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Misija IKT - a u školi 

 

 

 

Primjenom IKT-a u učenju i poučavanju omogućiti svakom učenika razvoj vlastitih IKT kompetencija potrebnih u 

stjecanju znanja, razmjeni podataka, komunikaciji i time osposobiti za uključivanje u društveni život i tržište rada. 

Primjenom IKT-a u poučavanju omogućiti djelatnicima stjecanje i razvoj digitalnih kompetencija potrebnih za 

poboljšanje poslovanja, komunikacije, poticati samoobrazovanje i usavršavanje, a time  napredovanje u radu. 

IKT temeljne 

vrijednosti škole 

 

Dosadašnja praksa i reference: 

 Permanentno usavršavanje učitelja u području primjene IKT-a 

 Korelacijsko međupredmetno povezivanje u redovnoj nastavi 

 Primjena suvremenih načina učenja i poučavanja uz naglasak na inkluziju učenika s teškoćama u razvoju i 

dodatni rad s darovitim učenicima 

 Vođenje županijskih vijeća (matematika, biologija, engleski jezik, razredna nastava i stručni suradnici 

defektolozi)  i suradnja sa školama i AZOO 

 Sudjelovanje na natjecanjima i rezultati na državnoj razini, osobito na području matematike i informatike 

 Uređivanje i izdavanje školskog lista Svibanjski zvuci 

 Suradnja s lokalnom zajednicom kroz projektne aktivnosti: Akcija stari papir, Volontiramo i mi, Centar tehničke 

kulture 

 Sudjelovanje u međunarodnim projektima:Comenius, međunarodni program  Eko - škole i e Twining 

 Sudjelovanje u projektima ESF-a: Volontiramo i mi 

 Humanitarna akcija Naučimo dobrotu 

 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti: Arduino, Robotika, LOGO 

Vizija IKT – a u školi 

 

Naša vizija je  postati suvremena digitalno zrela škola koja će korištenjem IKT-a u učenju i poučavanju unaprijediti 

način stjecanja i primjene novih znanja, pritom omogućiti  individualizirani pristup učenicima i neprekidan razvoj 

digitalnih kompetencija djelatnika i učenika, te bolje uključivanje u svijet rada. 

Strateške inicijative 

(tematska područja)  

 

1. Planiranje, upravljanje i vođenje 

2. IKT u učenju i poučavanju 

3. Razvoj digitalnih kompetencija  

4. IKT kultura 

5. IKT infrastruktura 
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Strateški ciljevi 

1. Izraditi Strateški plan primjene IKT-a 

2. Izraditi Godišnji/ akcijski plan primjene IKT-a 

3. Izraditi i primijeniti sustav komunikacije i upravljanja podacima u planiranju nastave i poslovanju škole 

4. Izrada plana nabave  IKT resursima za potrebe učenja i poučavanja 
 

    1. Planiratiprimjenu IKT-a u planiranjuirealizacijinastave 
    2. Povećatiudiovrednovanjaučeničkihpostignućakorištenjem IKT-a i on-line testova 
    3. Osposobitiiuključitivišeodpolovineučenika u korištenju IKT-a kaopodrškuvlastitomučenju 
    4. Primjenjivati IKT kaopodršku u učenjuipoučavanjuučenika s posebnimodgojno-obrazovnimpotrebama u  

svimpodručjimarada: redovnanastava, dodatni, dopunskiiindividualni rad  
    5. Povećatiudiointeraktivnihoblikapoučavanjauzprimjenu IKT-a 
    6. Uključitiučenikenaizraduvlastitihdigitalnihsadržajakrozprojektneaktivnostiidomaćezadaće 
 

1. Organizirati edukacije za sve učitelje o primjeni IKT-a za rad s učenicima s posebnim potrebama 

2. Organizirati edukativne radionice razvoja digitalnih kompetencija učitelja, radi unaprjeđenja poučavanja, odabira 

primjerene tehnologije i sadržaja te samopouzdanja u primjeni   

3. Sustavno  planirati i provoditi aktivnosti u nastavi koje pridonose razvoju digitalnih kompetencija učenika u svim 

predmetima  

4. Odabrati i primijeniti društvenu mrežu za komunikaciju i razmjenu ideja  

5. Prezentirati primjere primjene IKT-a na stručnim i županijskim vijećima 

 

1. UsvojitiPravilnik o sigurnomiodgovornomkorištenju IKT-a u školi 

2. Primijenjivati pravila o zaštiti autorskog prava i intelektualnog vlasništva  

3. Realizirati projektni dan vezano uz razvoj digitalnih kompetencija i primjenu IKT-a na razini škole 

4. Pripremiti i prijaviti jedan projekt na godinu o unaprjeđenju rada na području primjene IKT-a 

1. Izraditi bazu podataka za pohranu digitalnih obrazovnih sadržaja  

2. Uspostaviti prezentacijsku  učionicu u društvenoj grupi predmeta i razrednoj nastavi  

3. Provoditi kontrolu licenciranja i instaliranih  programskih alata 

4. Provoditi zaštitne mjere -instalacija i aktivacija antivirusnih programa.  
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Strateške inicijative OŠ Dore Pejačević Našice 

