OSNOVNA ŠKOLA BRODARICA
BRODARICA
Gomljanik 100, 22000 Šibenik, OIB: 57942104056
tel.: 022 350 315, 022 351 208, fax.: 022 351 208
e-mail: ured@os-brodarica.skole.hr

KLASA: 602-02/21-01/48
URBROJ: 2182-62-01-21-01
U Brodarici 27. rujna. 2021.
Temeljem članka 58. i 72. Statuta Osnovne škole Brodarica, Brodarica, a na prijedlog ravnateljice i Učiteljskoga vijeća, Školski odbor na sjednici
održanoj dana 30. rujna 2021. donosi

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ZA ŠK. GOD. 2021./2022.
Prioritetno
područje
unaprjeđenja

Ciljevi

Metode i
aktivnosti za
ostvarivanje
ciljeva

Nužni resursi

Datum do
kojeg će se cilj
ostvariti

Osobe odgovorne
za provedbu
aktivnosti

Mjerljivi pokazatelji
ostvarivanja ciljeva

Lipanj 2022.

Ravnateljica
Razrednici
Stručni suradnici
Tehnička služba
Vanjski stručnjaci

Broj i vrsta posađenih
biljaka
Urednost i ljepota okoliša

Srpanj 2022.

Ravnateljica
Svi učitelji
Psiholog

Uređenje školskog
okoliša

Razvijanje ekološke
svijesti učenika
Razvijanje suradnje s
roditeljima i
lokalnom zajednicom

Odabir dijelova
okoliša za svaki
razredni odjel;
Usvajanje
hortikulturnog plana;
Prezentacija projekta
na roditeljskim
sastancima;
Uređivanje okoliša u
suradnji s roditeljima
i stručnjacima za
hortikulturu

Sadnice cvijeća i
voća;
Sredstva potrebna za
održavanje i
navodnjavanje;

Samovrednovanje
škole: ispitivanje
zadovoljstva učitelja
sadržajem i

Identificirati potrebe i
zadovoljstvo učitelja
prilikom provedbe
novih kurikuluma

Primijenit će se
instrumentarij za
samoprocjenu
zadovoljstva učitelja,

Upitnik za
samoprocjenu
kvalitete rada,
nastavnog procesa i

Rezultat na upitniku za
samoprocjenu
zadovoljstva učitelja,
rezultati i praćenje
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provedbom novih
kurikuluma

provest će se swot
analiza i odrediti
područja za
unaprijeđenje

rezultata učenika

učeničkih postignuća

Samovrednovanje
škole: provjera
ostvarenosti ishoda
poučavanja u
hrvatskome jeziku,
matematici i
engleskome jeziku na
kraju razredne
nastave

Osigurati potrebnu
razinu matematičkih i
jezičnih postignuća
učenika na kraju
razredne nastave

Učitelji razredne
nastave u suradnji s
predmetnim
učiteljima hrvatskog i
engleskog jezika, te
matematike,
pripremaju i provode
pismene testove za
procjenu učeničkih
postignuća

Pismeni testovi

Lipanj 2022.

Učiteljice četvrtih
razreda i predmetni
učitelji hrvatskoga i
engleskoga jezika te
matematike

Rezultati na testovima
znanja

Sigurnost učenika
škole

Educirati učenike i
roditelje o sigurnosti
djece u prometu

Organizirat će se
radionice za učenike
uz potporu prometne
policije i HAK-a, te
tematski satovi
razrednika

IK tehnologija,
brošure

Svibanj 2022.

Ravnateljica
Knjižničar
Psiholog
Razrednici

Broj prijavljenih
ugrožavanja sigurnosti
učenika u prometu

Unaprjeđenje
preventivnih
aktivnosti na razini
škole

Uvođenje znanstveno
utemeljenih
preventivnih
programa

Razrednici su prošle
školske godine
educirani za Trening
životnih vještina, a
ove godine smo
prijavili novi projekt
pri MZOS za program
RESCUR.

IK tehnologija,
potrošni materijali,
priručnici

Lipanj 2022.

Razrednici od 1. do 8.
razreda

Broj slučajeva nasilja,
kvalitetnija komunikacija
i suradnja među
učenicima, zadovoljstvo
učenika u razredu i školi,
broj evidentiranih rizičnih
ponašanja, broj
pedagoških mjera

Psihologinja

Pripremila: Sandra Šupe, prof.
Predsjednica školskoga odbora OŠ Brodarica, Simona Mesarek, prof.

Ravnateljica: Maja Morić, dipl. uč.
u zamjeni Ivana Križanac, dipl. uč.
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