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ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ZA 2019./20 GODINU

Osnovna škola Josipa Kozarca, Lipovljani
SAMOVREDNOVANJE
Školska godina 2019./2020.
Priredili članovi Školskog tima za kvalitetu:
IME I PREZIME

FUNKCIJA

Mirjana Faltis

Ravnateljica

Sanja Fehir

Voditelj Školskog tima za kvalitetu:

IME, PREZIME i
FUNKCIJA

Katarina Marini, pedagoginja

Učiteljica razredne nastave

Adresa

Augusta Šenoe , 44322 Lipovljani

Ksenija Dokmanić

Učiteljica razredne nastave

Telefon (mobitel)

044/ 691 - 693

Sanja Martić

Učiteljica engleskog jezika

e-mail adresa

kparcina@gmail.com

Valentina Jugović

Učiteljica prirode i biologije

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN
PRIORITETNO
PODRUČJE
UNAPRIJEĐEN
JA

CILJEVI

1. ODNOS
Stvoriti pozitivno
UČENIKA
ozračje u školi
PREMA DRUGIM
UČENICIMA I
ŠKOLI

METODE I
AKTIVNOSTI ZA
OSTVARIVANJE
CILJEVA

Edukativne radionice Financijska sredstva
za provođenje
sociometrije i
Provođenje
materijale za
sociometrije
radionice

Tijekom cijele
školske godine

Stručna znanja
razrednika i stručnih
suradnika

Tijekom cijele
školske godine

Rad s roditeljima i
djecom s teškoćama

Potaknuti
zajedničke
aktivnosti učenika
različitih
nacionalnih
manjina,
uvažavanje
različitosti.
Socijalna
uključenost učenika
pripadnika
nacionalnih manjina
i povećana socijalna

NUŽNI RESURSI

DATUM DO
KOJEGA ĆE SE
CILJ OSTVARITI

Razrednici,
pedagoginja

Do kraja 1.
polugodišta

Aktivnosti vezane uz Financijska sredstva Tijekom cijele
projekt Zajedno u
iz programa Erasmus godine školske
različitosti
+.
godine (cijeli
(pripremne aktivnosti
projekt traje 28
prije transnacionalne
mjeseci).
mobilnosti učenika iz
partnerskih zemalja:
Rumunjska,
Bugarska i Poljska).
Aktivnosti učenika
pripadnika
Stručna znanja
nacionalnih manjina i razrednika, učitelja
ostalih učenika škole stranih jezika i

OSOBE
ODGOVORNE
ZA PROVEDBU
AKTIVNOSTI

MJERLJIVI
POKAZATELJI
OSTVARIVANJA
CILJEVA
Broj realiziranih
radionica i analiza
evaluacijskih
upitnika, analiza
sociometrije
Praćenje i
evidencija rada s
učenicima i
roditeljima

Upravljački
projektni tim i ostali
učitelji uključeni u
projekt (učitelji
stranih jezika, itd.)

Broj uključenih
učenika u projekt i
izborne programe
nacionalnih
manjena.

osjetljivost ostalih
učenika koji nisu
pripadnici
nacionalnih manjina
kroz uključivanje u
njihove programe.

uključenih u projekt
tijekom prve
mobilnosti kada je
naša škola domaćin.

stručnih suradnika.

Aktivnosti učenika
vezane za drugu
transnacionalnu
mobilnost u zemlji
partneru Rumunjskoj.
Aktivnosti: sastanci,
radionice, ogledni
nastavni sati, radni
izleti i upoznavanje s
mjestom i lokalnom
zajednicom.
Radionice.

Smanjiti stupanj
nasilja među
učenicima

Uspostava
Stručna znanja
vrijednosti, pravila i razrednika i stručnih
posljedica – na razini suradnika
razrednog odjela

Tijekom cijele
školske godine

Razrednici,
pedagoginja,
ravnateljica

Djelovanje prema
protokolu
Svi djelatnici škole

Nadzor na hodnicima
i dvorištu

2. POUČAVANJE
I UČENJE

Korištenje ICT-a u
nastavi

Održavanje nastave
uz pomoć različitih
računalno-tehničkih
pomagala

Raunalna pismenost
učitelja i učenika

Tijekom cijele
školske godine

Svi učitelji i stručni
suradnici

Vođenje evidencije
o primjerenim
odgovorima
odraslih na nasilno
ponašanje učenika,
praćenje i
evidentiranje
daljnjih ponašanja
učenika

Evidencija
uključenosti ICT-a
u nastavi te
evaluacija računalne
pismenosti učitelaj i

Poučavanje učenika
za digitalno doba

uenika na počeku i
kraju školske
godine

Cjeloživotno
obrazovanje učitelja
Realizacija odgojnoobrazovnih procesa
na način koji je
učenicima
zanimljiviji i bliži
Podići motivaciju
učenika za pojedine
predmeta, a
posebno izbornih
predmeta
njegovanja jezika i
kulture nacionalnih
manjina

Svaki predmetni
učitelj ponudit će
učenicima da sami
izaberu temu koju
žele obraditi.

