
8.1. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN za šk. god. 2017./2018. 
 

PRIORITETN

O PODRUČJE 

UNAPRJEĐE

NJA 

UNAPRJEĐENJE 

PROCESA UČENJA  
DIGITALIZACIJA RADA 

SURADNJA S 

RODITELJMA 

CILJEVI 

● ostvariti organizacijske i 

prostorne promjene u cilju 

veće učinkovitosti procesa 

učenja 

 

● obnoviti i unaprijediti 

znanja iz područja 

poučavanja  

 

● promovirati i osvještavati 

vrijednost učenja 

 

● uspostaviti jasne 

procedure u provedbi 

nastave s ciljem njezine 

kvalitetnije provedbe 

 

● poticati izvrsnosti kod 

učenika i učitelja 

 

● obogatiti nastavni proces 

novim metodama i 

pristupima 

 

● uspostaviti atmosferu 

učenja i suradnje 

● usmjeriti se (malim 

koracima) prema ostvarenju 

pametne škole 

 

● obučiti učitelje u korištenju 

Office 365 alata 

 

● koristiti digitalno 

okruženje pri dogovaranju i 

izvještavanju o svim 

procesima unutar škole 

 

● poučiti o svrsi, važnosti i 

mogućnostima AAI identiteta 

učenika 

 

● potaknuti korištenje Office 

365 alata u razrednom 

okruženju 

 

● iskoristiti modernu 

tehnologiju (microbit) za 

ostvarenje projekata u školi 

 

 osvijestiti kod roditelja 

identitet škole – institucije 

učenja prije svega 

 

 povećati učestalost 

komunikacije te osigurati 

redovitu informiranost 

roditelja o važnim pitanjima 

 

 ukazati roditeljima na 

važnost uključenosti u 

smislu didaktičkog trokuta, 

pravi partnerski odnos 

 

 pobošljati komunikaciju s 

roditeljima izvrsnih učenika 

METODE I 

AKTIVNOSTI 

ZA 

OSTVARENJ

E CILJEVA 

 

 izrada jednostavnijeg 

rasporeda, promjena 

pozicije zbornice, jedan 

ključ za sve učionice 

 izrada 32 radionice o 

učenju prilagođenih 

potrebi određene dobi i 

njihova primjena na 

satovima razrednika 

 organizacija i provedba 

stručnih predavanja i 

radionica na temu učenja i 

počavanja 

 dogovoriti konkretne 

postupke u provedbi 

nastave i rješavanju 

konfliktnih situacija 

 usmjeriti se na pohvale za 

izvrsne postupke učenika, 

objava na web stranici 

njihovih uradaka i pohvala 

 

 koristiti office 365 prema 

zadanim zadacima 

 održati nastavak edukacije u 

korištenju office 365 alata 

 izrada raznih protokola, 

procedura i kalendara koji 

se digitalno dijele putem 

internetskog „oblaka“ 

 izraditi i poslati roditeljima 

brošuru koja jasno 

objašnjava AAI identitet 

učenika 

 isto, u jednoj točki, 

pojasniti na roditeljskom 

sastanku  

 izraditi popis brojnih on-

line mjesta za sve predmete 

na kojima se može dodatno 

učiti i shvatiti gradivo 

 

 na Vijećima roditelja, 

roditeljskim sastancima i 

putem web stranice 

objašnjavati ideju škole kao 

ustanove učenja  

 izraditi mailing listu 

roditelja i prigodno slati 

važne obavijesti svima 

 dominantno usmjeriti 

pozornost učitelja na 

izvrsnost učenika i 

obavezno, putem izravnog 

kontakta, pohvaliti učenika 

roditeljima 

 surađivati s roditeljima na 

raznim projektima te 

osobito na proslavi 110 

godina škole 

 



prenesena roditeljima na 

satovima informacija 

 prema dogovoru održati 

određeni broj „drugačijih“ 

nastavnih sati s redovitim 

sadržajima 

 češći blic uvidi u nastavu 

usmjereni na praćenje 

aktivnosti učenika 

 

 s učenicima otvoriti office 

365 i pokazati im osnove 

korištenja 

 nakon obuke učitelja 

izraditi mjerač prikupljanja 

boca i male igrice za 

božićni sajam 

 

 

 

 

 

NUŽNI 

RESURSI 

● Vrijeme za pripremu 

radionica i predavanja. 

● Stručna literatura. 

● Suradnja s vanjskim 

stručnjacima. 

● Tehnička pomagala. 

● Dostatna financijska 

sredstva. 

● Vrijeme za pripremu 

radionica i predavanja, 

projekata i događanja u školi. 

● Stručna literatura. 

●Suradnja s vanjskim 

stručnjacima. 

●Suradnja s lokanom 

zajednicom. 

● Zajednički susreti i 

roditeljski sastanci. 

DATUM DO 

KOJEGA ĆE 

SE CILJ 

OSTVARITI 

Provođenje tijekom 

nastavne godine završno do 

kolovoza 2018.g. 

 

Provođenje tijekom nastavne 

godine zaključno do kolovoza 

2018.g. 

Provođenje tijekom nastavne 

godine zaključno do kolovoza 

2018.g. 

OSOBE 

ODGOVORN

E ZA 

PROVEDBU 

Ravnatelj, pedagog, 

psiholog, razrednici i ostali 

učitelji. 

Ravnatelj, psiholog , 

pedagog,  razrednici i ostali 

učitelji. 

Ravnatelj, psiholog , 

pedagog,  razrednici i ostali 

učitelji. 

MJERLJIVI 

POKAZATEL

JI 

OSTVARIVA

NJA CILJEVA 

Rezultati evaluacijskih 

izvješća učitelja i učenika o 

atraktivnosti i kvaliteti 

nastavnog procesa. 

Rezultati evaluacijskih 

izvješća učitelja i učenika o 

provedenim radionicama, 

predavanjima i projektima. 

Rezultati evaluacijskih 

izvješća učitelja i učenika o 

provedenim radionicama, 

predavanjima i projektima. 

 
 


