
RAZVOJNI PLAN šk. god. 2017/18. 
 

PRIORITETNO 
PODRUČJE 

CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA 
OSTVARIVANJE CILJEVA 

NUŽNI RESURSI 
(FINANCIJSKI, 

ORGANIZACIJSKI, 
LJUDSKI) 

DATUM DO 
KOJEGA ĆE SE CILJ 

OSTVARITI 

NADLEŽNA 
OSOBA 

MJERLJIVI 
POKAZATELJI 

OSTVARIVANJA 
CILJEVA 

1.UNAPREĐIVA
NJE NASTAVE – 

Kvaliteta 
poučavanja 

1.uključivanje IKT-a u 
nastavu: 
 kako integrirati IKT 
tehnologiju u nastavi 
(pametna ploča)  
 
 
 
  

1.Realizacija  pedagoškog 
dana na temu E-škole: 
primjena IKT-a u nastavi  
 
 
2. Prikazi dobre prakse na 
stručnim skupovima  

1.ravnatelj  
2. učiteljica 
informatike  
3. razredni i 
predmetni učitelji 
  

 
1.mj.  
Tijekom šk. godine    

 Ravnateljica 
škole  

 
1.Evaluacija tema 
2. Broj provedenih 
scenarija učenja 

2.Uvođenje inovativnih 
metoda u   poučavanje 

1.Provedba projekta 
„Inovativan učitelj-kreativna 
škola-motiviran učenik“ 
 
2.Pedagoški dan: iskustveno 
učenje novim metodama 
rada 

Sredstva osigurana 
kroz Erasmus+  
-učitelji i stručni 
suradnici aktivno 
uključeni u projekt 
-svi odgojno 
obrazovni 
djelatnici  

Tijekom šk. godine  Ravnateljica škole  
Voditeljica tima 
za projekte 

Diseminacija na razini 
škole, lokalne 
zajednice, na razini 
županije, nacionalnoj 
razini i razini EU 

 3.Kolegijalno opažanje 
učitelja 

Svaki učitelj će provesti 
opažanje nastave jednom u 
polugodištu prema vlastitom 
izboru 

  učitelji 2. X. –VI. mj.  Ravnateljica 
škole, učitelji 

2. Evaluacija sata i 
razgovor među 
učiteljima, izviješća na 
stručnim skupovima  

4.Razvijati učeničke 
kompetencije učenja 

1.Suradnja učitelja i stručnih 
suradnika 
2. Projektni dan na temu  
„Učiti kako učiti“ 
3. Anketa o navikama učenja  
 

potrošni materijal, 
računalo, printer  

4. I.-VI.mj učitelji, stručni 
suradnici  

provedene radionice, 
evaluacija radionica, 
Provedba projektnog 
dana  
Smjernice za daljnji rad  



2. ŠKOLSKO 
OZRAČJE: 

komunikacija i 
suradnja 

1. Kontinuirano 
detektiranje  faktora 
rizika u socijalnim 
interakcijama vršnjaka 
2.  stvaranje ozračja 
prihvaćanja među 
vršnjacima  

1. suradnja s 
razrednicima,pomoćnicima u 
nastavi,  primjena upitnika i 
sociometrije 
2. savjetodavni rad s 
učiteljima, razrednicima  
3.Provedba preventivnih 
programa  
4. Rad s učenicima  
5. Rad Vijeća učenika 

1. računalo, papir- 
učenici, 
razrednici 
učitelji  
stručni suradnici 

X. 2017. - 
   VI. 2018. 

1. razrednici i 
stručni suradnici 

1. Rezultati 
sociometrije, analiza 
situacije u razrednom 
odjelu 
2. Zaključci Vijeća 
učenika 

1.Upoznati učenike s 
načelima i vrijednostima 
volonterskog rada  

 

1.projekt Vijeća učenika, 
osnivanje volonterskog kluba  
2.edukacija FSO-a o 
volontiranju u školama  

 

računalo, potrošni 
materijal 
Učenici  
Učitelji  
psihologinja 

X. 2017. - 
   VI. 2018. 

Psiholog Osnivanje kluba, 
provedba volonterskih 
aktivnosti  

 


