Razvojni plan škole

Područja rada:
-

suradnja s roditeljima
radno ozračje
nastava i poučavanje
organizacija rada škole
materijalni uvjeti

Prioritetno područje: Suradnja s roditeljima

Ciljevi

Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva
-

Uključiti roditelje učenika
u aktivnost škole
-

-

-

Uređenje web stranica
škole – kutak za roditelje
-

Edukacija roditelje

-

Nosioci
aktivnosti

Provoditi zajedničke aktivnosti kroz
projekte ( Škola za Afriku, večer
matematike, Eko škole, vrećica s blagom),
izvanučioničke nastave, uređenje prostora
Koristiti roditeljske resurse u nastavi i
izvannastavnim aktivnostima
Koristiti roditelje raznih struka u
profesionalnom informiranju učenika
osmih razreda
Organizirati zajedničke akcije s
roditeljima
Pojačati međugeneracijsku suradnju
Vijeće roditelja organizirati uz obvezan
dio u osmorazrednim područnim školama
zbog različitih potreba učenika i roditelja
vezanih uz lokalnu zajednicu
Organizirati tematske roditeljske skupove
bez plenarnih sastanaka

Učitelji RN
Učitelji PN
Razrednici

Prikupiti važne informacije koje će
koristiti roditeljima u praćenju rada
odgojno obrazovnog procesa svoga djeteta
Omogućiti prostor za roditeljska pitanja

Pedagog škole
Knjižničarka
Voditeljica
Novinarske
sekcije
Razrednici
Ravnatelj škole
Pedagog

Organizirati tematske roditeljske sastanke
sa tema:
- Uloga učitelja u nastavnom procesu
- Uloga učitelja i roditelja u odgoju
djece
- Zamke odrastanja
- ovisnosti o alkoholi, pušenju i
energetskim napitcima
Nastaviti s radom Škole roditeljstva
Organizirati edukacija učitelja za vođenje
škole roditeljstva

Pedagog,vanjski
suradnici

Liječnica
školske
medicine

Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja prioritetnog područja:
-

Veći broj uključenih roditelja u proces odgoja i obrazovanja
Približiti se roditeljima s ciljem građenja kvalitetnih odnosa, a time utjecati na pozitivne
stavove o školi , učiteljima i cjelokupnom nastavnom procesu
Olakšati odabir zanimanja učenicima osmih razreda
Pomoć roditeljima u odgoju djece

-

Podići kompetencije učitelja u radu s roditeljima

Prioritetno područje: Radno ozračje

Ciljevi

Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva
-

Školu napraviti
zanimljiviju učenicima

-

Pojačati odgovornost
poštivanja kućnog reda
škole te pridržavanja
školskih pravila

-

Razmjena iskustava među
učiteljima s ciljem bolje
informiranosti i edukacije
iz drugih područja
odgojno –obrazovnog
procesa

Uvesti nove aktivnosti poput – Mjesec
engleskog jezika
Večer matematike
Obilježavanje Dana znanosti
Organizirati audiciju za glumu, recitatore i
sl.
Osvijestiti učitelje u važnosti pridržavanja
postavljenih pravila
Upoznati roditelje o postavljenim
pravilima te provedbom istih

-

Koristiti rad učitelja tijekom godine te
prikazati isti ( primjeri dobre prakse) kroz
- školske aktive
- Učiteljska vijeća

-

Organizirati razredna vijeća jednom
mjesečno s ciljem razmijene informacija
Organizirati team building

-

Nosioci
aktivnosti

Učitelji
Pedagog
Ravnatelj

Pedagog
Razrednici

Učitelji RN
Učitelji PN
Voditelji
školskih aktiva
Pedagoginja
škole
Ravnatelj škole

Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja prioritetnog područja:
-

Veća informiranost učitelja o radu i aktivnostima unutar odgojno-obrazovnog procesa
tijekom godine
Prikaz rada učitelja kolegama drugih područja s ciljem što boljoj integriranosti nastavnih
sadržaja
Pojačati dosljednost u provođenju kućnog reda škole
Školu napraviti zanimljivijim mjestom za učenje i poučavanje

Prioritetno područje: Nastava i poučavanje

Ciljevi
Uvesti više dopunske
nastave i više vremena za
rješavanje zadataka na
testu

Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva
Više objašnjavanja nastavnih sadržaja
učenicima koji ih nisu razumjeli
Dati učenicima više vremena za rješavanje
zadataka na testu
Više primjera iz života povezati sa
obrađenim sadržajima te usvojenim
činjenicama

Predmetni
učitelji

-

Educirati učitelje o važnosti zadovoljavanja
potreba učenika za uspjehom

pedagog

-

Smanjiti činjenično i faktografsko
usvajanje nastavnih sadržaja

Predmetni
učitelji

-

Proraditi tijekom godine s učenicima na
kriterijima ocjenjivanja te biti dosljedni u
njihovu provođenju

Učitelji
nastavnih
predmeta

-

Potrebno je povezivati
nastavne sadržaje sa
životnim situacijama
Razumijevanje učenikovih
potreba

Smanjiti nepotrebne
sadržaje
Kriteriji ocjenjivanja

Podizanje pozitivnih
vrijednosti kod učenika
„ Znanje je in „

Nosioci
aktivnosti

- Organizirati predavanje za roditelje ne temu
važnosti znanja u životu čovjeka
- Usmjeravati roditelje i učenike na kriterije
ocjenjivanja i kriterije zaključivanja ocjena

Rad s učenicima koji
kontinuirano ometaju
nastavu

-

Pojačati rad s vijećem
učenika

-

-

Nastaviti s radom „ Malih kreativnih
socijalizacijskih skupina“
Pojačati timski rad učitelja