Strateška inicijativa Strateško postignuće 

1) Planiranje, upravljanje i 
vođenje 

1. Izrađen Strateški plan primjene IKT-a 
2. Izrađen Godišnji/akcijski plan primjene IKT-a 
3. Izrađen i primijenjen novi sustav komunikacije i upravljanja podacima u planiranju nastavnih procesa 

i poslovanju škole  
4. Izrađen Plan opremanja škole IKT resursima 

2) IKT u učenju i poučavanju 

1. Planirana primjena IKT-a u planiranju i realizaciji nastave 
2. Povećan udio vrednovanja učeničkih postignuća korištenjem IKT-a i on-line testova  
3. Osposobljeno i uključeno više od polovine učenika u korištenju IKT-a kao podršku vlastitom učenju 
4. Primijenjen IKT kao podrška u učenju i poučavanju učenika s posebnim odgojno-obrazovnim 

potrebama u svim područjima rada: redovna nastava, dodatni, dopunski i individualni rad  
5. Povećan udio interaktivnih oblika poučavanja uz primjenu IKT-a  
6. Izrađeni učenički digitalni sadržaji kroz projektne aktivnosti i domaće zadaće 

3) Razvoj digitalnih 
kompetencija  

1. Organizirane edukacije za sve učitelje o primjeni IKT-a za rad s učenicima s posebnim potrebama 
2. Organizirane edukativne radionice razvoja digitalnih kompetencija učitelja, radi unaprjeđenja 

poučavanja, odabira primjerene tehnologije i sadržaja te samopouzdanja u primjeni IKT-a  
3. Sustavno  planirane i provedene aktivnosti u nastavi koje pridonose razvoju digitalnih kompetencija 

učenika u svim predmetima  
4. Ostvarena komunikacija putem društvenih mreža i razmjena ideja i  
5. Prezentacija primjera dobre prakse u primjeni IKT-a na stručnim i županijskim vijećima 

4) IKT kultura 

1. UsvojenPravilnik o sigurnomiodgovornomkorištenju IKT-a u školi 
 2. Primijenjena pravila o zaštiti autorskog prava i intelektualnog vlasništva  
 3. Realiziran projektni dan vezano uz razvoj digitalnih kompetencija i primjenu IKT-a na razini škole 
 4. Pripremljen i prijavljen jedan projekt na godinu o unaprjeđenju rada na području primjene IKT-a 

5) IKT infrastruktura 

1. Izrađena baza podataka za pohranu digitalnih obrazovnih sadržaja  
2. Uspostavljena prezentacijska  učionica u društvenoj grupi i razrednoj nastavi 
3. Provedena sustavna  kontrola licenciranja i instaliranih programskih alata 
4. Provedene zaštitne mjere-instalacija i aktivacija antivirusnih programa 
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Strateške inicijative:                                1.Planiranje, upravljanje i vođenje 

 
Strateškopostignuće 

1. Izrađen Strateški plan primjene IKT-a 

2. Izrađen Godišnji/akcijski plan primjene IKT-a 

3. Izrađen i primijenjen novi sustav komunikacije i upravljanja podacima u planiranju nastavnih procesa i poslovanju škole 

4. Izrađen Plan opremanja škole IKT  

 
Operacionalizacija strateških ciljeva:    1.Planiranje, upravljanje i vođenje 

Oznaka i naziv strateškog cilja Aktivnost provedbe 
Mehanizmi 

praćenja  
Rokovi 

Nositelj 

aktivnosti 
Potrebni resursi 

 
 
SC1: Izraditi 
Strateški plan primjene IKT-a 
 
 

 

Educirati učitelje 
o značaju 
strateškog 
planiranja na 
sjednici UV-a 

Analizirati 
strateške ciljeve, 
provesti SWOT-
analizu  i  
implementirati 
prijedloge za 
primjenu IKT-a u 
Strateški plan na 
sjednicima 
Stručnih vijeća 

Broj učitelja 
nazočnih na 
UV-u 

Broj učitelja 
nazočnih na 
stručnom vijeću 
RN, DGP I PGP 

Broj predloženih 
strateških 
ciljeva  

 

Studeni 
2017. 

Studeni-
prosina
c 2017. 

