola – praćenje 

stanja i ocjenjivanje

Eko patrole Tijekom školske godine

Rad prema nastavnom planu 

i programu – izdvajanje 

nastavnih jedinica koje se 

odnose na provedbu plana 

eko-škole

Svi učitelji Tijekom školske godine

Uređivanje eko-dnevnika Koordinatorica Tijekom školske godine

Uređivanje promjenjivog eko 

panoa

Eko patrole, eko skupine, 

voditelji eko skupina 

koordinatorica

Tijekom školske godine



SADRŽAJ RADA NOSITELJI VRIJEME REALIZACIJE

Foto dokumentacija, 

videozapisi, školske novine 

(bilježenje svih aktivnosti 

rada eko-škole)

Ravnateljica, novinarska 

skupina s voditeljicom, 

učiteljica Zrinka Vuković

Tijekom školske godine

Izložbe učeničkih radova 

vezano uz eko datume i eko 

zbivanja u školi

Koordinatorica, učiteljica 

likovne kulture, učenici

Tijekom školske godine

Projektni eko dan škole Svi zaposlenici škole, svi 

učenici, roditelji

19. ožujka 2021.

Kontakt s javnošću, tisak, 

radio, ostala sredstva 

javnosti

Ravnateljica, tajnica,

školska koordinatorica, 

voditelji aktivnosti

Tijekom školske godine

Suradnja sa vanjskim 

suradnicima, lokalnom 

upravom, roditeljima i 

školama

Ravnateljica, školska 

koordinatorica, tajnica

Tijekom školske godine



SADRŽAJ RADA NOSITELJI VRIJEME REALIZACIJE

Sastanci eko - odbora i 

donošenje odluka

Eko –odbor škole Tijekom školske godine

Županijska smotra školskih 

zadruga

Voditeljica zadruge, voditelji 

sekcija, zadrugari

Svibanj, 2021.

Božićni sajam u Petrinji i 

Glini

Voditeljica zadruge, voditelji 

sekcija, zadrugari

Prosinac , 2020.

Sastanci eko - odbora i 

donošenje odluka

Eko –odbor škole Tijekom školske godine



KLASA:602-02/20-01/13

URBROJ:2176-28-01-20-01

U Gori, 30. rujna 2020.

Školski koordinator:                  Ravnateljica:

Zrinka Vuković               Valentina Vujnović


