
ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN 2016./17. 

 

PRIORITETNO 

PODRUČJE 

UNAPRJEĐENJA 

RAZVOJNI CILJEVI 
METODE I AKTIVNOSTI ZA 

OSTVARIVANJE CILJEVA 

NUŽNI 

RESURSI 

 

DATUM DO KOJEGA 

ĆE SE CILJ 

OSTVARITI 

OSOBE 

ODGOVORNE ZA 

PROVEDBU 

AKTIVNOSTI 

MJERLJIVI 

POKAZATELJI 

OSTVARIVANJA 

CILJEVA 

ODNOS 

UČITELJA, 

RODITELJA I 

ŠKOLE  

osnaženje roditeljskih kompetencija: 
- pravovremeno uočiti odstupanje u 

govornom razvoju djeteta  

– senzibilizacija roditelja u svrhu 
prevencije – poziv i roditeljima 

djece stare 3-4 godine 

- prepoznati čimbenike školskog 
uspjeha te osvijestiti načine 

pozitivnog utjecaja na njih 

- uočiti potrebu za dodatnim 
razvojem roditeljskih vještina te 

individualnim usavršavanjem 

Implementacijom stečenih vještina u 
svakodnevnom odnosu s djecom, 

očekujemo postupne promjene u 

smjeru pozitivnog roditeljstva.  

Odgojno-obrazovni djelatnici 

također će biti uključeni kao izravni 

korisnici projekta te će kasnije i sami 
moći pružati veću podršku 

roditeljima s kojima će ostvarivati 

suradnju  

Ponovna procjene potrebe za 

logopedom 

 

Najava gostovanja stručnjaka 

na Radio Stubici u emisiji 

Mladi za mlade 

 

Organizacija predavanja za 

roditelje na temu: Razvoj 

govora do škole, kako i zašto 

kod logopeda 

 

Poduzimanje mjera za 

zapošljavanje djelatnika 

logopeda u školi 

 
 

 

500 kn 

honorar 

predavaču 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Osiguranje 

plaće 

djelatniku 

Kraj 9. mj.  

 

 

Kraj listopada, poč. 

studenog 

 

 

Do kraja studenog, 

početka prosinca  

2015. 
 

Martina Bajzec  

 

 

 

Ravnateljica Sanja Knezić 

dogovor s urednicima 

emisije; gostovanje jedne 

učiteljice razredne nastave 

 

Anita Razum - dogovor 

gostovanja vanjskog 

suradnika 

Mirjana Čičko Biškup, 

prof.- logoped u Općoj 

bolnici Zabok  

 

 

Ravnateljica Sanja Knezić 

i administrativna služba 

škole kontaktira s 

lokalnom zajednicom i 

MZOŠ 
 

Točan podatak o broju 

učenika kojima je potrebna 

logopedska pomoć 

 

 

Održana radio emisija 

 

 

 

 

Održano predavanje 

stručnjaka na roditeljskom 

sastanku 

Dugoročni cilj: djelovanje 

na širu zajednicu  i 

edukacija roditelja da ljude 

ne bude sram potražiti 

logopedsku pomoć za svoje 

dijete 

 

Zaposlen djelatnik logoped 

u popodnevnim satima u 

prostorima škole 

PODRŠKA 

UČENICIMA 

Vrednovanje generičkih 

kompetencija učenika iz 

matematike 

- provedba istraživanja na 

testnoj i kontrolnoj grupi 

učenika 8. razreda 

 
 

 

 

 

 

Tijekom školske 

godine 

Učiteljice Martina Lešković 

i Gordana Janđel 
-provedeno 

istraživanje 



STRUČNO 

USAVRŠAVA-

NJE 

DJELATNIKA 

ŠKOLE 

Unaprijediti stručne 

kompetencije djelatnika 

škole  

- predavanje stručnjaka s 

temom kako se nositi sa 

stresom u svakodnevnom radu 

-upoznavane s metodama rada 

putem plesa i pokreta u obliku 

radionice za učenike i 

teorijskog predavanja za 

učitelje 

-dječje narodne pjesme i 

plesovi te radionica izrade 

tradicijskih glazbala 

-posjet Waldorfskoj školi u 

Zagrebu.  

-provedba aktivnosti u okviru 

Erazmus + projekta 

RECEPTION  

 -Na sjednicama 

Učiteljskog vijeća 

tijekom školske 

godine sukladno 

terminima 

predavača 

 

 

 

 

 

-Svibanj 2017 – 

Dan otvorenih vrata 

Waldorfske škole 

- tijekom školske 

godine sukladno 

vremenskom 

rasporedu projekta 

-Ines Krušelj-Vidas, 

dogovor s vanjskom 

suradnici Vesna 

Gračner 
-Ines Markus dogovor 

s plesnim pedagogom 

iz Zagreba 
 
-dogovor s 

predavačima – 

Bernarda Razum 
 
Sanja Knezić 

(Waldorfska) 
 
Projektni tim 

RECEPTION projekta 

(Erazmus+) 

-pozitivniji odnos 

djelatnika prema 

radu  i općenito 

poboljšana 

motivacija 

zaposlenika 

-implementacija 

naučenog u 

svakodnevnom radu 

s učenicima 
 

MATERIJALNI 

UVJETI RADA 

I 

OPREMLJENO

ST ŠKOLE 

-visoke gredice    -Božena Lacković  

 


