Kalendar kulturnih i javnih djelatnosti škole
(2017./2018.)
Sadržaj
Međunarodni dan pismenosti
Međunarodni dan mira
Obilježavanje Europskog dana
jezika
Europski dan jezika
Svjetski dan učitelja
Obilježavanje «Dana neovisnosti»
«Dani kruha –dani zahvalnosti za
plodove zemlje»
Mjesec hrvatske knjige
Dan Ujedinjenih naroda
Međunarodni dan školskih knjižnica
Predstavljanje škole u Hrvatskom
školskom muzeju
Mjesec borbe protiv ovisnosti
Međunarodni dan tolerancije

Dan sjećanja na Vukovar
Večer matematike
Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

Međunarodni dan prava čovjeka
Obilježavanje Božića i božićnih
blagdana
Europski tjedan strukovnog
obrazovanja
Međunarodni dan obilježavanja
sjećanja na žrtve holokausta
Tjedan psihologije
Valentinovo

Nositelji aktivnosti
knjižničarke
prof. hrvatskog jezika
knjižničarke
stručni aktivi jezika

Mjesec
8.rujan 2017.
21. rujna 2017.
26. rujna 2017.

Aktiv stranog jezika
Ravnatelj, nastavnici škole

5.Listopad 2017.

učenici i nastavnici povijesti
aktiv ugostiteljstva i tekstila

8.listopad 2017.
Listopad 2017.

knjižničarke
knjižničarke
prof. hrvatskog jezika
knjižničarke
prof. hrvatskog jezika
Nastavničko vijeće

Rujan 2017.
24.Listopad 2017.

Pedagoška služba
knjižnjičarke
psihologinja
prof. hrvatskog jezika
učenici i nastavnici povijesti
Aktiv matematike
Zavod za javno zdravstvo
Pedagoginja
Psihologinja
knjižničarke
nastavnici hrvatskog jezika
vjeroučitelji
Nastavničko vijeće, vijeće učenika
knjižničarke
prof. hrvatskog jezika
Pedagoška služba
učenici i nastavnici škole

26.listopada 2017.
Od 8. do 19.studenog
2017.
15.studenog do
15.prosinca 2017.
16.studenog 2017.

18.studenog 2017.
Prosinac 2017.
1.prosinca 2017.

10.Prosinca 2017.
Prosinac 2017.
Od 9. do 15. prosinca
2017.
27.siječnja 2018.
veljača 2018.
14.veljače 2018.
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Milijarda ustaje-borba protiv nasilja
nad ženama i djevojčicama
Međunarodni dan materinjeg jezika
Dan ružiastih majca-Dan borbe
protiv međuvršnjačkog nasilja
Dan žena
Prigodno uređenje škole za Uskrs

Pedagoška služba
Nastavnici TZK

14.veljače 2018.

nastavnici hrvatskog jezika
Pedagoška služba

21. veljače 2018.
28. veljače 2018.

knjižničarke
učenici i razrednici

Svjetski dan voda

knjižničarke
prof. hrvatskog jezika
Pedagog , psiholog
Nastavnica geografije, aktiv
matematike, aktiv povijesti
Voditelj ogranka mladeži CK,
učenici
Učenici i nastavnici škole
Nastavnici TZK, učenici

8.ožujka 2018.
Ožujak, travanj
2018.
22. ožujka 2018.

Svjetski dan zdravlja
Dan planeta Zemlje
Svjetski dan Crvenog križa
Dan škole (Dan otovorenih vrata)
Svjetski dan nepušenja
i svjetski dan športa
Svjetski dan zaštite okoliša
Izbor najboljeg učenika škole
Izložba učeničkih radova
8.2.

Nastavnica geografije
Učenici i NV
Učenici stručni učitelji

7.travnja 2018.
22. travnja 2018.
8.svibnja 2018.
28.travnja 2018.
31.svibnja 2018.
5.lipnja 2018.
Lipanj 2018.
Lipanj 2018.

Natjecanja

Učenici Srednje strukovne škole Vinkovci svake godine sudjeluju na natjecanjima u
organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Osim toga,
uvođenjem novih eksperimentalnih programa sve su prisutniji i na natjecanjima koja
organizira Agencija za odgoj i obrazovanje.
Na natjecanjima u organizaciji ASOO ove godine sudjelovat će učenici u zanimanjima:








frizer, (discipline: 1. muška frizura; 2. ženska frizura
kuhar (discipline: 1. pripremanje menu-a; 2. priprema hladnog slanog izloška)
konobar, (disciplina: posluživanje menu-a i pripremanje barskih mješavina)
slastičar, (disciplina: pripremanje hladnog slatkog izloška)
turističko-hotelijerski komercijalist (predstavljanje turističke destinacije)
krojač (discipline: 1.modna kolekcija krojača; 2.izrada odjevnog predmeta)
soboslikar-ličilac

Na natjecanjima u organizaciji AZOO ove godine sudjeluju učenici na natjecanju iz
hrvatskog jezika, matematike, povijesti i geografije. U skladu s tim slijedi detaljnije
objašnjenje prema natjecanjima.
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Osim natjecanja u sklopu ASOO i AZOO učenici sudjeluju i na međunarodnim
manifestacijama i natjecanjima kao i na županijskim i kulturnim manifestacijama i
natjecanjima.
Više o natjecanjima može se pronaći u školskom kurikulumu.

