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PRIORITETNO 

PODRUČJE 

UNAPREĐIVANJA 

CILJEVI 

METODE I 

AKTIVNOSTI ZA 

OSTVARIVANJE 

CILJEVA 

NUŽNI 

RESURSI 

DATUM DO 

KOJEG ĆE SE 

CILJ OSTVARITI 

OSOBE 

ODGOVORNE 

ZA PROVEDBU 

AKTIVNOSTI 

MJERLJIVI 

POKAZATELJI 

OSTVARIVANJA 

CILJEVA 

Poučavanje i 

učenje, 

osuvremenjivanje 

nastavnog programa 

 

Povećanje 

razine 

znanja, 

vještina i 

kompetencija 

učenika. 

 

Osposobljavanje  

učitelja za 

primjenu 

suvremenih 

nastavnih 

pomagala putem 

informatičkih 

radionica 

Edukacija učitelja za 

korištenje računala u 

nastavnom procesu 

 

Primjena 

suvremenih metoda i 

oblika rada te 

odgovarajućih 

postupaka 

vrednovanja.  

 

Poticanje iskustvenog 

učenje i razvijanje 

samostalnosti učenika. 

  

 

financijska 

sredstva za  

10. lipanj 2016. 

Učiteljica 

informatike, 

učitelji, stručni 

suradnici, 

ravnateljica 

- korištenje računala 

u nastavnom 

procesu, 

modernizacija 

nastave 

 

- uspjeh učenika 

na kraju školske 

godine 

 

- rezultati natjecanja 

 

- projekti učenika 

 

Materijalni uvjeti 

rada i opremanje 

škole 

 

Specijalizirane 

učionice i 

kabineti  
 

Opremanje 

učionica  u 

svrhu odvijanja 

kvalitetnijeg 

nastavnog 

procesa 

 

 

Nadogradnja škole, 

suradnja s Osnivačem i 

Općinom 

 

Opremanje učionica 

 

Obnova blagovaonice  

Financijska 

sredstva  

Ovisno o odluci 

osnivača 

 

Ravnateljica, 

predstavnici 

Ureda IŽ i Općine 

Bolji uvjeti rada 



Planiranje 

nastavnog 

procesa 

Unapređivanje 

nastavnog 

procesa 

 

Sastanci 

zajedničkog 

planiranja po 

stručnim aktivima 

 

Stručno 

planiranje i 

vođenje 

10. lipanj 2016. 

Voditelji stručnih 

aktiva, učitelji, 

stručni suradnici 

- Broj održanih 

aktiva 

- Veća efikasnost 

rada u nastavi 

Unapređenje 

međusobnih odnosa 

među učenicima, 

razvoj discipline i 

poticaje pozitivnih 

oblika ponašanja 

Razvoj 

tolerancije i 

socijalnih 

kompetencija, 

uvažavanje 

različitosti  

 

Očuvanje 

školskog 

inventara, 

imovine i 

okoliša 

Radionice i projektne 

aktivnosti usmjereni na 

razvoj socijalnih 

kompetencija. 

 

Pojačano dežurstvo 

učitelja 

 

Znanja stručnih 

suradnika, 

razrednika, 

stručna 

literatura. 

10. lipanj 2016. 

Razrednici, 

školski pedagog, 

dežurni učitelji, 

ravnateljica 

- Analiza odgojno 

obrazovnog stanja na 

kraju godine 

 

- Broj dodijeljenih 

pedagoških mjera 

Suradnja među 

školama  

Poticanje 

razmjene znanja 

i iskustva 

učitelja i  

učenika iz 

drugih škola 

 

Upoznavanje 

običaja drugih 

krajeva 

 

Promocija škole 

Razmjena učenika, 

 

Projektne aktivnosti 

 

Organiziranje Male škole 

povijesti 

Znanja učitelja, 

stručna 

literatura, 

pretraživanje 

interneta, 

financijska 

sredstva 

10. lipanj 2016. 
Učitelji i 

djelatnici škole 

Odlazak u posjet OŠ 

Milana Šorga Oprtalj 

 

uključivanje učenika 

okolnih škola u Malu 

školu povijesti 

 

posjet djelatnika OŠ 

„Vladimir Nazor“ 

Adžamovci 

povodom Dana škole 

 

razmjena učenika 

 