 

 

Ravnateljica 

Projektni tim 
e-Škole 

Administrativn
o osoblje 

Pedagoška 
služba 

Svi učitelji 

Komunikacijsk

a infrastruktura 

Godišnji plan i 

program rada 

Školski 

kurikulum 

Izraditi dukument: 
Izrađen Siječanj- Ravnateljica IKT 
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Strateški plan 
primjene IKT-a 
Usvojiti dokument 
Strateški plan 
primjene IKT-a na 
sjednici Školskog 
odbora 

dokument: 

Strateški plan 
primjene IKT-a  

 

veljača 

2018. 

Travanj 

2018. 

Projektni tim 
e-Škole 
Administrativn
o osoblje, 
Školski odbor,  

Svi učitelji 

SC2:  
IzraditiAkcijski plan primjene IKT-aza 2017./2018. 
 
IzraditiAkcijski plan primjene IKT-aza 
2018.-2020. 

Analizirati GPP i 

Školski kurikulum 

rada,odabrane 

teme i nastavne 

jednice za 

implementaciju 

digitalnih saržaja i 

izraditi Akcijski 

plan primjene Ikt-

a na razini 

školske godine  

Izrađeni 

dokument 

Godišnji/ 

akcijski plan 

primjene IKT-a 

za 2017./2018. 

za2018.-2020. 

Siječanj-

veljača 

2018. 

Do 

travnja 

2018. 

Ravnateljica 

Projektni tim 
e-Škole 

Administrativn
o osoblje 

Pedagoška 
služba 

Svi učitelji 

 

SC3: 

Izraditiiprimijenitisustavkomunikacijeiupravljanjapodaci

ma u planiranjunastaveposlovanjuškole 

Analizirati 

postojeće stanje i 

rezultate 

samovrednovanj

a, definirati 

strateške ciljeve, 

provesti SWOT-

analizu  i  

implementirati 

prijedloge za 

primjenu IKT-a u 

Broj učitelja i 

djelatnika 

uključenih u 

društvenu 

mrežu 

Broj 

dokumenata 

kojma se dijele 

podaci u 

poslovanju  

Do 31. 

kolovoz

a 2018. 

Ravnateljica 

Projektni tim 
e-Škole 

Administrativn
o osoblje 

Pedagoška 
služba 

 

IKT 
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Strateški plan u 

području 

poslovanja, 

upravljanja 

podacima i 

komunikacije 

Izraditi excel 

program za 

evidenciju radnog 

vremena, 

zamjena, 

odrađenih sati 

prilagođenih 

programa  

 

SC4: Izraditi Plan opremanjaškole IKT resursima 

Analizirati 

potrebe učitelja i 

učestalost 

korištenja IKT-a  

Izraditi plan 

nabave 

Provesti javnu 

nabavu i ugraditi 

opremu 

Plan 

opremanjaškol

e IKT 

resursima 

Provedena 

javna nabava, 

oprema 

Siječanj 

2018. 

 

Ožujak -

kolovoz 

2018. 

Ravnateljica 

Projektni tim 
e-Škole 

Administrativn
o osoblje 

 

Fin.sredstva 

 
 

Strateške inicijative OŠ Dore Pejačević Našice            2.IKT u učenjuipoučavanju 
Strateškapostignuća: 
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1. Planirana primjena IKT-a u planiranju i realizaciji nastave 
2. Povećati udio vrednovanja učeničkih postignuća korištenjem IKT-a i on-line testova  

3. Osposobiti i uključiti više od polovine učenika u korištenju IKT-a kao podršku vlastitom učenju 

4. Primjenjivati IKT kao podršku u učenju i poučavanju učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u svim područjima rada: 

redovna nastava, dodatni, dopunski i individualni rad  

5. Povećati udio interaktivnih oblika poučavanja uz primjenu IKT-a 

6. Uključiti učenike na izradu vlastitih digitalnih sadržaja kroz projektne aktivnosti i domaće zadaće 

 
Operacionalizacija strateških ciljeva            2. IKT u učenjuipoučavanju 

S.C. 2. 1. Planiratiprimjenu IKT-a u planiranjuirealizacijinastave 

 
2.1. 

 

Aktivnost provedbe Mehanizmi praćenja  Rokovi Nositelj aktivnosti Potrebni resursi 

2.1.1. U godišnje i mjesečne planove uvrstiti 
primjenu IKT –a u nastavi  

 

 

 

Izrađena baza podataka 
sa  godišnjim  i mjesečnim 
planovima na gmail-u  

 

 

od rujna 2017. 

Tijekom 
školske godine 
(za svaki idući 
mjesec)  

Učitelji 

Stručna pedagoška 
služba 

Ravnateljica 

IKT oprema 

Office 365 

2.1.3. U izradi dnevnih priprema navesti vrste IKT 
uređaja, alate, izvore znanja (online),vrstu 
aktivnosti učenika i učitelja u primjeni IKT-a, 
metode poučavanja i učenja 

Izrađene dnevne pripreme 

Dnevnik korištenja IKT-a 

Evidencija u e-Dnevniku 

Siječanj-lipanj 
2018. 

