
 1 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNE SURADNICE KNJIŽNIČARKE 2017./2018. 

 

Djelatnost školske knjižnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog rada u školi, a obuhvaća: 

- neposrednu odgojno-obrazovnu djelatnost, 

- stručno-knjižničnu djelatnost, 

- informacijsko-referalnu djelatnost, 

- kulturnu i javnu djelatnost. 

Prema normativu rada (Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 104. i Pravilnik o 

tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, čl. 23) stručni suradnik školski 

knjižničar obvezan je raditi 25 sati tjedno neposredni odgojno-obrazovni rad, dok se ostalih 15 sati tjedno 

raspoređuje na sve ostale djelatnosti. Posao mu se raspoređuje na šestosatni dnevni rad u školi (sat po 60 

minuta). 

 

PODRUČJE RADA 
VRIJEME 

OSTVARIVANJA 
BROJ SATI 

REALIZACIJE 

1. ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST tijekom godine 1.070 sati 
1.1. Neposredni rad s učenicima tijekom godine 687 

1.1.1. Planiranje, pripremanje i programiranje cjelokupnog rada 
(izrada planova, projekata, događanja, …): 

 Godišnjeg plana i mjesečnih planova rada za šk. g. 2017./2018. 

 Individualnog plana permanentnog stručnog usavršavanja 

 Godišnjeg plana i programa rada škole (s ostalim str. suradnicima) 

 Školskih kurikuluma čiji je nositelj stručni suradnik knjižničar 

 Plana stručnog vijeća Hrvatskog jezika (s učiteljima Hrv. jezika) 

 Planova projekata, projektnih i integriranih dana škole 

 Plana kulturne i javne djelatnosti škole za šk. g. 2017./2018. 

 Izvješća o radu za šk. god. 2017./2018. 

 
 

rujan/listopad 
 
 
 
 
 
 

srpanj/kolovoz 

 
 

50 
 
 
 
 
 
 

10 

1.1.2. Izrada radnih materijala i obrazaca za neposredni rad te 
odabiranje i pripremanje literature potrebne za izvođenje nast. sata 
1.1.3. Planiranje, pripremanje, programiranje i realizacija odgojno-
obrazovanog rada s učenicima, prema važećem planu i programu - 
nastavnih satova u knjižnici: medijske kulture, KIO programa 
(Knjižnično-informacijsko odgoj i obrazovanje), GOO (građanskog 
odgoja) i ZOO (zdravstvenog odgoja) - za svaki razred - timski 
korelacijski rad i međupredmetno povezivanje 
1.1.4 Održavanje satova razrednog odjela u školskoj knjižnici ili u 
učionici (ovisno o mogućnostima) 
1.1.5. Sat filma u knjižnici - video projekcije za potrebe nastave Hrv. j. 

rujan/listopad 
 
 
 

tijekom godine 
 
 

u dogovoru s 
razrednicima 
u dogovoru s 

učiteljima 

50 
 
 
 

35 
 
 
 

35 
 

25 

1.1.6. Edukacija korisnika : sustavno upoznavanje učenika (pogotovo 
učenike 1. i 5. r.) s knjigom i knjižnicom i privikavati učenike na 
knjižnični prostor 
- svečano učlanjenje učenika prvog razreda u školsku knjižnicu 

 
tijekom godine 

 
listopad/studeni 

 
10 

 
4 

1.1.7. Upoznati učenike (pogotovo u 3., 4., 7. i 8. r.) sa svim izvorima 
informacija i naučiti ih koristiti usluge školskih i drugih knjižnica, 
posebice uporabu enciklopedija, i sl. za istraživačke i projektne zadaće 

 
tijekom godine 

 
16 
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1.1.8. Lektira na drugačiji način – sat lektire u knjižnici – motivacija 
1.1.9. Poticanje čitanja lektire i knjiga van lektire 

