
ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN  
 

PRIORITETNO 
PODRUČJE 

CILJEVI METODE I 
AKTIVNOSTI ZA 
OSTVARENJE 
CILJEVA 

NUŽNI RESURSI 
(financijski, 
organizacijski, 
ljudski) 

DATUM 
DO KOJEG 
ĆE SE CILJ 
OSTVARITI 

NADLEŽNE 
OSOBE 

MJERLJIVI 
POKAZATELJI 
OSTVARIVANJA 
CILJEVA 

ODNOS UČENIKA 
PREMA DRUGIM 
UČENICIMA I 
ŠKOLI 

- usmjeravanje 

učenika na 

društveno 

prihvatljive oblike 

ponašanja, 

promicanje 

zdravih stilova 

života, prevencija 

društveno 

neprihvatljivog 

ponašanja djece, 

omogućavanje 

snošenja 

posljedica za 

neprihvatljivo i 

nasilno ponašanje. 

 

Radionice na 

satovima razrednog 

odjela.  

Realizacija 

programa 

Građanskog odgoja 

i obrazovanja. 

Predavanja za 

roditelje i učitelje. 

Roditelje pozvati na 

suradnju kroz prvi 

roditeljski sastanak. 

Radionice o 

toleranciji, 

prihvaćanju, 

ljudskim pravima i 

problemima nasilja. 

Raspravljati o 

problemima nasilja 

među djecom na 

sjednicama RV i 

UV. 

Individualni rad s 

djecom i 

savjetovanje 

roditelja.  

Financijska 

sredstva potrebna 

za nabavu 

materijala za 

održavanje 

radionica.  

 

Stručna znanja 

stručnih suradnika 

(pedagog, 

psiholog, 

logoped), 

razrednika i 

ostalih učitelja, te 

policijskih 

djelatnika ili 

socijalnih radnika.  

 

CZSS Ludbreg,  

Crveni križ 

Ludbreg, 

Policijska postaja 

Ludbreg. 

 

Sve 

aktivnosti 

treba 

realizirati 

do kraja 

školske 

godine. 

Do 10. 

lipnja 

2016. 

 

Koordinator 

provođenja 

preventivnih 

programa i 

aktivnosti je 

pedagoginja 

škole. 

Sve radionice za 

satove 

razrednika 

priprema 

pedagoginja u 

suradnji s 

razrednicima 

koji ih provode.  

 

Individualni rad 

s djecom i 

roditeljima 

provodi stručna 

služba.  

Suradnju s 

lokalnom 

zajednicom 

organizira 

ravnateljica.  

- razredna pravila 

u svakom 

razrednom odjelu, 

na nivou škole 

 

-Plakati s 

radionica 

-Evaluacijski 

listići  

 

-Zapisnici s 

roditeljskih 

sastanaka, RV i 

UV 

 

-Evidencija 

prijave sukoba i 

nasilja u školi 

 

-Upitnici 

samoprocjene 

 

-Predstavljanje 

projekta  

i prezentacija na 

UV 

MATERIJALNI 
UVJETI RADA I 
OPREMLJENOST 
ŠKOLE 

 

Realizirati 

prostorna rješenja 

za kabinete 

učitelja predmetne 

nastave za 

pripremu za 

kvalitetan rad. 

- izrada projektne 

dokumentacije 

- suradnja s 

lokalnom 

zajednicom 

(sastanci, zamolbe) 

- Projekt e-škole 

(Ministarstvo 

znanosti 

obrazovanja i 

sporta, CarNet). 

 

Grad Ludbreg i 

Varaždinska 

županija. 

- do 10. 

lipnja 

2016. 

 

 

Školski odbor, 

ravnateljica, 

koordinatori 

projekta, 

stručna služba 

škole, učitelji 

informatike, 

predmetni 

učitelji  

Nova 

informacijsko – 

komunikacijska 

sredstva za rad.  

 

Novi/ ili 

obnovljeni 

prostori škole. 

RADNO OZRAČJE Timski rad svih 

radnika škole. 

Partnerstvo 

učitelja razredne i 

predmetne 

nastave s 

stručnom službom 

škole.  

Ozračje suradnje i 

poštivanja. 

Samoprocjena rada, 

samovrednovanje 

nastave i aktivnosti. 

Individualno 

usavršavanje na 

razini škole, 

županije ili države. 

Stručno 

usavršavanje – 

skupovi 

(teambilding). 

Realizacija 

strudijskog 

putovanja, 

kazališna predstava. 

Sastanci i sjednice, 

aktivi. 

- učitelji, stručni 

suradnici, 

 

-svi radnici škole 

tijekom 

cijele 

godine 

ravnatelj, tim za 

kvalitetu,  

stručni 

suradnici, 

učitelji 

 

zapisnici, analize, 

studijska 

putovanja  

uvidi u nastavu, 

praćenje 

 



VREDNOVANJE 
UČENIČKOG 
NAPRETKA I 
POSTIGNUĆA 

Unaprjeđenje 

praćenja i 

ocjenjivanja 

učenika uz 

korištenje  

e-Dnevnika. 

Dosljedno 

primjenjivati 

kriterije 

ocjenjivanja 

donesene na 

aktivima.  

Dosljedno 

primjenjivati 

utvrđene elemente 

ocjenjivanja, 

načina i postupke 

vrednovanja za 

mjerenje 

postignuća u svim 

nastavnim 

predmetima.  

Korištenje  

e-Dnevnika 

 

Individualni 

razgovori s 

učenicima i 

roditeljima 

 

Rad s djecom s 

teškoćama u 

razvoju (suradnja s 

roditeljima), 

suradnja RV. 

Praćenje 

provođenja 

pravilnika o 

načinima, 

postupcima i 

elementima 

vrednovanja 

učenika. 

Ispitivanje učenika i 

učitelja anketama o 

kriterijima 

ocjenjivanja u 

pojedinom 

nastavnom 

predmetu.  

-ravnateljica,  

 

-tim za kvalitetu 

 

-stručni suradnici 

škole 

 

Troškovi 

organizacije 

edukacije za 

učitelje. 

Stručna literatura, 

stručno znanje 

učitelja.  

 

Tijekom 

školske 

godine, a 

naročito 

početkom 

školske 

godine. 

Carnet 

 

Učitelji (za 

svoje nastavne 

predmete) 

 

ravnateljica 

 

stručni suradnici 

 

pedagoginja 

e – Dnevnici 

 

Zapisnici UV  i 

stručnih aktiva 

 

Individualni 

razgovori s 

učenicima i 

roditeljima. 

 

Analiza uspjeha 

na kraju nastavne 

godine. 

 

Okvirni vremenik 

pisanih provjera 

znanja. 

 

Rezultati upitnika 

za učenike o 

ocjenjivanju. 

 

 