Priprema učitelja,
literatura
Financijska sredstva
iz programa

Erasmus +.
Uključivanje što
većeg broja učenika u
projekt Zajedno u
različitosti.

Do kraja školske
godine

Tijekom cijele
školske godine
(cijeli projekt traje
28 mjeseci).

Svi učitelji, a
posebno učitelji
izbornih predmeta
njegovanja jezika i
kulture nacionalnih
manjina

Evidencija
realizacijetema,
evaluacija učenika o
zanimljivosti
takvog načina rada

Evaluacija
projektnih
aktivnosti

Pomoći učenicima u Dopunska nastava te Vrijeme i prostor
svladavanju
dodatni sati pomoći
nastavnog gradiva
učenicima koji imaju
teškoća u svladavanju
nastavnog gradiva

Tijekom cijele
školske godine

Učitelji,
pedagoginja

Broj uključenih
učenika, evidencija
realizirane pomoći

Razvoj čitalačke
kulture

Tijekom cijele
školske godine

Učitelji i učenici

Broj uključenih
učitelja i učenika te
evaluacijski listići o
vrednovanju

Aktivnosti vezane uz
zamjećivanje razlika
u doživljaju
književno
umjetničkoga djela

Vrijeme i prostor te
knjige školske
knjižnice

kroz različite vrste
izražajnog i
interpretativnog
čitanja

aktivnosti

izraziti doživljaj djela
izražajnim čitanjem
poštujući rečeničnu
intonaciju i točno
naglašavanje riječi
Uključivanje u
projekt Kreativni
čitatelj i Lektira bez
okvira
3. ODNOS
IZMEĐU
RODITELJA I
ŠKOLE

Omogućiti bolju
komunikaciju
između učitelja i
roditelja

Provođenje
konzultacija za
roditelje

Vrijeme i prostor za
održavanje
konzultacija

Do kraja školske
godine

Svi učitelji

Evidencija
dolaženja roditelja

Predavanja za
roditelje na
roditeljskim
sastancima

Vrijeme roditelja,
prostor za održavanje
predavanja te
dostupnost predavača

Tijekom školske
godine (ovisno o
dostupnosti
predavača)

Razrednici,
pedagoginja,
vanjski suradnici

Evidencija
realizacije te
evaluacija
korisnosti
predavanja za
roditelje

Informiranje
roditelja o
aktivnostima u
projektu Erasmus+
Zajedno u
različitosti

Putem različitih
načina diseminacije
(web stranica škole,
Vijeće roditelja,
općinska web
stranica, lokalni
mediji)

Financijska sredstva
iz programa

Suradnja s
roditeljima u
aktivnostima škole

Održavanje Vijeća
roditelja

Vrijeme i prostor

Erasmus +.

Uključivanje roditelja Vrijeme koje ulažu
roditelji
u događanja u školi
(Dan škole, Dan
otvorenih vrata,
projektne aktivnosti u
Financijska sredstva
okviru domaćinstva
iz programa
učenika iz
partnerskih zemalja u
Erasmus +.
projektu Erasmus+
Zajedno u različitosti, Školska financijska
Adventski sajam,
sredstva, sredstva
Zelena čistka,
Učeničke zadruge
humanitarne akcije,
„Tena“
priredbe…)
4. RADNO
OZRAČJE

Povećati kvalitetu
radnog ozračja i
kvalitetu
međusobne

Predavanja i
radionice na
Učiteljskom vijeću,
razrednim vijećima i

Vrijeme koje ulože
sudionici i vanjski
suradnici

Tijekom cijele
školske godine
(cijeli projekt traje
28 mjeseci).

Upravljački
Ankete za roditelje
projektni tim i ostali
učitelji uključeni i
projekt

Tijekom čitave
školske godine

Ravnateljica,
roditelji
predstavnici Vijeća

Tijekom čitave
školske godine

Tijekom cijele
godine (cijeli
projekt Zajedno u
različitosti traje 28
mjeseci).

