
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 
 
 
 
  

Prikazi dobre prakse na stručnim 
skupovima  
 

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

Tijekom šk. godine  Ravnateljica 
škole  

 
1.Evaluacija tema 
2. Broj prikazanih primjera  

2. Primjena novih 
metoda vrednovanja  

 Predavanje na UV : formativno 
vrednovanje  

Gost predavač -
Škola za život  
  

Studeni   Ravnateljica  Održano predavanje  

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  
 

 3.Kolegijalno 
opažanje učitelja 

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

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

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

4.Edukacija učitelja o 
provedbi kurikularne 
reforme  

Polaženje platforme Loomen  
Savjetodavni posjet školi  
Pedagoški dan: TeachMeet 
Predavanje na UV: Osnovne 
generičke kompetencije i kako ih 
razvijati 

Svi odgojno 
obrazovni 
djelatnici  

Tijekom godine Ravnateljica  
Svi odgojno 
obrazovni 
djelatnici  

Broj sudionika  

5.kvalitetna i 
svrsishodna domaća 
zadaća  

Predavanje na Učiteljskom vijeću  
Projekt Tjedan bez domaće zadaće  
Primjeri dobre prakse na stručnim 
vijećima  
Međuvršnjačka pomoć u pisanju 
domaćih zadaća 

Učitelji  
Stručni 
suradnici  
učenici 

Tijekom godine  Učitelji  
Ravnateljica  

Održano predavanje  
Broj prikaza dobre prakse  
Provedba projekta 
Provedba međuvršnjačke 
pomoći  



2. ŠKOLSKO 
OZRAČJE: 

razredna klima i 
kvaliteta 

međuvršnjačkih 
odnosa 

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. 2018. - 
   VI. 2019. 

1. razrednici i 
stručni 
suradnici 

1. Rezultati sociometrije, 
analiza situacije u 
razrednom odjelu 

2.stvaranje ozračja 
prihvaćanja među 
vršnjacima  

1.Provedba preventivnih programa  
2. Rad s učenicima  
3. Rad Vijeća učenika 
4. Međuvršnjačka pomoć u učenju  

učitelji i stručni 
suradnici 

Tijekom šk. godine svi djelatnici   izvješće o provedbi ŠPP-a 

3.poticajna 
komunikacija 
učenika i učitelja te 
stvaranje ozračja 
povjerenja  

1. Provedba projekata „Zaboravljene 
igre za nezaboravno igranje“ i „Žene 
mijenjaju svijet“  
2. Emocionalna inteligencija – tema 
na UV  
3. Suradnja, integritet, odgovornost- 
tema na UV  
4. Agresivnost kao važna emocija 
koju moramo dekodirati-tema na SA 
RN  
5. Kako se ponaša najbolji učitelj 
prema percepciji učenika -tema na 
SA PN  
6. Team building -pedagoški dan  
 

učitelji i stručni 
suradnici 

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

4. kvalitetna 
komunikacija među 
vršnjacima 
 

Radionice za učitelje i učenike  
(Prepoznavanje i imenovanje 
emocija) 
2. Provedba razrednih projekata u 
kojima se potiče međurazredna i 
međuvršnjačka suradnja  
3.Provedba izbora za Vijeće učenika 
  

učitelji, stručni 
suradnici i 
ravnateljica 

Tijekom šk. godine razrednici, 
vanjski 
predavač, 
stručni 
suradnici 

Evaluacija radionica  
Izvješća o provedenim 
projektima  
Izvješće o izborima  



3. SURADNJA 
ŠKOLE I 
RODITELJA  

1.Uključivanje 
roditelja u razredne 
projekte  

1. zajedničke aktivnosti roditelja i 
djelatnika škole  
2. uključivanje roditelja u 
alternativne oblike nastave te pomoć 
u organizaciji  
3. organiziranje preuređenja 
garderobnih ormarića  
 

Vijeće roditelja, 
ravnateljica, 
stručni 
suradnici, 
roditelji i učitelji 

Tijekom šk. godine ravnateljica, 
razredni 
učitelji, 
roditelji  

Izvješće o provedenim 
aktivnostima  

2.educirati i pružati 
podršku roditeljima 
u odgoju djece  

1Realizacija tema na RS:  
-Emocije, misli i ponašanje 
-Kako roditelji doprinose dječjem 
snalaženju u svijetu osjećaja  
-Priprema za srednju školu  
-Odgojni stilovi  
-Smjernice za postavljanje granica u 
odgoju  
-Prihvaćanje različitosti   
-Prevencija ovisnosti  
 

Učitelji i stručni 
suradnici  

Tijekom šk. godine Ravnateljica, 
razrednici, 
stručna služba 
ZZJZ 

Zapisnici i izvješća  
Izvješća na webu škole  

 


