ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN 2014./2015.
PRIORITETNO PODRUČJE
UNAPRJEĐENJA

ZNANJA I VJEŠTINE
IZ POJEDINIH
PREDMETA

CILJEVI
Povećati razinu
obrazovnih postignuća
u pojedinim nastavnim
predmetima –
matematici.

METODE I AKTIVNOSTI ZA
OSTVARIVANJE CILJEVA

NUŽNI RESURSI

DATUM DO
OSOBE ODGOVORNE ZA
KOJEGA ĆE SE CILJ
PROVEDBU AKTIVNOSTI
OSTVARITI

MJERLJIVI POKAZATELJI
OSTVARIVANJA CILJEVA

Kreativne radionice.

Roditelji, učenici,
učitelji razredne
nastave i predmetne
nastave iz
matematike.

Prvo obrazovno
razdoblje.

Razredni i predmetni
učitelji matematike.

Vrednovanje obrazovnih
postignuća učenika.
Uključivanje učenika na
dodatnu nastavu iz
matematike.

Radionice za učenike o
suradnji, prijateljstvu,
toleranciji, nenasilju,
komunikaciji.

Pedagog, psiholog,
Tijekom školske
razrednici, svi učitelji, godine.
roditelji, ostali
zaposlenici škole.

Pedagog, psiholog,
razrednici, svi učitelji,
roditelji, ravnatelj.

Evidencija o broju
učenika koji krše kućni
red škole.

Popularizirati i približiti
roditeljima i učenicima
nastavu matematike.

ODNOS UČENIKA
PREMA DRUGIM
UČENICIMA,
UČITELJIMA I ŠKOLI

POUČAVANJE I
UČENJE

Poticati suradnju i
toleranciju između
učenika.
Savjestan odnos
učenika prema školi
(disciplina, poštivanje
kućnog reda, osvijestiti
kod učenika svrhu
pedagoških mjera,
kulturno ponašanje
prema učiteljima).

Broj izrečenih pedagoških
mjera.

Opetovati učenicima i
Stručna literatura za
roditeljima Pravilnik o kućnom učitelje i učenike.
redu škole kao i Pravilnik o
pedagoškim mjerama.
Dodatno promovirati ili
nagraditi izvrsne učenike.

Povećati učestalost i
Mjesečna planiranja učitelja
Svi učitelji.
kvalitetu integracije
razredne i predmetne nastave.
sadržaja kroz predmete.
Učitelji razredne
nastave i predmetni
Uključiti učitelje
učitelji vjeronauka,
predmetne nastave koji
glazbene kulture i
predaju u razrednoj
engleskog i
nastavi u mjesečna
njemačkog jezika.
planiranja radi
kvalitetnije
međupredmetne
integracije sadržaja.

Jednom mjesečno Pedagog, ravnatelj.
tijekom cijele
školske godine.

Broj ostvarenih
međupredmetnih
korelacija.

VREDNOVANJE
UČENIČKOG
NAPRETKA I
POSTIGNUĆA

Omogućiti učiteljima
razredne nastave
povratnu informaciju o
uspjehu učenika na
inicijalnom testiranju iz
hrvatskog jezika i
matematike s ciljem
poboljšanja poučavanja
učenika u razrednoj
nastavi te povećanja
općeg uspjeha učenika
u predmetnoj nastavi.

Mjesečno planiranje učitelja
razredne nastave i učitelja
hrvatskog jezika i matematike
nakon provedenih inicijalnih
testiranja.

Učitelji razredne
nastave.

ODNOS UČITELJA,
RODITELJA I ŠKOLE

Potaknuti kvalitetniju
suradnju roditelja sa
školom, uvesti roditelje
kao partnere sa svrhom
postizanja boljih
odgojnih i obrazovnih
postignuća učenika.

Organizirati predavanja i
radionice za roditelje na
roditeljskim sastancima.

Roditelji, razrednici.
Vanjski suradnici.
Stručna literatura za
učitelje i roditelje.

Organizirati istovremene
roditeljske sastanke svih
razreda nakon kojih će se
omogućiti roditeljima
razgovor s predmetnim
učiteljima.

Rujan/Listopad

Pedagog, ravnatelj.

Broj učenika koji
zadržavaju isti opći uspjeh
prelaskom iz razredne u
predmetnu nastavu.

Tijekom cijele
školske godine.

Razrednici.
Stručna služba
Učitelji razredne
nastave.

