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PRIORITETNO 

PODRUČJE 

UNAPRJEĐENJA 

RAZVOJNI CILJEVI 
METODE I AKTIVNOSTI ZA 

OSTVARIVANJE CILJEVA 

NUŽNI 

RESURSI 

 

DATUM DO KOJEGA 

ĆE SE CILJ 

OSTVARITI 

OSOBE 

ODGOVORNE ZA 

PROVEDBU 

AKTIVNOSTI 

MJERLJIVI 

POKAZATELJI 

OSTVARIVANJA 

CILJEVA 

ODNOS 

UČITELJA, 

RODITELJA I 

ŠKOLE  

Sve većom informatizacijom 

društva uočena je potreba za 

dodatnom edukacijom roditelja.  

Kao važan cilj nametnula se 

potreba osnaženja roditeljskih 

kompetencija: 

– senzibilizacija roditelja u 

svrhu prevencije zlouporabe 

osobnih podataka na društvenim 

mrežama i online komunikaciji 

edukacijom o zaštiti osobnih 

podataka 

 

U svrhu preveniranja ovisnosti 

učenika osnovnoškolske dobi 

potrebno je osnažiti roditelje 

edukacijom o novim oblicima u 

kojima se pojavljuju različita 

sredstva koja izazivaju ovisnost. 

 

Osnažiti roditeljske 

komunikacijske kompetencije 

 

Odgojno-obrazovni djelatnici 

također će biti uključeni kao 

izravni korisnici projekta te će 

kasnije i sami moći pružati veću 

podršku roditeljima s kojima će 

ostvarivati suradnju  

Organizacija predavanja za roditelje 

na temu: Zaštita osobnih podataka 

(predavanje je i za učitelje) u 

organizaciji Agencije za zaštitu 

osobnih podataka 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacija predavanja za roditelje 

na temu: Opasnosti od ovisnosti 

(predavanje je i za učitelje), 

predavačica Andreja Jurić 

 

 

Organizacija predavanja za roditelje 

na temu: Kako poboljšati 

komunikaciju s djecom u 

organizaciji Obiteljskog centra 

Krapinsko-zagorske županije 

(predavanje i za učitelje razredne 

nastave) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj listopada, poč. 

studenog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj ožujka, početak 

travnja 

 

 

 

 

 

 

Veljača-ožujak 

Martina Brlečić – kontakt i 

organizacija roditeljskih 

sastanaka 

 

 

 

 
 

Održana 3 predavanja 

stručnjaka na roditeljskom 

sastanku 

Dugoročni cilj: djelovanje 

na širu zajednicu  i 

edukacija roditelja da se 

odgovorno koriste osobnim 

podacima u online 

komunikaciji, aktivno 

provode  prevenciju 

ovisnosti kod svoje djece te 

kvalitetno komuniciraju 

 

 



PODRŠKA 

UČENICIMA 

Razvoj kompetencija 

aktivnog građanstva i 

poticanje volonterstva među 

učenicima 

- edukacija učitelja – voditelja na 

trodnevnom seminaru o volontiranju 

 

-edukacija kolektiva prenošenjem 

spoznaja 

 

-organizacija volonterskih akcija 

 
 

 

 

 

 

-početak listopada 

 

 

 

-tijekom studenog 

 

 

Tijekom školske godine 

Učiteljice Martina Lešković 

i Željka Franjković 

-provedene najmanje dvije 

volonterske akcije u kojima 

sudjeluju učenici naše škole 

STRUČNO 

USAVRŠAVA-

NJE 

DJELATNIKA 

ŠKOLE 

Unaprijediti stručne 

kompetencije djelatnika 

škole  

- predavanje stručnjaka s temom 

kako se nositi sa stresom u 

svakodnevnom radu 

- predavanje Dinke Juričić: Učitelj-

kustos, uloga koju traži digitalno 

doba 

 

 

 -provedba aktivnosti u okviru 

Erazmus + projekta RECEPTION 
(edukacija na sastancima 

partnerskih timova; provedba 

Studije slučaja u suradnji s 

Predškolom pri OŠMGGS) 

Naknada 

predavačima 

u visini 

dnevnice i 

prijevoza 

-Na sjednicama 

Učiteljskog vijeća 

tijekom školske godine 

sukladno terminima 

predavača 

 

 

 

 

 

 

 

Martina Brlečić – 

komunikacija s 

predavačima 

 

 

 
 

Projektni tim 

RECEPTION projekta 

(Erazmus+) 

-pozitivniji odnos djelatnika 

prema radu  i općenito 

poboljšana motivacija 

zaposlenika 

-implementacija naučenog u 

svakodnevnom radu s 

učenicima 

 

 

-održana predavanja na 

sjednicama Učiteljskog 

vijeća s ciljem diseminacije 

naučenog i prikaza 

poduzetih aktivnosti 

MATERIJALNI 

UVJETI RADA 

I 

OPREMLJENO

ST ŠKOLE 

Informatizacija edukacije u 

našoj školi 

 

 

Organizacija nastave u jednoj 

smjeni 

-upoznavanje sa sistemom 
informatizacije edukacijskih 

ustanova – Filex 

 

-prestrukturiranje i opremanje 

učionica (zadržati kabinetsku 

nastavu u predmetima gdje je to 

nužno) 

-organizacija prijevoza učenika  

 Krajem rujna na sjednici 

UV 

 

 

 

Tijekom školske godine 

-ravnateljica Sanja 

Knezić kontakt s 

predavačima 

 

 

-Ravnateljica Sanja 

Knezić 

Učitelji dobili potrebne 

informacije o sistemu Filex 

kako bi argumentirano 

mogli odlučiti hoće li se 

koristiti u poslovanju naše 

škole 

 

Nastava u OŠ Matije Gupca 

organizirana u jednoj 

smjeni. 

 