u dogovoru s 
učiteljima 

19 
10 

1.1.10. Razvijati čitateljske i druge sposobnosti i vještine učenika 
(komunikacijske, informacijske, istraživačke…) 

 
tijekom godine 

 
15 

1.1.11. Odgajati i obrazovati aktivnog čitatelja, motivirati učenike za 
izvanškolsko čitanje - čitanje i pričanje priča s učenicima od 1.-4. r. i 5-
8. r. (uz aktivno sudjelovanje učenika), u suradnji s vanj. suradnicima 
1.1.12. Suradnja s djelatnicima predškole i vrtića 

 
tijekom godine 

 
u dogovoru 

 
15 

 
10 

1.1.13. Sudjelovanje u provođenju školskog preventivnog programa: 

 Mediji i sredstva ovisnosti – 4. razred 

 Utjecaj reklama na djecu – 4. razred 

 Sigurnost na internetu i vrednovanje web sadržaja 

 
tijekom godine 

 
5 
5 
5 

1.1.14. Rad s učenicima od 1.-8. r. i učiteljima na školsko-knjižničnim 
projektima i manifestacijama – "Čitanje ne poznaje granice", 
"Čitanjem do zvijezda", "Noć knjige", "Ruksak pun kulture", 
"Natjecanje u čitanju na glas", Tragovima bilogorskih pisaca, … 

 
 

tijekom godine 

 
70 

 
45 

1.1.15. Priprema i organizacija projektnih dana u knjižnici (Dan romske 
kulture i Dan glazbe i plesa)– u suradnji s učiteljima i učenicima 

travanj 15 
15 

1.1.16. Pripremanje učenika za književne susrete s književnicima studeni, siječanj 15 

1.1.17. Priprema i organizacija kreativnih i edukativnih radionica u 
knjižnici - rad s učenicima i učiteljima u slobodno vrijeme 

studeni, prosinac, 
travanj 

10 
10 

1.1.18. Rad s darovitim učenicima u dod. radu i u sl. aktivnostima tijekom godine 15 

1.1.19. Rad s učenicima s poteškoćama u čitanju u svladavanju i 
primjeni tehnika čitanja (izrada popisa lektire, radionice) 

 
tijekom godine 

 
15 

1.1.20. Pomaganje učenicima u obradi tema ili referata na zadanu 
temu (upoznavanje s različitim izvorima informacija i rada na njima) 
1.1.21. Upućivanje u način i metode rada na mini-istraživačkim 
zadacima (upotreba sekundarne literature, samostalan rad) 
1.1.22. Pedagoška pomoć učenicima pri izboru knjižne građe 

 
 

prema potrebi 

 
 

15 

1.1.23. Realizacija rada s izvannastavnim grupama Čitači i Mladi šahisti 
1.1.24. Vježbanje za natjecanja u čitanju sa čitačima (ČDZ i MŠKK) 

tijekom godine 70 

1.1.25. Praćenje i ispitivanje zanimanja uč. za knjigu (anketa, intervju) tijekom godine 15 

1.1.26. Suradnja s Dječjim odjelom Narodne knjižnice u organizaciji 
izvanškolske nastave 
1.1.27. Organizirani posjet učenika knjižnicama u Bjelovaru i okolici 
1.1.28. Organizirani posjet učenika izložbama Gradskog muzeja 
Bjelovar, DokuArtu, Malom BOK-u, i drugim institucijama i događajima 

 
tijekom godine 

 
prema prigodi 

 
5 
5 
 

5 

1.1.29. Neposredan rad sa roditeljima (informiranje, obavještavanje,…) 
1.1.30. Održavanje roditeljskih sastanaka u školskoj knjižnici sa svrhom 
upoznavanja roditelja s čitateljskim navikama i motivacijama djece 

 
u dogovoru s 

učiteljima 

 
 