Broj roditelja uključenih u
neki od oblika suradnje sa
školom.

Predmetni učitelji
hrvatskog jezika i
matematike.

Predmetni učitelji.

Predmetni učitelji.

Prezentirati roditeljima
Kurikulum škole, Kućni red,
Pravilnik o pedagoškim
mjerama i druge dokumente i
omogućiti im uvid i
dostupnost na službenim
internetskim stranicama škole.

PEDAGOŠKE MJERE Jasnije definirati i

dosljedno provoditi
pedagoške mjere.

Sastanci stručne službe.
Sastanci Tima za kvalitetu.

Stručni suradnici.

Tijekom školske
godine.

Razrednici, Razredno i
Učiteljsko vijeće.

Usporediti broj izrečenih
pedagoških mjera u
odnosu na prošlu školsku
godinu.

MATERIJALNI
UVJETI RADA I
OPREMLJENOST
ŠKOLE

Osigurati dostatan broj
suvremenih nastavnih
sredstava i pomagala za
kvalitetniji rad
nastavnika i učenika.
Nova računala i LCD
projektori.

Nabaviti višeizvorne nastavne Financijska sredstva
Tijekom školske
sklopove za pojedine nastavne za navedena nastavna godine.
predmete, te stručnu
sredstva i pomagala.
literaturu za učitelje.

Ravnatelj.

Uvođenje Interneta u
učionice.

PBZ Zagreb.

Županija osječkobaranjska.

Samoprocjena rada
učitelja u odnosu na
prethodno razdoblje.

Donacije.

Omogućiti pristup
Internetu na računalima
u učionicama.
Obnova školske
ustanove u skladu s
projektom Fonda za
zaštitu okoliša i
energetsku
učinkovitost.

Izmjena vanjske stolarije u
Financijska sredstva
matičnoj školi, postavljanje
dodijeljena
toplinske ovojnice i fasade,
natječajem.
zamjena instalacija centralnog
grijanja i rasvjete, sanacija
krova.

Tijekom školske
godine.

Fond za zaštitu okoliša i Izdvojena novčana
energetsku
sredstva.
učinkovitost.
Osječko – baranjska
županija.

SURADNJA S
LOKALNOM
ZAJEDNICOM

Materijalna i stručna
pomoć u realizaciji
programa i projekata:
- Škola bez neplivača
- vanjska pozornica
- obnavljanje
rukometnog igrališta
matične škole
- uređivanje školskog
okoliša u matičnoj školi i
PŠ Samatovci

Povezivanje s Bizovačkim
toplicama.

Novčana sredstva.

Tijekom školske
godine.

Stručnjaci.
Gradnja vanjske pozornice.
Preasfaltiranje rukometnog
igrališta.

Prostor za realizaciju
projekata (Bizovačke
toplice).

Ravnatelj.

Broj učenika do 3.
razreda koji su uspješno
Općinski čelnici i vodeći završili program i postali
ljudi tvrtki i organizacija. plivači.
Društva, udruge.

Završeno rukometno
igralište.

Osnivač OBŽ.
Ozelenjavanje školskog
okoliša.

Uređenost okoliša
matične i područne škole.
Broj završenih programa i
projekata u suradnji OŠ
Bratoljuba Klaića i Općine
Bizovac.

Suradnja i uključivanje u Suradnja s Općinskim
programe Općine
čelnicima.
Bizovac.

Tijekom školske
godine.

Suradnja s Ogrankom
Matice hrvatske u
Bizovcu.

Susreti s književnicima,
Prostor škole.
predavanja, izložbe, promocije
knjiga, nagrađivanje odličnih
učenika i učenika čitača.

Tijekom školske
godine.

Suradnja s Crkvom.

Zajedničko obilježavanje
važnih datuma iz Katoličkog i
školskog kalendara (Dani
kruha, Božić, Uskrs, početak i
kraj nastavne godine).

Tijekom školske
godine.

Vjeroučitelji, svećenik.

Broj zajednički
obilježenih blagdana i
važnih datuma.

Školska kuhinja za
učenike iz obitelji
sniženog socioekonomskog statusa.

Povezivanje s Općinom i
osiguravanje sredstava iz
proračuna.

Tijekom školske
godine.

Ravnatelj.

Povećanje broja učenika
koji se hrani u školskoj
kuhinji.

Novčana sredstva.

Ravnatelj.

Ostvarena suradnja s
Maticom hrvatskom.

Članovi Matice
hrvatske.