Tijekom čitave
školske godine

Razrednici,
roditelji,
ravnateljica,
pedagoginja
Upravljački
projektni tim i ostali
učitelji uključeni i
projekt

Vanjski predavači,
ravnateljica,
pedagoginja,
voditelji stručnih

Broj održanih vijeća

Evidencija
uključenih roditelja,
evaluacija
zadovoljstva
roditelja ovakvim
načinom
angažiranosti
Broj sudionika u
aktivnostima
projekta Erasmus+
Zajedno u
različitosti

Evidencija
realizacije
predavanja i
radionica, broj

suradnje

Provesti
samovrednovanje
na razini škole

5. SURADNJA S
LOKALNOM
ZAJEDNICOM

stručnim aktivima

Financijska sredstva
iz programa
Zajedničko planiranje Erasmus+
i provedba aktivnosti
vezanih uz projekt
Školska financijska
Erasmus+ Zajedno u sredstva
različitosti te
osmišljavanje i
uključivanje u nove
projekte (zajedničke
radionice,
osmišljavanje
nastavnih oglednih
satova, pisanje
planova i programa
za izborne predmete
njegovanja jezika i
kulture nacionalnih
manjina, putovanja u
partnerske države)
Vrijeme uloženo u
sastanak i raspravu

Osvijestiti i
podignuti razinu
profesionalne etike
učitelja

Ponovno upoznati
učitelje s točkama
Etičkog kodeksa
škole

Unapređivati
međusobnu
suradnju škole i
lokalne zajednice u
svrhu provođenja
zajedničkih
ekoloških i
kulturnih akcija u
mjestu i okolici

Planiranje aktivnosti i Vrijeme suradnika i
uvrštavanje u Školski prostor za planiranje
kurikulum
aktivnosti
(arboretum,
reciklažna dvorišta,
zelena čistka, izložbe
slikara, edukativne
radionice, program
nacionalnih

Tijekom cijele
godine (cijeli
projekt Zajedno u
različitosti traje 28
mjeseci).

aktiva

uključenih učitelja

Upravljački
projektni tim i ostali
učitelji uključeni i
projekt

Evaluacija
zadovoljstva
učitelja ovakvim
načinom
angažiranosti

Komisija za
vrednovanje
projekta Zajedno u
različitosti
(Agencija za
mobilnost)

1. mjesec 2020.

Tijekom cijele
školske godine

Tijekom školske

Članovi Tima za
kvalitetu

Evidencija
realizacije provedbe

Ravnateljica,
učitelji zaduženi za
provedbu pojedine
aktivnosti,
predstavnici lokalne
zajednice

Broj aktivnosti, broj
uključenih učitelja i
učenika te vanjskih
suradnika u
provedbu aktivnosti

manjina…)

Suradnja škole i
lokalne zajednice, a
posebno udruga
nacionalnih
manjina: Češke
besede, KPD
Karpati i Matica
slovačka u svrhu
provođenja projekta
Erasmus+ Zajedno
u različitosti s
ciljem povećanja
broja uključenih
učenika u izborne
predmete
njegovanja jezika i
kulture nacionalnih
manjina kao i s
dodanom
vrijednosti izrade
planova i programa
za navedene
programe

godine

Ostvarivanje
zajedničkih kulturnih
i edukativnih
aktivnosti škole i
lokalne zajednice

Vrijeme uloženo u
ostvarivanje
planiranih aktivnosti,
materijalna sredstva
nužna za aktivnosti

Uključivanje udruga
u školske izborne
programe njegovanja
jezika i kulture
nacionalnih manjina
(zajedničke
aktivnosti: izložbe,
priredbe, putovanja,
smotre, radionice)

Financijska sredstva
iz programa
Erasmus+

Poticanje/
motiviranje učenika
pripadnika određene
nacionalne manjene
na uključivanje u
izborne predmete
njegovanja jezika i
kulture nacionalnih
manjina
Informiranje javnosti
o zajedničkim
aktivnostima

Školska financijska
sredstva

Vrijeme sudionika i
prostor za planiranje
i provođenje
aktivnosti

Ravnateljica,
učitelji zaduženi za
provedbu pojedine
aktivnosti i
predstavnici lokalne
zajednice
Tijekom cijele
školske godine, za
vrijeme,odnosno
nakon projekta
(cijeli projekt
Zajedno u
različitosti traje 28
mjeseci).

Broj ostvarenih
aktivnosti,
evaluacija
zadovoljstva
uključenih te
kvaliteta provedbe

Broj učenika
uključenih u
Ravnateljica,
izborne predmete
učitelji zaduženi za njegovanja jezika i
provedbu projekta, kulture nacionalnih
predstavnici udruga manjina
i lokalne zajednice

Broj ostvarenih
aktivnosti,
evaluacija
zadovoljstva
uključenih te
kvaliteta provedbe

Medijska
zastupljenost i broj
zainteresiranih
posjetitelja na
stranici škole

Na temelju članka 58. Statuta Osnovne škole Josipa Kozarca, Lipovljani, a na prijedlog Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i ravnateljice
škole, Školski odbor na 37. sjednici održanoj 23. rujna 2019. godine donosi

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ZA ŠKOLSKU GODINU 2019. /2020.

Predsjednica Školskog odbora:

Ravnateljica škole:

________________________
Sanja Budimir, nastavnica RN

_________________________
Mirjana Faltis, mag.prim.educ.