5 

1.1.31. Organizirani rad s učenicima putnicima i nepolaznicima izborne po potrebi 10 

1.1.32. Odlazak na Interliber s učenicima 6. razreda – terenska nastava studeni 8 

1.1.33. Razvijanje trajnih navika o zaštiti izvora znanja, razvijanje 
radnih navika i kulturnog ponašanja u knjižnici 

 
tijekom godine 

 
10 

1.1.34. Izrada izložbi i ukrasnih plakata u prostorijama knjižnice i škole tijekom godine 10 

1.2. Suradnja s učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljem tijekom godine 333 

1.2.1. Sudjelovanje na sjednicama Učiteljskog vijeća 
1.2.2. Sudjelovanje na sjednicama Stručnog vijeća razredne nastave 
1.2.3. Sudjelovanje na sjednicama Stručnog vijeća razrednika 
1.2.4. Voditeljstvo i organizacija sjednica Stručnog vijeća učitelja HJ-a 
1.2.5. Sudjelovanje na sastancima KUD-a škole 
1.2.6. Sudjelovanje na stručnim sastancima s ravnateljem 
1.2.7. Sudjelovanje na sjednicama Vijeća roditelja 

 
 

tijekom cijele godine 

20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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1.2.8. Priprema i održavanje stručnih predavanja za učitelje – stručno 
usavršavanje učitelja na aktivima i Učiteljskom vijeću 

 Poteškoće u čitanju – kako ih uočavamo i kako im možemo doskočiti 

 Prijedlozi za kreativan sat razrednika 

 Školska knjižnica – partner u nastavnom procesu 

 
 

na stručnim vijećima 
po dogovoru 

 
 

6 

1.2.9. Suradnja sa stručnim vijećima HRVATSKOG JEZIKA, RAZREDNE 
NASTAVE I RAZREDNIKA – dogovor s učiteljima Hrvatskog jezika i 
razredne nastave oko izrade godišnjeg plana čitanja lektire i nabave 
novih knjiga, i dr. medija, te popisa stručno-pedagoške literature za 
stručno usavršavanje i u vezi provedbe školsko-knjižničnih projekata 

 
 

kolovoz/rujan 

 
 

5 

1.2.10. Savjetodavni rad i suradnja s učiteljima (individualno i skupno) 
1.2.11. Suradnja i konzultacije sa stručnim suradnicama 
1.2.12. Suradnja i konzultacije s ravnateljem 

 
tijekom godine 

10 
10 
15 

1.2.14. Sudjelovanje u radu povjerenstva za šk. natjecanje iz povijesti 
1.2.15. Sudjelovanje u radu povjerenstva za upis u prvi razred 

veljača 
lipanj 

5 
6 

1.2.16. Timska planiranja rada (korelacije – međupredm. povezivanje) 
1.2.17. Suradnja s učiteljima u organizaciji, pripremama i realizaciji 
odgojno-obrazovnog rada u knjižnici i školi - organizirani posjet 
učenika i učitelja školskoj knjižnici (rad prema KIO programu) 
1.2.18. Timski rad na edukaciji učenika o opasnostima ovisnosti o 
medijima i o sigurnosti djece na internetu (u sklopu ZOO-a i GOO-a) 
1.2.19. Suradnja s učiteljima PŠ Gornje Plavnice - osobito razmjena 
lektirnih djela i održavanje satova prema planu i programu 
1.2.20. Pomoć učiteljima u ostvarivanju i organizaciji projekata, 
integriranih oblika nastave i profesionalnom informiranju 

tijekom godine 15 
15 

 
 

15 
 
 

5 
 

15 

1.2.21. Timski rad na projektima (detaljnije u mjesečnim planovima): 

 Natjecanje u čitanju na glas – suradnja s učiteljima RN i uč. HJ-a 

 Čitanjem do zvijezda – natjecanje u čitanju – suradnja s uč. HJ i LK 

 Nađi knjigu! – projekt snalaženja u knjižnici – sur. s razrednicima 

 Čitanje ne poznaje granice – suradnja s učiteljima drugih razreda 

 Ruksak (pun) kulture – suradnja s učiteljima područne škole GP 

 Međuškolski književni kviz – suradnja s uč. Hrvatskog jezika 5. r. 