Predmetni
učitelji

Ravnatelj škole
Pedagog
Razrednici
Učitelji RN
Učitelji PN

Pedagog

Uključiti ih u planirane aktivnosti škole –PŠ Pedagog
Moravice
Razrednici

Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja prioritetnog područja:
- Izbjegavanje stresnih situacija kod učenika
- Povećati odgovornost učenika
- Osvješćivanje potrebe znanja u svakodnevnom životu te bolja motiviranost za rad u nastavi
i van nje
- Ponuditi više područja i sadržaja rada s darovitima
- Više suradnje među predmetnim učiteljima kroz projekte i programe te integriranosti
nastave kao i posjet učitelja nastavi svojih kolega srodnih područja
- Smanjiti broj učenika koji redovito ometaju nastavu
- Više uključenosti učenika u život škole

Prioritetno područje: Organizacija rada škole

Ciljevi

Pronaći rješenje za
nedostatak prostora u
realizaciji raznih
aktivnosti

Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva

-

-

Nosioci
aktivnosti

Povezati slična područja rada u jedan
prostor ( kabinet izborne nastave
njemačkog jezika u Vrbovskom )
Napraviti rješenje za preseljenje knjižnice u
veći prostor
Urediti prostor zadruge u staroj dvorani

Ravnatelj škole
Pedagog

Pomaknuti nastavu u 8
sati Vrbovsko

-

Prijedlog izložiti Vijeću roditelja
Pismeno se očitovati Osnivaču i
prijevozniku

Ravnatelj škole
Školski odbor
Vijeće roditelja

Veća povezanost učitelja
Iz područnih škola sa
centralnom školom

-

Dolazak učenika i učitelje iz PŠ na :
- Projektni dan
- Olimpijski dan
- Kulturna i javna događanja škole
Organizacija zajedničkih terenskih nastava i
izvanučioničke nastave
Realizirati projekte među školama

Učitelji RN
Učitelji PN
Razrednici
Voditelji PŠ

-

Informatizirati
učionice
Opremanje kabineta
kemije
Nabavka zastora u
Moravicama

-

Pojačati rad dežurnih
učenika

Informatičar
Ravnatelj škole

Vijeće učenika
Dežurni učitelji

-

Izraditi kriterije i poslove dežurnog
učenika

-

Oplemeniti prostore škole ( hodnike i hol
škole bojom i panoima za svaki kabinet .

Učitelji
Ravnatelj škole
Pomoćno –
tehničko
osoblje

-

Izraditi etički kodeks
Uvesti knjigu utisaka za roditelje

Učiteljsko
vijeće
Vijeće roditelja
Dežurni učitelji

Urediti prostore škole

Izraditi novi etički kodeks

Uvesti Internet u učionice
Informatizirati učionice
Uvesti e- dnevnike u OŠ Vrbovsko
Realizirati internetsku mrežu potrebnu za
uvođenje e-imenika
Nabava tri interaktivne ploče za nastavu u
sve tri škole
Nabava osnovnih nastavnih sredstava za
praktičan rad iz kemije

Za vrijeme odmora
organizirati dežurstvo u
okolišu škole

-

Pustiti učenike na školsko igralište
Pustiti učenike u park kraj škole

Suglasnost
roditelja ??

Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja prioritetnog područja:
-

Češća i učinkovitija suradnja predmetnih učitelja
Češća i učinkovitija suradnja s učiteljima iz područnih škola s ciljem realizacije zajednički
planiranih aktivnosti
Informatizirati učionice s ciljem lakšeg dobivanja potrebnih informacija potrebnih za
nadogradnju znanja iz pojedinog područja
Bolji rezultati na nastavi kemije
Zajednički stav oko dežurstva učenika
Smanjiti broj učenika koji ometaju odgojno –obrazovni proces
Definirati ovlasti učitelja
Vanjsko vrednovanje od strane roditelja

Prioritetno područje: Materijalni uvjeti

Ciljevi

Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva

Nosioci
aktivnosti

Izmjena stolarije

-

U proceduri kod Osnivača

Ravnatelj škole

Stručna usavršavanja

-

Tijekom godine pratiti i javljati se na razne
natječaje
Tijekom godine tražiti sponzora

Tim za izradu
projekata
Pedagog

Tijekom godine pratiti i javljati se na razne
natječaje
Tijekom godine tražiti sponzora

Tim za izradu
projekata
Informatičar

Tijekom godine pratiti i javljati se na razne
natječaje
Tijekom godine tražiti sponzora

Tim za izradu
projekata
Knjižničar

Uređenje vrtnog prostora u Vrbovskom
( sjenica,klupe…)
Reciklaža starog namještaja
Uređenje dječjeg igrališta i parka u
Moravicama
Nabava nadzorne kamere u Gomirju i

Eko patrola

Nabava informatičke
opreme

-

Nabava stručne literature

-

Urediti prostor u školama
i oko njih

-

Kreativna
radionica
Grad Vrbovsko
Učitelji

Uređenje školskog vrta u
Vrbovskom

-

Vrbovskom
Uređenje ograde i cvjetnjaka u Lukovdolu
Izmjena zavjesa u razredima
Postavljanje klupica u hodnicima
Nabavka ormarića za odlaganje stvari
učenika
Izraditi projekt potreban za korištenje
učenika i učitelja.

Mjesni odbor i
tim za kvalitetu

Ravnatelj škole
ekolozi

Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja prioritetnog područja:
-

Zadržavanje topline u učionicama
Više stručnog usavršavanja
Više stručne literature
Informatizirane učionice
Okoliš škole uredniji i ekološki prihvatljiviji za učenike , učitelje i mještane tog mjesta
Zanimljiviji prostor za rad i učenje

