
ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN 2020./2021. 

 

Prioritetno područje  Ciljevi  Aktivnosti  Resursi  Vrijeme  Odgovorni, sudionici  Pokazatelji  

unutar kojeg se 

intervenira  

Što se želi 

postići?  

Metode i 

aktivnosti za 

realizaciju ciljeva  

Potrebni resursi za 

realizaciju ciljeva  

Razdoblje provođenja i 

do kada će ciljevi biti 

realizirani  

Tko sudjeluje i tko je za 

što odgovoran  

Mjerljivi pokazatelji 

ostvarenosti ciljeva  

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIJA ŠKOLE 

1. Organizacija 

nastave i rada u 

uvjetima 

pandemije 

Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Priprema za 

slučaj prelaska 

na online 

nastavu 

1.a) Formirati 

operativne timove 

koji će odrađivati 

određene 

predradnje i 

zapisati protokole 

 

b)mjesečni 

sastanci svih 

učitelja i osvrt na 

probleme koji se 

javljaju u 

organizaciji 

svakodnevnog 

života i rada škole 

 

2. a) osvrt na 

lanjsko iskustvo 

i rasprava na 

stručnim aktivima 

o  potrebama 

učenika i učitelja 

b)planirati 

aktivnosti za 

osnaživanje 

učenika i učitelja 

1. Osmisliti 

kvalitetan i 

operativan obrazac  

za protokole 

 

 

 

b) planirati na 

sjednicama UV 

obradu teme 

 

 

 

 

 

 

2. a) organizacija 

sastanka aktiva 

b)planirati vrijeme 

na satovima 

razredne zajednice i 

svih predmeta 

1.a) do početka školske 

godine 

 

 

 

 

 

b) kontinuirano tijekom 

cijele školske godine  

 

 

 

 

 

 

 

2.uvodne stručnih aktiva 

u rujnu,  a program 

potpore nakon 

dobivenih rezultata  

1. a)Voditelji stručnih 

aktiva – timova  

 

 

 

 

b)svi učitelji i ostali 

djelatnici škole aktivno 

sudjeluju 

 

 

 

 

 

 

 

2. a)Voditelji stručnih 

aktiva – timova 

organiziraju raspravu i 

podnose izvješće 

b)tim na čelu s 

učiteljem informatike 

osmislit će program koji 

će provoditi svi učitelji 

1.a) izrađeni protokoli 

 

 

 

 

 

b)postoje zapisnici sa 

sjednica UV u kojima 

je vidljivo da se 

raspravljalo o temi 

 

 

 

 

 

 

2.a)izvješća voditelja 

timova i zapisnici o 

održanim stručnim 

aktivima 

c) osmišljen i 

proveden program 

rada s učenicima i 

učiteljima  



 

 

 

 

 

 

 

Stručno usavršavanje 

djelatnika škole 

Razviti europsku 

dimenziju škole 

kroz suradnju s 

kolegama iz EU i 

razmjenu 

primjera dobrih 

praksi 

 

 

 

Unaprijediti 

stručne 

kompetencije 

djelatnika škole 

 

1.provedba 

aktivnosti u okviru 

Erazmus + 

projekta 

STEAMing 

(edukacija na 

sastancima 

partnerskih 

timova) 

 

 

2. sudjelovanje 

učitelja na 

stručnim 

edukacijama u 

okviru projekta e-

škole – webinari i 

drugi oblici 

usavršavanja 

1.predavanja kolega 

na UV; sredstva 

osigurana EU 

projektom 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sredstva 

osigurava MZOS 

Prema planiranim 

projektnim aktivnostima 

koje će se dogovoriti na 

koordinacijskom 

sastanku voditelja 

projekta  

 

 

 

 

 

Prema rasporedu 

edukacija i u slobodno 

vrijeme učitelja 

(webinari se gledaju na 

zahtjev) 

STEAMing CRO tim: 

Sanja Knezić, Ines 

Krušelj-Vidas, Martina 

Brlečić, Željka 

Franjković, Armina Rod, 

Gordana Janđel, Nataša 

Mirt, Tatjana Kontent, 

Štefanija Boltek-

Mihaljevski, Neven 

Košec, Nikola Grden 

 

Svi učitelji osobno; 

za koordinaciju s 

vanjskim suradnicima 

odgovorna ravnateljica 

i pedagoginja  

 

-povećani kapaciteti 

za provođenje 

projekata na 

međunarodnoj razini 

 

 

 

 

 

 

-implementacija 

naučenog u 

svakodnevnom radu s 

učenicima 

 

 

Napomena:  U školskom kurikulum planirane su aktivnosti kojima se dodatno radi na osnaživanju učenika posebno u  Među-predmetnim temama Učiti kako učiti te Osobni 
rast i razvoj  
 