 Tragovima bilogorskih pisaca – suradnja s uč. HJ-a i razrednicima 

 
rujan-listopad 

listopad-svibanj 
studeni-veljača 
tijekom godine 
tijekom godine 
ožujak-travanj 
tijekom godine 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

15 

1.2.22. Suradnja s učiteljima u pripremi književnih susreta s piscima studeni, siječanj 5 

1.2.23. Suradnja s učiteljima i nastavnicima u pripremi i izvedbi 
edukativnih i kreativnih radionica u knjižnici 

studeni, prosinac, 
travanj 

 
10 

1.2.24. Koordinacija rada s učiteljicom Likovne kulture na postavljanju 
tematskih izložbi i plakata u knjižnici i u školi 

 
tijekom godine 

 
15 

1.2.25. Suradnja s učiteljima Hrvatskog jezika i razredne nastave u vezi 
promidžbe časopisa učenicima 

rujan i siječanj 5 

1.2.27. Stalna suradnja s ravnateljem i drugim stručnim suradnicima u 
vezi nabave stručne metodičko-pedagoške literature i ostalih medija 

 
tijekom godine 

 
10 

1.2.28. Suradnja s učiteljima svih nastavnih predmeta i odgovarajućih 
područja u nabavi literature i ostalih izvora znanja za učenike i učitelje 
1.2.29. Priprema audiovizualne građe kao sredstva pomoći u nastavi 

 
tijekom godine 

 
10 
10 

1.2.30. Izrada popisa tema i stručno pedagoško-psihološke literature 
za individualno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika 
1.2.31. Poticanje učitelja i stručnih suradnika na korištenje stručne 
literature 

 
tijekom godine 

 
10 

 

1.2.32. Istraživanje u funkciji osuvremenjivanja nastavnog procesa: 

 Statistička obrada i analiza rezultata istraživanja 

 Izrada izvješća i prezentacije o rezultatima istraživanja 

 Prezentacija rezultata istraživanja na sjednici učiteljskog vijeća 

 
 

siječanj-lipanj 

 
15 
10 
1 
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1.3. Suradnja s vanjskim suradnicima tijekom godine 50 

1.3.1. Suradnja sa službom NSK-a i županijskom matičnom službom tijekom godine 5 

1.3.2. Suradnja s ostalim knjižnicama/knjižničarima i sa 
(su)stručnjacima iz drugih škola i ustanova 

 
tijekom godine 

 
10 

1.3.3. Suradnja s knjižničarskim udrugama i predstavnicima kulturnih i 
odgojno-obrazovanih udruga oko projekata i događaja 

 
tijekom godine 

 
10 

1.3.4. Suradnja s knjižarama, nakladnicima i književnicima tijekom godine 5 

1.3.5. Suradnja s drugim kulturnim i umjetničkim ustanovama 
(Ministarstvom kulture, muzejima, domovima kulture, kinima, …) 

 
tijekom godine 

 
5 

1.3.6. Suradnja s ustanovima koje se bave organiziranim radom s 
djecom i mladeži u slobodno vrijeme (DND-a, DGV-em, Dječjim 
odjelom NKPP-a, drugim školama i vrtićima, …) 

 
tijekom godine 

 
10 

1.3.7. Suradnja s vanjskim institucijama povezanih sa školom 
(Gradskom upravom, Uredom državne uprave, …) 

 
tijekom godine 

 
5 

2. STRUČNO-KNJIŽNIČNA I INFORMACIJSKO-REFERALNA 
DJELATNOST 

najviše tijekom 
školskih praznika 

356 sati 

2.1. Stručno-knjižnična djelatnost tijekom godine 220 

2.1.1. Organizacija i vođenje rada u knjižnici – pripremanje i uređenje 
prostora knjižnice za rad, slaganje knjiga, izrada ukrasnih plakata, i sl. 

rujan/listopad 
tijekom godine 

 
25 

2.1.2. Posudba (davanje na korištenje) knjižnične građe tijekom nast. g. 60 

2.1.3. Unos podataka o novim članovima i izrada članskih iskaznica 
2.1.4. Iščlanjivanje otišlih članova 

najviše u na početku i 
na kraju godine 

4 
1 

2.1.5. Planska nabava novih knjiga i ostale informacijske građe tijekom godine 10 

2.1.6. Obrada novih knjiga: inventarizacija, signiranje, klasifikacija, 
katalogizacija 

najviše 
tijekom praznika 

 
40 

2.1.7. Lijepenje naljepnica na stare i nove knjige za digitaliziranu 
posudbu, (pre)omotavanje i popravak starih knjiga – zaštita građe 

