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PRIORITETNO 

PODRUČJE 
CILJEVI AKTIVNOSTI VRIJEME 

ODGOVORNI 

SUDIONICI 
POKAZATELJI 

Upravljanje 
razredom 
(Classroom 
managment) 
RESURSI 

Usavršavanje 
profesora - osposobiti 
profesore za razredne 
„menagere“ 

Prijaviti Erasmus+ KA1 projekt 05.02.2020. Erasmus+ Projektni tim Prijavni obrazac, potvrda o zaprimljenoj 
prijavi 

Pripremiti literaturu i materijale vezane uz 
temu 

Ožujak 2019. –
svibanj 2020. 

Psihologinja, pedagoginja  Popis literature,materijali  objavljeni u 
„Kreativnom kutku“ 

Organizirati stručna usavršavanja profesora 
izvan škole 

Lipanj 2019. – 
svibanj 2021. 

Ravnateljica  Potvrde o stručnom usavršavanju 

Organizirati predavanja na sjednicama NV, 
radionice 

Svibanj 2019. – 
svibanj 2021. 

Ravnateljica, psihologinja, 
pedagoginja 

Broj održanih predavanja i radionica, 
broj sudionika, zapisnik sjednica NV 

Utvrditi razredna 
pravila 

Identificirati razredna pravila – svaki razred 
izrađuje prijedlog pravila 

Prosinac 2019. Razrednici  42 prijedloga razrednih pravila 

Izraditi univerzalna pravila za cijelu školu i 
izvjesiti ih u svakom razredu 

Siječanj 2020.. Tim za kvalitetu, Vijeće 
učenika 

„Razredna pravila“ izvješena u svakoj 
učionici, zapisnici sa sastanaka Tima 

Pratiti provođenje „Razrednih pravila“  Kontinuirano  Razrednici  Izvješća, bilješke u e-dnevniku 

Pozitivna razredna 
klima 

Provođenje radionica za učenike – 
Emocionalna samoregulacija, Empatija i 
Razredna klima 

Studeni 2019. – 
svibanj 2021. 

Psihologinja, pedagoginja Broj održanih radionica, broj sudionika 

Primjena upitnika razredno-nastavnog 
ozračja 

Svibanj 2020. Razrednici, Vijeće učenika, 
ravnateljica 

On-line upitnik razredno-nastavnog 
ozračja, broj sudionika 

Dosljednost u 

provođenju 

školskih pravila 
 

Identificirati pravila 
koja će se  provoditi  

Raspraviti o pravilima koja želimo staviti u 
fokus te ih pobrojati 

24.01.2019. i 
31.01.2019. 

Tim za kvalitetu Popis pravila, zapisnik sa sastanka Tima 
za kvalitetu 

Pratiti provođenje 
pravila 

Pratiti upisivanje nastavnih satova i 
izostanaka učenika 

Kontinuirano  Ravnateljica, razrednici Bilješke u e-dnevniku 

Pratiti upisivanje termina testova u 
vremenik i e-dnevnik 

Kontinuirano Satničar, pedagoginja, 
psihologinja 

Vremenik pisanih provjera, bilješke u e-
dnevniku 

Pratiti provođenje pisanih provjera i njihovo 
odgađanje 

Kontinuirano Ravnateljica, Vijeće učenika, 
pedagoginja, psihologinja 

Broj molbi za odgodu pisanih provjera 
znanja, bilješke u e-dnevniku 



Komunikacija  

Osigurati 
profesionalno 
ophođenje  

Ukazivati na  važnost profesionalnog 
ophođenja svih zaposlenika, osuditi 
neprimjerene oblike komunikacije 

Kontinuirano  Ravnateljica  Zapisnici sa sjednica NV, broj prigovora 
vezanih uz komunikaciju 

Organizirati predavanja i radionice o 
komunikacijskim vještinama 

Ožujak 2019. – 
veljača 2021. 

Psihologinja, pedagoginja Zapisnici sa sjednica NV, broj predavanja 
i radionica, broj sudionika 

Omogućiti razmjenu 
informacija i 
iskustava u 
neformalnom 
okruženju 

Organizirati neformalna druženja – 
„Četvrtkom u zbornici“ 

Kontinuirano  Ravnateljica, psihologinja Fotografije, plakat s pozivom na 
druženje 

Kvaliteta nastave 

Praćenje rada 
nastavnika 

Organizirati hospitacije nastavnika – svaki 
nastavnik posjećuje 2 sata nastavu kolege 
prema vlastitom izboru 

Veljača 2019. – 
svibanj 2021. 

Ravnateljica  Bilješke nastavnika tijekom posjetu 

Kroz projekt Suradničkog učenje nastavnici 
odlaze na satove kolegama prema 
dogovorenom rasporedu 

Kontinuirano  Voditeljica projekta 
Suradničko učenje 

Izvješća sudionika projekta 

Obilazak nastave od strane ravnateljice i 
davanje povratne informacije o radu 

Kontinuirano  Ravnateljica, pedagoginja Raspored obilazaka, obrazci za praćenje 
nastavnog procesa, bilješke ravnateljice 

Profesori savjetnici i profesori mentori 
odlaze na satove sustručnjaka s ciljem 
davanja povratne informacije o radu 

Kontinuirano  Vodielji stručnih vijeća Zapisnici sa sastanaka stručnih vijeća, 
raspored obilazaka, obrasci za praćenje 
nastavnog procesa. 

Povećati motivaciju 
nastavnika 
 

Ukazivati na povezanost uspješne nastave 
sa zadovoljstvom i smanjenim stresom 
nastavnika 

Kontinuirano  Ravnateljica, psihologinja Zapisnici sa sjednica NV i razrednih 
vijeća 

 


