
13.Razvojni plan  
 

PRIORITETNO 
PODRUČJE 

CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA 
OSTVARIVANJE CILJEVA 

NUŽNI RESURSI 
(FINANCIJSKI, 

ORGANIZACIJS
KI, LJUDSKI) 

DATUM DO 
KOJEGA ĆE SE CILJ 

OSTVARITI 

NADLEŽNA 
OSOBA 

MJERLJIVI POKAZATELJI 
OSTVARIVANJA CILJEVA 

1.UNAPREĐIVA
NJE NASTAVE – 

Kvaliteta 
poučavanja 

1.Provedba Škole za 
život i primjena 
digitalnih alata  te 
alternativnih 
pristupa u 
poučavanju  
 
 
 
  

-Prikazi dobre prakse na stručnim 
skupovima  
- Upoznavanje s novim digitalnim 
alatima primjenjivim u provedbi 
nastave po modelu A, B i C ( nastava 
na daljinu)  
-Obrnuta učionica  

1.ravnatelj  
2. voditelji 
stručnih vijeća 
3. razredni i 
predmetni 
učitelji 

Tijekom šk. godine  Ravnateljica 
škole  
Učitelji RN i 
PN  

 
1.Evaluacija tema 
2. Broj prikazanih primjera  

2. Primjena novih 
metoda vrednovanja  

 Pedagoški dan :  Formativno 
procjenjivanje  vrednovanje koje 
učenike motivira na učenje  

Gost predavač -
Škola za život  
  

veljača  Ravnateljica  Održan pedagoški dan   

Primjena novih metoda vrednovanja  
Uvođenje vršnjačkog vrednovanja  
Praćenje novih metoda vrednovanja 

Učitelji 
razredne i 
predmetne 
nastave  

Tijekom godine  Svi učitelji  
Stručni 
suradnici 
ravnateljica 

Zapažanja sa sata, 
hospitacija  
 

Razredna vijeća s ciljem praćenja i 
vrednovanja rada učenika u uvjetima 
nastave u uvjetima pandemije i 
primjene aktualnog modela 
poučavanja 

 Učitelji 
Razrednici  
Stručna služba  

Tijekom godine  Ravnateljica 
Razrednici  

Zapisnici sa provedenih 
razrednih vijeća  
Bilješke u e- imeniku  

 3. Unaprijediti 
provedbu sadržaja 
građanskog odgoja  

Edukacija učitelja kroz: 
a) pedagoški dan: 1. volontiranje 
2. medijacija 
3. ljudska prava 
4. medijska pismenost 
5. obrazovanje protiv korupcije  
6. politička pismenost 
7. participativne metode u GOO – u 

Učitelji  
Povjerenik za 
GO  

Siječanj  
Tijekom godine  

Povjerenik za 
GO  
Voditeljica SA 
PN 
Stručna služba   

Zapisnik sa Stručnog vijeća  



b) Stručni skup učitelja PN : aktualne 
teme o kojima treba razgovarati  s 
učenicima (pandemija korona virus, 
plagiranje..)  

4.Edukacija učitelja o 
provedbi kurikularne 
reforme  

Polaženje platforme Loomen  
 

Svi odgojno 
obrazovni 
djelatnici  

Tijekom godine Ravnateljica  
Svi odgojno 
obrazovni 
djelatnici  

Broj sudionika  

2. BRIGA O 
ZDRAVLJU  

1. Kontinuirano 
detektiranje  faktora 
rizika u socijalnim 
interakcijama 
vršnjaka 
 

1. suradnja s razrednicima, 
pomoćnicima u nastavi,  primjena 
upitnika i sociometrije 
2. savjetodavni rad s učiteljima, 
razrednicima  
 

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

X. 2020. - 
   VI. 2021. 

1. razrednici i 
stručni 
suradnici 

1. Rezultati sociometrije, 
analiza situacije u 
razrednom odjelu 

2.  Očuvanje zdravlja 
učenika poticanjem 
higijenskih navika i 
pridržavanjem mjera 
zaštite u uvjetima 
pandemije 
uzrokovane virusom 
COVID 19  

