
RAZVOJNI PLAN 2012./2013. 
 

 

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. 
OCJENJIVANJE I 
VREDNOVANJE 
POSTIGNUĆA 

UČENIKA 

Usklađivanje kriterija 

ocjenjivanja sa 

kurikulumom 

Razrađene kriterije ocjenjivanja 

pripremiti u obliku 

informativnog materijala za 

roditelje, stručne suradnike, 

učenike 

Radna grupa 

-nužno računalo, 

printer 

 

 

 

I. polugodište 

2012./2013. 

 

 

stručni suradnici, 

voditelji stručnih 

vijeća 

 

 

 

informativni vodič kroz 
kriterije ocjenjivanja 

po predmetnim 
područjima 

-definiranje očekivanih  

ishoda učenja po 

predmetima 

 

- uspoređivanje  

postignuća učenika 

unutar škole 

- analiza provedenih završnih  i 

inicijalnih ispita 

iz HJ i MAT i prezentacija na 

stručnom skupu učitelja 

 

-Razrada kurikuluma po 

predmetima na UV 

- stručni kadar 

 

- financijska sredstva 

za izradu zadataka 

objektivnog tipa 

(kopiranje, printanje) 

 

- listopad 2012. 

 

 

- tijekom godine 

 

- svi učitelji RN te 

učitelji HJ i MAT 

 

 

 

- nositelji teme na 

Učiteljskom vijeću 

 

- rezultati na ispitima 
znanja s kraja prošle 

šk. godine te inicijalne 
provjere na početku 

školske godine 
 
 

2.RAD NA 
RAZVOJU RADNIH 

NAVIKA I 
KOMPETENCIJA 

UČENIKA 

1.Razvijanje 

kompetencija učenika za 

samostalno učenje 

-  potreba kontinuiranog i 

svakodnevnog rada 

 

2. Razvijanje navika 

čitanja 

 

 

3.Poboljšanje kvalitete u 

komunikaciji između 

učenika i učitelja 

1.Provedba mini projekta 

uspješnog učenja za  

 učenike V.i VI. razr.(kako 

učiti) te rad na motivaciji za 

učenje učenika VII. i VIII. 

razreda (postavljanje ciljeva)  

2.Provedba mini projekta na 

razvoju navika čitanja i 

kompetencija učenika 

 

3.Uvođenje otvorenog sata za 

učenike tijekom 0-tog sata  

( konzultacije za učenike) 

- financijska sredstva 

za provedbu radionica i 

izradu pismenih 

materijala 

-nositelji razrednici i 

stručni suradnici 

-razrada projekta 

 

 

- I. polugodište  

 

 

 

 

 

-Listopad, prosinac, 

veljača, travanj, 

lipanj 

 

-Tijekom godine 

- stručna služba  

razrednici V. , VI. 

VII. i VIII. razreda  

 

 

 

-knjižničarka i 

učiteljice HJ 

 

 

Predmetni učitelji i 

razrednici 

-analiza uspjeha na 
kraju  školske godine 
- upitnik za učenike i 
učitelje za procjenu 

radnih navika 
 

- procjena radne klime 
kroz upitnik za učenike 

i učitelje 
 

-Broj uključenih 
učenika u knjižnicu, 

kviz,  interes za čitanje 
 
 



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 

3. 
KOMUNIKACIJSKE 

KOMPETENCIJE 
UČITELJA I 

MOTIVACIJA ZA 
POSTIGNUĆEM 

 
 
 

-unapređivanje radne 

klime poboljšanjem 

učiteljskih 

kompetencija u 

komunikaciji sa 

učenicima, roditeljima 

i članovima tima te 

stvaranju motivacijske 

klime u razredu  

Realizacija ciklusa tema 

na Učiteljskim vijećima 

kroz predavanja i 

radionice koje su 

planirane na stručnim 

skupovima  tijekom 

zimskog i proljetnog 

odmora kroz dva 

pedagoška dana 

 

Pedagoški dani tijekom 

zimskog i proljetnog 

odmora  

Financijska sredstva za 

provedbu radionica i 

predavanje 

Studeni2012. – 

 svibanj 2013.  

Gost predavač  

Ravnateljica škole 

Stručni suradnici  

Voditelji stručnih 

skupova 

Kvalitetno školsko 
ozračje  

Rezultati 
samovrednovanja 

4.UČENIČKI KODEKS  

-aktiviranje učenika u 
donošenju odluka i 
stvaranju sustava 

vrijednosti na području  
lijepog i kulturnog 

ponašanja 

-Aktiviranje Vijeća 
učenika  

-Provedba mini projekta 
„Crvena zona“  

- Provedba tema na 
razvoju socijalizacije 

učenika  

Aktivnost Vijeća 
učenika  

Tim za realizaciju mini 
projekta  

Stručni suradnici, 
predstavnici razrednih 

odjela 
razrednici 

Listopad 
2012. – 

 svibanj 2013. 

 
Voditelj Vijeća učenika  

Ravnateljica  
Voditelji stručnih vijeća  

Stručni suradnici 

 
Ugodno školsko 

ozračje  
Upitnici za učenike u 

sklopu 
samovrednovanja 

 

 
 
 

 


