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1. područje unapređenja 
 

Odnos učenika prema drugim učenicima i školi 
 
• Ciljevi: 
• Smanjiti stupanj nasilja među djecom 
• Stvoriti pozitivno ozračje u školi  

 
Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva 
• Aktivno uključivanje u UNICEFov program „Za sigurno i 
poticajno okruženje u školama“ 

• Koraci u programu 
 
 
 



2. područje unapređenja 
 

• Odnos učenika i učitelja  
 
• Ciljevi: 
• Omogućiti bolju komunikaciju između učitelja i učenika  

 
Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva 
• Konzultacije učitelja za učenike dva puta u mjesecu  
• Predmetni učitelji osiguravaju termin u kojem im se 
učenici mogu obratiti, te redovito održavaju 
konzultacije  

 
 

3. područje unapređenja 
 
• Poučavanje i učenje  
 
• Ciljevi: 
• Omogućiti bolju komunikaciju između učitelja i učenika 
• Podizanje motivacije učenika  

 
Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva 
• Konzultacije učitelja za učenike dva puta u mjesecu 
• Svaki učitelj predmetne i razredne nastave će ponuditi 
nekoliko tema zanimljivih učenicima, od kojih učenici 
odabiru jednu– tu temu priprema učitelj ili učenici sami 
(jednom u polugodištu) 

 
 
 



4. područje unapređenja 
 
• Vrjednovanje učeničkog napretka i postignuća  
 
• Ciljevi: 
• Podizanje razine znanja učitelja na temu vrjednovanja  

 
Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva 
• Individualno usavršavanje učitelja kroz stručnu 
literaturu na temu vrjednovanja 

• Pozivanje stručnog predavača i predavanje na temu 
praćenja i ocjenjivanja učenika  

• Stručni aktivi po predmetima uključuju temu praćenja i 
ocjenjivanja učenika  

 
 

5. područje unapređenja 
 
• Odnos učitelja, roditelja i škole  
 
• Ciljevi: 
• Educirati učitelje o provedbi jednog tematskog 
roditeljskog sastanka 

• Omogućiti veći angažman roditelja u rješavanju 
problemskih situacija u školi 

• Omogućiti bolju komunikaciju između učitelja i roditelja 
• Omogućiti druženje učitelja i roditelja u opuštenijoj 
atmosferi 

 
 
 



 
Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva 
• UNICEF – vanjski mentor priprema učitelje za 
provedbu roditeljskog sastanka na temu odgojni stilovi 
roditelja 

• UNICEF- uključivanje  roditelja u akcijske grupe za 
borbu protiv nasilja 

• Konzultacije učitelja za roditelje dva puta u mjesecu  
-Predmetni učitelji osiguravaju termin u kojem im se 
roditelji mogu obratiti, te redovito održavaju 
konzultacije  

• Uz već postojeće aktivnosti – prijedlozi: zajednički 
izlet učitelja, roditelja i djece – na nivou jednog ili 
nekoliko razreda; utakmica između roditelja dva 
razreda ili roditelja i učitelja; radionica na  
roditeljskom sastanku – opuštenija tema; druženje 
roditelja i učitelja za vrijeme čaga  

 
 

6. područje unapređenja 
 
• Planiranje nastavnog procesa  
 
• Ciljevi: 
• Povećati komunikaciju među učiteljima, te između 
učitelja i stručne službe u svrhu razmjene iskustava, 
savjetovanja, planiranja nastavnog procesa i podizanja 
kvalitete rada 

• Olakšati učiteljima i učenicima prijelaz iz četvrtih u 
peti razred  

 



Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva 
• Stručna pomoć i podrška kolegama s manje radnog 
iskustva; stručna pomoć i podrška kolegama te razmjena 
iskustava među kolegama; stručna pomoć i podrška 
stručne službe - kroz odlaženje na nastavni sat jednog 
kolege drugome, razgovor, savjetovanje, zajednička 
priprema nastavne cjeline 

• Dva sastanka u tijeku školske godine između učitelja 
četvrtih razreda i predmetnih učitelja koji preuzimaju 
generaciju učenika u petom razredu  

 
 

7. područje unapređenja 
 
Radno ozračje  

 
• Ciljevi: 
• Povećati motivaciju učitelja za rad  
• Povećati kvalitetu radnog ozračja 
• Osvijestiti utjecaj radnog ozračja na rad učitelja 
• Osvijestiti i podignuti razinu profesionalne etike kod 
učitelja  

 
Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva 
• Predavanje vanjskog predavača na teme:  
•     Vrijeme je za odgoj 
•     Kako poboljšati komunikaciju u kolektivu 
•     Kako osobno zadovoljstvo utječe na kvalitetu nastave  
• Formirati Tim za izradu nacrta Školskog kodeksa 
profesionalne etike - Tim formira nacrt Školskog 
kodeksa profesionalne etike  



                                             Koordinatorica  
                                            Jasmina Vizler Zorko, prof.      
                                            - stručni suradnik 
 
Članovi Tima za kvalitetu: 
 
Milena Kolarec, prof. - ravnateljica 
Gabrijela Žokalj, prof. – razredna nastava 
Ivana Golić, prof. – predmetna nastava 
Vjekoslav Jakopec, prof. – predmetna nastava    
 