Organizacija rada u uvjetima 
pandemije, izrada satnice  
Izrada Protokola provedbe mjera 
zaštite  
Realizacija tema na SRO 
Praćenje zdravstvenog stanja  
Radni sastanci s ciljem rješavanja 
tekućih problema  
Mjesečno i prema potrebi tjedno 
informiranje roditelja, učenika.. 
INNA Biosigurnost i biozaštita  
 
SA PN: Zdrav život i briga za tjelesno 
zdravlje učitelja 

Ravnatelj, 
stručna služba, 
učitelji, 
tehničko 
osoblje, 
razrednici  
 
 
 
Voditeljica 
INNA 

Rujan 
Tijekom godine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listopad 

Ravnateljica  
Učitelji 
Stručna služba 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učitelji TZK i 
voditeljica SA 
PN   

Satnica 
Protokoli 
Broj tema na SRO  
Liste praćenja tjelesne 
temperature  učenika i 
djelatnika  
Knjiga dežurstva  
 
 
 
 
Realizacija teme  

3. Osnaživanje 
učenika u nošenju sa 
svakodnevnim 
stresorima 
proizašlim 
pandemijom, 
promjenama u 
provedbi nastave  

Provedba razrednih projekata  
Provedba tema na SRO  
Individualna podrška učenicima  

Razrednici  
Stručna služba  

Tijekom godine  Ravnateljica  
Stručna služba  
Razrednik  

Broj i sadržaj razrednih 
projekata  
Broj i popis tema na SRO  
Broj učenika  



4.kvalitetna 
komunikacija  među 
vršnjacima  

1.Provedba preventivnih programa  
2. Edukacija vršnjaka medijatora 
unutar razreda  
3. Rad Vijeća učenika u uvjetima 
pandemije  
 

učitelji i stručni 
suradnici 

Tijekom šk. godine svi djelatnici   
Psihologinja  
 

izvješće o provedbi ŠPP-a 
Provedena Vijeća učenika  

5.poticajna 
komunikacija 
učenika i učitelja te 
stvaranje ozračja 
povjerenja  

1. Provedba projekata „Zaboravljene 
igre za nezaboravno igranje“ i „Žene 
mijenjaju svijet“  
2. Suradnja, integritet, odgovornost- 
tema na UV  
3. Agresivnost kao važna emocija 
koju moramo dekodirati-tema na SA 
RN  
4. Kako se ponaša najbolji učitelj 
prema percepciji učenika -tema na 
SA PN  
5. Povezanost školske klime s 
postupanjem učenika i razlozima za 
ne postupanje u situacijama nasilja 
na društvenim mrežama -tema na 
UV 

učitelji i stručni 
suradnici 

Tijekom šk. godine svi djelatnici   1. Upitnik za učenike  
2. Izvješća o provedbi 
projekata  
3. Realizacija tema  

3. UČITI KAKO 
UČITI  

1.Osamostaljivanje  
Učenika u 
organizaciji i 
regulaciji učenja  

Pokazati kako učiti određeni sadržaj 
unutar nastavnog predmeta 
Priprema teme za RS te provedba 
teme na SRO ( plan učenja u 
dvosmjenskoj nastavi, nastavi na 
daljinu..)  
Prorada plana učenja na SRO  
  

Učitelji  
 
Stručni 
suradnici  
 
 
Razrednik  

Tijekom školske 
godine  

Razrednik  
 
Stručni 
suradnik  + 
razrednik 

 
Broj RS sa održanom 
temom,  
Prikaz na web stranici škole  
 

Razvijanje kritičkog 
mišljenja  

Obilježavanje Dana medijske 
pismenosti  
Provedba teme uz medijsku 
pismenost na projektnom danu  

Računalo, 
mediji  
Učitelji, 
knjižničar  

Tijekom školske 
godine  

Knjižničar, 
Učiteljice HJ  

Provedba projektnog dana  
Obilježavanje nadnevka na 
web stranici škole  

 