 
tijekom godine 

 
30 

2.1.8. Nastavak obrade audiovizualne građe u Metel-u (+ obrada igara) tijekom godine 10 

2.1.9. Sređivanje audiovizualne građe knjižnice za potrebe razredne 
nastave, hrvatskog jezika i dr. predmeta (pregled njihovog sadržaja) 

 
tijekom godine 

 
5 

2.1.10. Izrada zbirke knjiga na stranim jezicima i zbirke zaštićene građe tijekom godine 5 

2.1.11. Kompletirana godišta časopisa dati na uvez i obraditi u Metel-u srpanj/kolovoz 10 

2.1.12. Izrada abecednog i stručnog kataloga tijekom praznika 10 

2.1.13. Izrada predmetnog kataloga za pojedina područja (Hrvatski 
jezik, strani jezici, ekologija, socijalni odgoj, odgoj za nenasilje, 
zdravstveni i građanski odgoj) 

 
ovisi o mogućnostima 

o potrebama 

 
10 

2.2. Informacijsko-referalna djelatnost tijekom godine 110 

2.2.1. Sustavno izvješćivanje učenika i učitelja o novim izvorima znanja 
- pismeno, usmeno i putem obavijesti 
2.2.2. Omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija 
korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima 

 
tijekom godine 

 
po potrebi 

 
5 

2.2.3. Rješavanje informacijskih upita učitelja i učenika tijekom godine 15 

2.2.4. Pomoć učenicima u pripremi i obradi referata i istraž. zadataka po potrebi 5 

2.2.5. Pomoć učiteljima u pripremi i obradi nastave osiguravanjem 
potrebne literature 

 
po potrebi 

 
5 

2.2.6. Izrada biltena noviteta (novih knjiga, novina i čas. u knjižnici) 
2.2.7. Izrada tematskih biltena na određenu temu za pojedine 
nastavne predmete 
2.2.8. Izrada biltena igrokaza i pjesama za potrebe razredne nastave 

 
tijekom godine 

5 
 

5 
5 

2.2.9. Sustavno praćenje stručne periodike i njezina sadržajna obrada tijekom godine 10 

2.2.10. Vođenje dokumentacije o knjižničnoj građi i korisnicima tijekom godine 5 

2.2.11. Praćenje i evidencija korištenja knjižničnog fonda tijekom godine 5 



 5 

2.2.12. Praćenje i evidencija međuknjižnične posudbe i razmjena 
informacijskih materijala (s drugim knjižnicama) 

 
tijekom godine 

 
5 

2.2.13. Izrada stat. podataka o stanju knjižničnog fonda za Godišnji 
plan i program rada Škole 
2.2.14. Ispuna izvješća o stanju knjiž. fonda za matičnu službu NSK-a 

rujan 
 

veljača 

5 
 

5 

2.2.15. Izrada izvješća o radu knjižnice 2017./18. i prezentacija na UV-u lipanj/srpanj 10 

2.2.16. Ažuriranje Desiderate (knjige želja) i inventarnih knjiga tijekom godine 10 

2.2.17. Vođenje Hemeroteke (zbirke isječaka iz novina i čas. o školi) tijekom godine 10 

2.3. Suradnja s računovodstvom škole tijekom godine 26 

2.3.1 Računovodstveni poslovi: 

 ispunjavanje narudžbenica za kupnju nove građe i faksiranje 

 produljenje pretplata za časopise i novine koje dolaze u knjižnicu 

 uplata za štete na knjigama, za izgubljenu i nepovr. oštećenu građu 

 
 

tijekom godine 

 
 

10 

2.3.2. Dostava izvješća o stanju knjižničnog fonda, knjižničnog 
namještaja i sitnog inventara Povjerenstvu za inventuru škole 
2.3.3. Usklađivanje s računovodstvom - popisa i vrijednosti kupljene i 
poklonjene knjižnične građe 

na kraju kalendar. g. 
 

