
RAZVOJNI PLAN   2013./2014. 
 

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 

-informiranje roditelja o 
kriterijima ocjenjivanja 

po nastavnim 
predmetima 

Pripremiti razrađene kriterije 
ocjenjivanja  za roditeljski 

sastanak 
-pripremiti protokol za 

informiranje roditelja o učenju i 
vladanju  

-razraditi kriterije za 
ocjenjivanje vladanja na razini 

škole 

-nužno računalo, 
printer 

- učitelji i stručni 
suradnici 

 

I. polugodište 
2013./2014. 

 
 

-razredni i 
predmetni učitelji te 
razrednici  
-stručni suradnici i 
voditeljica stručnog 
vijeća PN vijeća 
 
-učitelji razredne 
nastave 
 

informativni vodič kroz 
kriterije ocjenjivanja 

po predmetnim 
područjima  

-utvrđeni kriteriji za 
ocjene iz vladanja na 

razini škole 

-definiranje očekivanih  
ishoda učenja po 
predmetima kroz 

kurikulum 
 

- 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 2013. 
 

 
- rujan 2013. 

 

- 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 
 



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 

2. ŠKOLSKO OZRAČJE  
 
 
 
 
 
 
 

PREVENCIJA NASILJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  INKLUZIJA UČENIKA S 
TUR 

1.detektirati faktore 
rizika u socijalnim 
interakcijama vršnjaka 
 
 
2.stvarati  mrežu 
zaštite od vršnjačkog 
nasilja na razini škole  
 
3. otkrivanje 
nasilničkog ponašanja  
 
 
4.Informiranje i 
educiranje roditelja o 
zaštiti i prevenciji  
 
 
5.Aktivno uključivanje 
učenika  u prevenciju 
nasilnog ponašanja i 
nenasilno rješavanje 
sukoba 
 

1.suradnja sa 
razrednicima, primjena 
upitnika i sociometrije 
 
 
2.sastanak tima za 
prevenciju, suradnja sa 
ustanovama 
 
3.provedba upitnika 
Praćenje listi dežurstva 
Razgovori sa učenicima 
 
4. Informiranje roditelja 
na  svim RS  
uređivanje sadržaja na 
panou za roditelje,  
Realizacija teme na RS 
5.radionice, razgovori sa 
učenicima, uređivanje 
panoa, sandučić 
povjerenja, 
 grupa podrške 

1.računalo, papir- 
učenici, razrednici, 
stručni suradnici 
 
 
2. 2 susreta tima za 
prevenciju tijekom 
godine 
 
3.stručna služba, 
razrednici 
 
 
4. razrednici, stručni 
suradnici 
Obiteljski centar 
 
 
5.stručni suradnici  
Razrednici  

10. rujan 2013. 
 
Veljača 2014. 
 
 
2.  veljača, lipanj 
 
 
 
3. Liste praćenja 
kontinuirano, upitnik 
tijekom XI.mj. 
 
4. rujan, studeni, 
veljača , travanj 
 
 
 
Kontinuirano tijekom 
godine 
 
 

1. razrednici i stručni 
suradnici 
 
 
 
Ravnateljica,koordinat
or, članovi tima 
 
 
3.stručna služba, 
razrednici, voditelji PŠ 
 
 
4.stručni suradnici, 
roditelji 
 
 
 
Razrednici, stručna 
služba 

1.Rezultati 
sociometrije, analiza 
situacije u razrednom 
odjelu 
 
2.Zapisnici sa sastanka 
timova, analiza stanja 
 
 
3.Analiza upitnika 
 
 
 
4. Upitnik o 
informiranosti na kraju 
šk. godine 
 
 
5.Kvaliteta odnosa 
među vršnjacima 
 
 
 
 

1.podizanje kvalitete 
rada sa učenicima s 
TUR 
 
2.Senzibiliziranje 
sredine  
 

1.Realizacija tema i 
radionica  na stručnim 
skupovima u školi  
 
2.Obilježavanje 
nadnevaka i akcija 
kojima se promiče 
suživot i tolerancija 

1. Stručni suradnici 
-gost predavač 
Učitelji 
 
2.  stručna služba, 
razrednici 
 

I.mj. 
 
 
 
XII.mj. 
 
I.-III. i V. mj. 

Stručni suradnici 
 
 
 
Ravnateljica 
Stručne suradnice i 
razrednici  
 

Evaluacija realiziranih 
tema  
Uvid u postignuća 
učenika s TUR 
Realizacija obilježenih 
nadnevaka i akcija 
kojima se promiče 
suživot i tolerancija 



3. RAD S NADARENIM 
UČENICIMA  

 
Promicanje interesa 
za nove oblike rada, 
istraživanje i 
proširivanje znanja te 
poticanje kreativnosti 
učenika  

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 
 
 

 pribor i učila, 
računalo 
prostor škole  
 
 

XII. mj. 
 
 
 
 
III.mj. 
 
 
 
 
 
 
IV. mj. 
 

1.Učitelji razredne 
nastave 
 
 
2. Predmetni učitelji, 
stručna služba 
Ravnateljica 
 
 
 
 
 
3. Učiteljice razredne 
nastave 

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

 

 


