
RAZVOJNI PLAN   2014./2015. 
 

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. ŠKOLSKO 
OZRAČJE  

 
 
 
 
 
 

 

1.detektirati faktore 
rizika u socijalnim 
interakcijama vršnjaka 
 
2.-Informiranje i 
educiranje roditelja o  
prihvaćanju različitosti 
među učenicima-
senzibiliziranje sredine 
za prihvaćanje učenika 
sa TUR 
3. učitelje dodatno 
educirati o poticanju 
emocija koje povoljno 
djeluju na učenje 

1.suradnja sa razrednicima, 
primjena upitnika i sociometrije 
 
 
2. -Informiranje roditelja na  RS 
o pojedinim razvojnim 
teškoćama i mogućnostima 
podrške učenicima i roditeljima  
-Priprema  brošure za roditelje 
 
 
3.Realizacija teme na 
učiteljskom vijeću  

1.računalo, papir- 
učenici, razrednici, 
stručni suradnici 
 
2.- gost predavač ili  
Obiteljski centar 
-Stručni suradnici 
 
  
 
 
3. računalo, literatura  

Listopad 2014. 
 
Veljača 2014. 
 
Kontinuirano 
tijekom godine 
 
 
 
 
 
Siječanj 2014. 

1. razrednici i 
stručni suradnici 
 
 
Razrednici, stručna 
služba 
 
 
 
 
 
Predmetne 
učiteljice 

1.Rezultati 
sociometrije, analiza 
situacije u razrednom 
odjelu 
 
Upitnik o stavovima 
roditelja  
 
 
 
 
Realizacija teme, 
upitnik za učitelje 

2. RAD S 
NADARENIM 
UČENICIMA  

 
-Promicanje interesa za 
nove oblike rada, 
istraživanje i proširivanje 
znanja te poticanje 
kreativnosti učenika  
-proširivanje mreže 
potpore darovitim 
učenicima  
 
 
-osmisliti  plan rada sa 
darovitim učenicima 
unutar nastavnog 
predmeta  

1. Večer matematike –radionice  
2.Dani nadarenosti – 
organiziranje radionica i 
istraživanja u prirodoslovno 
matematičkom, umjetničkom i 
jezičnom području 
3.Mali centri izvrsnosti – 
radionice za učenike 1-4. 
razreda 
4. „Noć istraživača“  
 
5.Razrada sadržaja, aktivnosti, 
vremenika, materijalne 
podrške i ishoda poučavanja te 
realizacija pojedinih aktivnosti 

 pribor i učila, računalo 
prostor škole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Svi učitelji PN 
Prostor škole, lokalna 
zajednica 
 

XII. mj. 
 
 
III.mj. 
 
 
IV. mj. 
 
 
 
 
IX.mj. 
 
I.-VI. mj. 

1.Učitelji razredne 
nastave 
2. Predmetni 
učitelji, stručna 
služba 
Ravnateljica 
3. Učiteljice 
razredne nastave 
 
4.Roditelji učenika  
Predmetni učitelj 
 
5. Članovi tima za 
kvalitetu i tim za 
projekte 

Evaluacija provedenih 
aktivnosti- 
zadovoljstvo učenika, 
učitelja i roditelja 
 
 
 
 
 
Izvješća učitelja 
 
 
 



3. 
UNAPREĐIVANJE 
NASTAVE  

-Upoznati se sa 
najuspješnijim 
sustavima 
obrazovanja 
- kompetencije 
učitelja 21. stoljeća  
-usmjeravanje 
nastave na učenika  
-jačanje motivacije za 
učenje 
- obogaćivanje 
nastave uvođenjem 
novih i raznolikih 
metoda  
-učiniti nastavu 
zanimljivijom  

1.  
Realizacija  
pedagoških dana na temu: 
„Kako obrazovanju dodati 
boje“ te „Profesionalni 
razvoj učitelja“  
 
2.Primjeri dobre prakse: 
prikaz nastavnog sata 
primjenom novih strategija 
poučavanja ili novih medija  
V.-VIII. razreda 
 
3.Indikatori kvalitete u 
ostvarivanju standarda 
kvalitetnih interakcija- 
realizacija teme na 
stručnom vijeću RN te 
provedba akcijskog 
istraživanja I.-IV. razreda u 
školi  
4. Praćenje ishoda 
poučavanja hospitiranjem 
na nastavi , primjenom 
upitnika za učenike i 
praćenjem vještina  

1.osigurati novčana 
sredstva za goste 
predavače  
 
 
 
 
2. sredstva potrebna 
za realizaciju nast. 
Sata 
 
 
 
3.učitelji RN 
Stručni suradnici  
Papir, toner, 
računalna oprema  
 
 
 
 
 

I. mj.  
IV. mj. 
 
 
 
 
 
2. 
II. polugodište   
 
 
 
 
3. III. mj 
 
 
 
 
 
 
Tijekom školske 
godine  

Ravnateljica 
škole  
 
 
 
 
 
 
2. Učitelji PN 
 
 
 
 
3. Učitelji RN 
Stručni suradnici 
 
 
 
 
 
4. Ravnateljica 
Stručni suradnici   

1. Evaluacija tema 
 
 
 
 
 
 
2.Evaluacija učitelja 
i učenika  
 
 
 
 
Rezultati akcijskog 
istraživanja stručne 
službe  
 
 
 
 
Liste praćenja 
Izvješća  

 

 