8.3.

Humanitarne aktivnosti

Učenici i nastavnici Srednje strukovne škole Vinkovci sva godine uključeni su u različite
humanitarne aktivnosti. Ove školske godine u planu su slijedeće aktivnosti:
1. Humanitarna akcija 1000 radosti
U Adventsko vrijeme nastavnici vjeronauka u suradnji s Hrvatskim Caritasom
provode humanitarnu akciju pod nazivom 1000 radosti. Nastavnici učenicima prodaju
narukvice. Cijena narukvica nije određena. Učenici po mogućnostima odvajaju za
narukvice. Prikupljeni novac treba se donirati u Hrvatski Caritas. Međutim, u razgovoru
s učenicima prošle školske godine, učenici su iskazali želju da se novac donira u obliku
namirnica učenicima škole kojima je to potrebno. U skladu sa željom učenika postupak
ćemo zadržati i za ovu školsku godinu, razrednici svih razreda trebaju izdvojiti učenike
koji bi bili pogodni za humanitarnu akciju te će se tim učenicima za advent donirati
namirnice. Na taj način učenici škole omogućiti će ljepši Božić i onima koji si to možda
nisu mogli omogućiti. .
2. Plastičnim čepovima do skupih lijekova
I Srednja strukovna škola Vinkovci pridružila se projektu Udruge oboljelih od
leukemije i limfoma Hrvatske u sakupljanju plastičnih čepova. Cilj projekta je da se od
plastičnih čepova registrira nova djelatnost u sklopu već osnovane Zadruge Halycanum.
Zadruga je osnovana s ciljem poticanja društveno-socijalnog poduzetništva. Udruga
okuplja volontere koji bi zajedno s članovima zadrugarima sortirali i reciklirali skupljene
plastične čepove u cilju nastanka novog proizvoda. Prodajom tih proizvoda i/ili
reciklirane sirovine sufinancirali bi nabavku skupih lijekova za liječenje teških malignih
bolesti u slučaju kada to ne financira HZZO.
U Srednjoj strukovnoj školi Vinkovci djelatnici i učenici vrijedno i marljivo sakupljaju
plastične čepove.
3. Humanost na djelu
Pomoći nekome znači pomoći samome sebi. Tako je u školi ove školske godine
osmišljen projekt u koji je uloženo malo truda i puno dobre volje te se tako nastoji učenike
težih socijalnih situacija učiniti sretnima. Za blagdan Sv. Nikole odlučili smo napraviti
male poklone za naše prijatelje iz škole, koje ćemo kroz nekih 2 tjedna kupovati i donosit
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kod razrednica razreda uključenih u projekt.. Učiniti dobro djelo, nešto je najljepše. Stoga
bi bilo lijepo da se učenici češće uključuju u ovakve humanitarne programe i tako nekome
prirede ljepše blagdane, i najvažnije od svega, uljepšaju poneki možda i obični školski dan

4. Volonteri-učenici frizeri
Majstorice, stručne učiteljice frizerstva svake školske godine potiču učenike trećih
razreda na volonterske aktivnosti koja se iskazuje kroz suradnju sa Centrom za
rehabilitaciju djece s poteškoćama u razvoju „ Mala Terezija“, staračkim domom te Dječjim
domom sv. Ana.
Na taj način učenike se potiče na humanost i solidarni rad. Osim prakse i rada učenika,
druže se s korisnicima, upoznaju ih i zajedno sudjeluju u različitim aktivnostima. Svake
godine učenici budu oduševljeni ovakvim aktivnostima. Prema tome aktivnost će se
održati i ove školske godine.

8.4.

Plan zdravstveno – socijalne zaštite učenika

1. Cijepljenje maturanta
Područje rada: cijepljenje maturanata
Svrha aktivnosti: prevencija bolesti
Korisnici: učenici završnih razreda
Vrijeme rada: cijepljenje će tijekom prvog polugodišta obaviti liječnice Zavoda za javno
zdravstvo Vinkovci, a organizaciju škola
Evaluacija: praćenje zdravlja maturanata obavit će Zavod za javno zdravstvo
2. Predavanja o spolno prenosivim bolestima učenicima prvih razreda
Područje rada: edukativna predavanja o spolno prenosivim bolestima
Svrha aktivnosti: upoznavanje s posljedicama rizičnih spolnih odnosa
Korisnici: učenici prvih i drugih razreda
Vrijeme rada: veljača, ožujak, ovisno o dogovoru sa Zavodom za javno zdravstvo
Vinkovci
Evaluacija: Rasprava s učenicima nakon predavanja, evaluacijski listić
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3. Obilježavanje dana borbe protiv AIDS-a
Područje rada: edukativna predavanja o AIDS-u i spolno prenosivim bolestima.
Predavanja se održavaju kroz suradnju sa Zdravstveno veterinarskom školom dr.
Andrije Štampara. Učenici zdravstvene škole dolaze u našu školu kako bi održali
predavanja za naše učenike.
Svrha aktivnosti: Obilježavanje dana borbe protiv AIDS-a, upoznavanje učenika s
posljedicama rizičnog spolnog ponašanja
Korisnici: učenici drugih razreda
Vrijeme rada: 1. prosinca 2017.
Evaluacija: Rasprava s učenicima nakon predavanja, evaluacijski listić
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