Prosvjetno-kulturni centar Mađara u RH
Drinska 12 a
31000 Osijek

Školski razvojni plan
šk. g. 2017./2018.
Definiranje prioritetnih razvojnih ciljeva
1.Unapređivanje kvalitete nastave
2. Opstojnost škole

UNAPREĐIVANJE KVALITETE NASTAVE

Prioritetno
područje

Ciljevi

Metode i aktivnosti za ostvarivanje
ciljeva

-suradnja sa školama u

-posjeti školama, razmjena znanja,

Republici Mađarskoj

vještina i iskustava

-primijeniti metode koje -sustavno pohađanje pripremnih

Nužni resursi
(financijski,
organizacijski,
ljudski)

Datum do kojega
će se cilj
ostvariti

Nadležna osoba

-nastavnici i
učenici

- lipanj 2018.

-ravnatelj

-nastavnici,

-šk. god.

-profesori

2017./2018.

jezika,
matematike

-ocjene iz
napisanih eseja,
testova i uspjeh na
Državnoj maturi

-ravnatelj

-usporedba broja

će omogućiti da učenici sati za državnu maturu, učenici 4.
učenici
postignu standarde
K i 4. T razreda napisat će po jedan
Državne mature
esej iz mađarskog, engleskog,
njemačkog i hrvatskog jezika,
rješavanje različitih zadataka i
testova iz matematike i jezika
zadanih na maturi
-povećati broj sati
uključenosti u metode
aktivnog učenja na
nastavi za 20%

Projektna nastava
-organiziranje nastave uz pomoć
gosta predavača

Mjerljivi pokazatelji
ostvarivanja ciljeva

- broj učenika i

nastavnika koji su
sudjelovali u
različitim
oblicima suradnje,
uspješnost
suradnje,
primjenjivost
stečenih znanja i
vještina i
iskustava

-vlastita
-svibanj 2018.
sredstva škole,
-ravnatelj,
nastavnici,
učenici

sati prije i poslije
primjene metoda
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Prioritetno
područje

Metode i aktivnosti za ostvarivanje
ciljeva

Nužni resursi
(financijski,
organizacijski,
ljudski)

-izraditi plan pisanih

-izraditi mjesečne planove za svaki

-svi nastavnici

provjera znanja tijekom
školske godine

nastavni predmet

-organizirati i provesti

-održati satove po potrebi iz

-predmetni

dodatnu i dopunsku
nastavu

hrvatskog i engleskog jezika,
matematike, i izbornih predmeta u
4.K i 4. T razredu

nastavnici

Ciljevi

Datum do kojega
će se cilj
ostvariti

Nadležna osoba

-šk. g.

-ravnatelj

2017./2018.

UNAPREĐIVANJE KVALITETE
NASTAVE

-vrijeme i broj

pisanih ispita

- šk.god.
2017./2018.

-predmetni
nastavnici

-broj održanih sati
i broj učenika na
nastavi

-sredstva škole -šk. g.
aktivnosti u školi (dramsko-učenici
2017./2018.
recitatorska sekcija, filmska
družina, fizika u 5 minuta…)
- upoznavanje učenika s
programom, prezentacija vještina u
školi

-nastavnici

-broj i uspjeh

-sudjelovanje učenika na

-nastavnici

natjecanjima

-sredstva škole - šk.god.
-učenici i
2017./2018.
nastavnici

-organiziranje radionica za učenike

-sredstva škole - šk.god.

-nastavnici

- radionice za Božić i Uskrs
- radionica za karneval

-Vijeće
učenika i
razrednici

-povećati broj učenika u - pohađanje izvannastavnih

izvannastavnim
aktivnostima za 20%

Mjerljivi pokazatelji
ostvarivanja ciljeva

učenika koji su
sudjelovali u
pojedinoj
aktivnosti

2017./2018.
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Prioritetno
područje

Ciljevi

Metode i aktivnosti za ostvarivanje
ciljeva

-međuškolska športska natjecanja

Nužni resursi
(financijski,
organizacijski,
ljudski)

-sredstva škole -šk. g.

-organizirati
natjecanje
iz -učenici
nogometa, odbojke i stolnog tenisa
-povećati broj učenika
koji sudjeluju u
aktivnostima koje
potiču socijalnu
osjetljivost za 20%

-organizirati humanitarne akcije

Nadležna osoba

Mjerljivi pokazatelji
ostvarivanja ciljeva

-nastavnik

2017./2018.

TZK

-učenici,

-šk. g.

-nastavnici

nastavnici

2017./2018.

-broj učenika koji

su sudjelovali u
pojedinoj
aktivnosti

-organizirati tri tematske radionice

za nastavnike na NV
-nastavnici
-organizirati
dva
sastanka
stručnih
iskustva među
-nastavnici
nastavnicima stečena na vijeća
formalnim stručnim
usavršavanjima
-razmjena znanja i

Datum do kojega
će se cilj
ostvariti

-šk. g.

-nastavnici

-održane tri

2017./2018.
-šk. g.
2017./2018.

-ravnatelj

radionice
-održana dva
sastanka
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OPSTOJNOST
ŠKOLE

Prioritetno
područje

Ciljevi

Metode i aktivnosti za ostvarivanje
ciljeva

Nužni resursi
(financijski,
organizacijski,
ljudski)

Datum do kojega
će se cilj
ostvariti

-aktualizirati informacije

-redovito ažurirati školsku internet

-sredstva škole -šk.god.

za širu javnosti

stranicu.
-potaknuti profesore i učenike da
iznesu svoje prijedloge

-nastavnici,
učenici

2017./2018.

-upisati planirani broj

-održati

prezentaciju škole u
mađarskim osnovnim školama

- vlastita
sredstva škole
-učenici,
nastavnici

-lipanj 2018.

-organizirati Otvorene dane škole

-sponzori,
nastavnici,
učenici

-ažurirati promidžbeni letak škole

-vlastita

učenika

sredstva škole
-učenici
-nastavnici

-svibanj 2018.

-lipanj 2018.

Nadležna osoba

-nastavnik
informatike

-ravnatelj
-nastavnici

Mjerljivi pokazatelji
ostvarivanja ciljeva

-ažurirana internet

stranica

-upisani razredni
odjeli

-ravnatelj

-ravnatelj
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