na kraju račun. 
razdoblja 

 
5 
 

5 

2.3.4. Završetak računalne revizije – potvrda zapisnika o reviziji i otpisu 
2.3.5. Godišnji otpis knjiga i zbrinjavanje otpisanih knjiga 

do kraja godine 
studeni/prosinac 

2 
4 

3. STRUČNO USAVRŠAVANJE KNJIŽNIČARA tijekom godine 142 sati 
3.1. Individualno stručno usavršavanje tijekom godine 20 

3.1.1. Praćenje stručne knjižnične i druge popularno-znanstvene 
literature i periodike, stručnih recenzija i prikaza knjiga, te raznih 
internetskih izvora 

 
tijekom godine 

 
10 

3.1.2. Praćenje dječje literature i literature za mladež tijekom godine 5 

3.1.3. Praćenje kataloga i novosti nakladnika tijekom godine 5 

3.2. Skupno stručno usavršavanje u školi tijekom godine 22 

Skupno stručno usavršavanje u školi na stručnim aktivima i sjednicama 
Učiteljskog vijeća - predavanja na Učiteljskim vijećima 

 
tijekom godine 

 
22 

3.3. Skupno stručno usavršavanje van škole tijekom godine 50 

3.3.1. Sudjelovanje na županijskim i međužupanijskim stručnim 
vijećima školskih knjižničara Bjelovarsko-bilogorske županije 

studeni 
ožujak, srpanj 

5 
10 

3.3.2. Sudjelovanje na seminarima, radionicama i savjetovanjima za 
školske knjižničare: 
HUŠK – dvodnevni skup 
HKD – 1/2 jednodnevna skupa ili okrugla stola 
CSSU i matična služba – 1/2 jednodnevna skupa 
PŠŠK– trodnevni državni skup 

tijekom godine 
 

listopad 
listopad, svibanj 
studeni, travanj 

ožujak 

 
 

5 
5 
5 

20 

3.4. Dokumentacijska djelatnost tijekom godine 50 

3.4.1. Briga o školskoj i knjižničnoj dokumentaciji (razni statistički 
podaci, tablice i sl.) 

 
tijekom godine 

 
25 

3.4.2. Vođenje dokumentacije o osobnom radu (dnevnik rada i dr.) 
3.4.3. Vođenje dokumentacije o suradnji s vanjskim institucijama 
3.4.4. Izrada i čuvanje dokumentacije o istraživanjima i projektima 

 
tijekom godine 

 
25 

4. JAVNO-KULTURNA DJELATNOST tijekom godine 205 sati 

4.1. Organiziranje, priprema i provedba raznih kulturnih sadržaja i 
događanja u knjižnici (književni susreti,  izrada tematskih izložbi, …) 

 
tijekom godine 

 
25 

4.2. Sudjelovanje u organizaciji javno-kulturnih događanja u školi tijekom godine 25 

4.3. Suradnja s kulturnim ustanovama na događanjima Grada prema potrebi 10 

4.4. Organizacija književnog susreta s književnicima: 
Josipom Petrlićem Pjerom, Jasminkom Tihi-Stepanić, Jadrankom 
Klepac, Nadom Trgovac, Božidarem Prosenjakom i Mariom Ragužom 

 
listopad/studeni 
siječanj/travanj 

 
10 
10 
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4.5. Izrada tematskih izložbi i plakata povodom značajnijih datuma: 
* Slogan napiši i sliku nariši – gostujuća izložba NKPP-a u školi 
* Kruh na mom stolu 
* Sve naše enciklopedije 
* Pahuljaste priče 
* Svinje su debele, a knjige su opširne 
* Kraljevski ljubičasta 
* Glazbeni svijet u knjižnici 
* Tragovima bilogorskih pisaca 

