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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 

Suradnja škole s 

lokalnom zajednicom 

- razvijati: 
- kulturnu djelatnost 

škole 
- poduzetništvo 

- očuvanje okoliša 
-uključiti roditelje u život 

škole 

- organizacija manifestacija 
- partnerstvo u programima EU 

- povezivanje s lokalnim 
udrugama 

- partnerstvo u obilježavanju 
blagdana, praznika i 

spomendana 

- financijska sredstva 
lokalnog i županijskog 

proračuna 
- sredstva iz programa i 

projekata na 
regionalnom, državnom 
i međunarodnom nivou 

17. 6. 2020. 
D. Škrlec 
S. Kovač 

- broj aktivnosti 
- broj sudionika 

- realizirana financijska 
sredstva 

- broj roditelja koji su 
sudjelovali u 

aktivnostima u školi 

Poduzetništvo u školi 

*razvoj interesa i 
sposobnosti, radnih 
navika i pozitivnih 

stavova prema radu 
 
 

*razvoj poduzetničkog 
duha te praktična 
primjena stečenih 

znanja u životu 
 

*priprema materijala za rad 
*nabavka alata, uređaja, 

opreme 
*rad sa materijalom, 

sjemenom, sadnicama, 
plodovima 

*nabavka ambalaže 
*izrada ambalaže 

*pakiranje proizvoda 
*priprema proizvoda 

*formiranje cijene proizvoda 
*prezentacija proizvoda 

*prodaja proizvoda 
*podnošenje izvješća 

Ljudi: 
*nastavnici 

*učenici 
 *tehničko osoblje 
*administrativno 

osoblje 
 

*alati 
*oprema (sušare, 

vrcaljke, košnice...) 
*sadnice 
*sjeme 
*zemlja 

 
17. 6.2020. 

I. Kardo 
I. Katić 

*količina proizvoda 
tijekom šk. god. 

 
*broj posjećenih i 

organiziranih sajmova 
 

*broj održanih 
poduzetničkih 

aktivnosti 



Odnos učenika prema 

drugim učenicima i školi 

- potaknuti učenike na 
promišljanje o  osobnom 

ponašanju  
- poticati pozitivne 

promjene ponašanja 
prema sebi, prema 
drugim učenicima, 
prema učiteljima i 

zaposlenicima škole, 
prema hrani 

- na satu razrednog odjela svih 
odjela u školi održati temu: 

- pristojnog ponašanja u učionici 
i u prostoru škole 

- pristojnog ponašanja za 
vrijeme obroka i odnošenje 

prema hrani 
- tijekom školske godine 

intenzivnije odgojno djelovanje 
učitelja i stručnih suradnika 

- pedagoginja 
- razrednici 

- učitelji 
17. 6. 2020. 

N. Eman 
A. Knez 

- broj održanih radionica 
- broj sudionika 

radionica 

Suradnja s drugim 

odgojno-obrazovnim 

institucijama 

*razvoj društvenih i 
komunikacijskih vještina 

 
*razvoj kritičkog 

mišljenja 
 

*korištenje 
informacijsko-
komunikacijske 

tehnologije 

*Škole školama –razmjena 
iskustva, ideja, primjera dobre 
prakse unutar škole i sa drugim 

školama online i/ili uživo 
 

 
*CUC (Carnet User Conference) 
– predstavljanje sudjelovanja u 

projektima 

Ljudi: 
*nastavnici 

*učenici 
 

 
*oprema (IKT) 

 

17. 6. 2020. I. Kardo 

- broj ostvarenih 
suradnji 

-broj aktivnosti  
- broj sudionika 

koji su sudjelovali u 
aktivnostima  

 

 