 
rujan 

listopad 
studeni 
prosinac 

siječanj/veljača 
ožujak 
travanj 

svibanj/lipanj 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

4.6. Rezultati rada na školsko-knjižničnim projektima u obliku plakata i 
slično (detaljnije u planovima projekata) 

 
tijekom godine 

 
15 

4.7. Obilježavanje godišnjica književnika i važnijih događaja: 

 8.9. Međunarodni dan pismenosti - izložba 

 11.9. Hrvatski olimpijski dan - fotografiranje 

 2.-6.10. Međunarodni dan djeteta i Dječji tjedan - događaji 

 15.10.-15.11. Mjesec hrvatske knjige – Enciklopedistika 

 24.10. Međunarodni dan i mjesec školskih knjižnica (ISLM) 

 30.10. Svjetski dan štednje – edukativna radionica u knjižnici za 8.r. 

 3.11. Obilježavanje rođenja Dragutina Tadijanovića - kviz 

 9.11. Posjet sajmu Interliberu i okruglom stolu HUŠK-a 

 25.12. Božić – kreativna radionica u knjižnici (11.-15.12.) 

 5.2. Međunarodni dan sigurnijeg interneta – satovi GOO i ZOO 

 14.2. Valentinovo – Glazbeno-poetska večer i ples srca 

 14.2. Međunarodni dan darivanja knjiga - akcija darivanja knjiga 

 12.-16.3. Dani hrvatskog jezika – pravopisni odred 

 26.3 Ljubičasti dan – međunarodni dan svjesnosti o epilepsiji 

 27.3. Svjetski dan kazališta za djecu i mlade – akcija Djeca djeci 

 2.4. Međunarodni dan dječje knjige – MŠ književni kviz (12.4.) 

 11.4. Dan romske kulture – projektni dan 

 22.4. Dan hrvatske knjige 

 23.4. Svjetski dan knjige i autorskog prava – Noć knjige 

 27.4. Dan glazbe i plesa – projektni dan 

 25.5. Dan škole 

tijekom godine 
rujan 

 
listopad 

 
 
 

studeni 
 
 

prosinac 
veljača 

 
 

ožujak 
 
 

travanj 
 
 
 
 

svibanj 

 
4 
1 
5 
5 
5 
3 
 
 

4 
5 
4 
3 
5 
5 
2 
 

5 
5 
 

2 
5 
2 

5. OSTALI STRUČNI POSLOVI tijekom godine 11 sati 
5.1. Distribucija i vođenje evidencije učeničke pretplate na časopise tijekom godine 2 

5.2. Uređivanje web stranica knjižnice i školskog izdavaštva tijekom godine 3 

5.3. Administrativni poslovi prema potrebi 2 

5.4. Zamjene nenazočnih učitelja i čuvanje učenika koji ne idu na 
izborne predmete 

 
prema potrebi 

 
2 

5.5. Pomoć oko školskih poslova nevezanih uz rad školske knjižnice prema potrebi 2 
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STRUKTURA RADNOG VREMENA: 

I. NEPOSREDNO ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST     1070 

I.I. Neposredni rad s učenicima        687 

I.II. Suradnja s učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljem    333 

I.III. Suradnja s vanjskim suradnicima        50 

II. STRUČNO-KNJIŽNIČNA I INF. REFERALNA DJELATNOST     356 

II.I. Stručno-knjižnična djelatnost        220 

II.II. Informacijsko-referalna djelatnost       110 

II.III. Suradnja s računovodstvom škole       26 

III. STRUČNO USAVRŠAVANJE KNJIŽNIČARA      142 

III.I. Individualno stručno usavršavanje       20 

III.II. Stručno usavršavanje u školi        22 

III.III. Stručno usavršavanje izvan škole       50 

III.IV. Dokumentacijska djelatnost        50 

IV. JAVNO-KULTURNA DJELATNOST       205 

V. OSTALI STRUČNI POSLOVI        11 

UKUPNO RADNIH DANA:         1.784 sati 

VI. BLAGDANI I DRŽAVNI PRAZNICI        112 

VII. NERADNI DANI (SUBOTE I NEDJELJE)       792 

UKUPNO:           2.688 sati 

VIII. GODIŠNJI ODMOR          208 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UKUPNO:           2.896 sati 

 
 
U Bjelovaru, 29. rujna 2017.        Školska knjižničarka: 

Dejana Bedeković, prof. i 
dipl. knjižničarka 
__________________ 