Učitelji 

Stručna pedagoška 
služba 

Ravnateljica 

 

Dnevnik 
evidencije 

E-dnevnik 

 

 
Operacionalizacija strateških ciljeva                           2. IKT u učenjuipoučavanju 

S.C.  2.2. Povećati udio vrednovanja učeničkih postignuća korištenjem IKT-a i on-line testova 

 Aktivnost provedbe Mehanizmi praćenja  Rokovi Nositelj aktivnosti Potrebni 

resursi 
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2.2.3. Korištenje različitih  digitalnih alata za 
vrednovanje ostvarenosti ishoda učenja i 
vođenje evidencije o rezultatima učenika. 

Evidencija u e-dnevniku 

Statistički prikaz uspjeha u 
E-dnevniku 

Tijekom 
godine 

Učitelji  IKT 

2.2.4. Korištenje različitih  digitalnih alata za 
samovrednovanje ostvarenosti ishoda učenja: 
Kahoot, Yammer, WebEd 
 

Evidencija korištenja 
digitalnih alata u  

e- dnevniku 
 

 
Tijekom 
godine 

 
Učitelji 
ravnatelj 

Yammer 
Kahoot 
Interaktivna 
učionica 

 
 

Operacionalizacija strateških ciljeva                         2. IKT u učenjuipoučavanju 
S.C. 2.3. Osposobitiiuključitivišeodpolovineučenika u korištenje IKT-a kaopodrškuvlastitomučenju 

2.3. 

Aktivnost provedbe Mehanizmi praćenja  Rokovi Nositelj aktivnosti Potrebni resursi 

2.3.1. Upućivati učenike tijekom nastave na 
online sadržaje pomoću određenih linkova i alata, 
uz upute i preporuku o načinu primjene  

Popis linkova na web 
stranici škole 

 

Tijekom 
školske 
godine 

učitelji 

IKT 

2.3.3. Zadavanje domaćih zadaća i učeničkih 
projekata koji podrazumijevaju primjenu IKT-a, 
korištenje digitalnih alata i internetsko 
pretraživanje, te izradu vlastitih digitalnih 
sadržaja 

Repozitorij učeničkih 
radova: zadaća i projekata 

 

Tijekom 
školske 
godine 

Učitelji 

učenici 
IKT 

 
 
 
 
Operacionalizacija strateških ciljeva2. IKT u učenjuipoučavanju 

S.C. 2.4. Primjenjivati IKT kao podršku u učenju i poučavanju učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u svim područjima 

rada: redovna nastava, dodatni, dopunski i individualni rad  
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Aktivnost provedbe Mehanizmi praćenja Rokovi Nositelj aktivnosti Potrebni resursi 

2.4.1. Za darovite učenike 

1.Pripremiti i kreirati za odgojno obrazovni rad 
interaktivne digitalne sadržaje 
2. Izraditi repozitorij-bazu podataka digitalnih nastavnih 
sadržaja prema područjima darovitosti 
3.Primijeniti u nastavi različite vrste interaktivnih 
digitalnih sadržaja i scenarija u kojima 
učenici primjenjuju usvojena znanja i vještine 
4. Upućivati na dodatne sadržaje na repozitorijima, 
portalima i primjenjivati on line komunikaciju u 
pripremama za natjecanja i provjeru znanja 
5.Poučiti učenike izradi digitalnih sadržaja 
6.Razviti zatvorenu društvenu mrežu učitelja i 

pedagoške službe za komunikaciju i razmjenu podataka 

digitalnom obliku 

 
2.4.2. Za učenike s teškoćama 

1.Pripremiti i kreirati za odgojno obrazovni rad 
interaktivne digitalne sadržaje 
2.Izraditi repozitorij-bazu podataka digitalnih nastavnih 
sadržaja prema vrsti teškoće učenika 
3.Primijeniti u nastavi različite vrste interaktivnih 
digitalnih obrazovnih sadržaja za vizualizaciju 

nastavnoggradiva i simulacije 
4.Koristiti asistivnu tehnologiju u nastavi prema vrsti 
teškoće u razvoju 
5.Koristiti postojeće online aplikacije edukativnog 

Evidencija rada u e 

dnevniku i dnevnim 

pripremama. 

Baza podataka 

edukativnih digitalnih 

sadržaja učitelja i stručnih 

suradnika. 

Broj učeničkih radova u 

digitalnom repozitoriju. 

Rezultati učenika na 

natjecanju. 

Rezultati pismenih 

provjera. 

 

Evidencija rada u e 

dnevniku i dnevnim 

pripremama. 

Evidencija korištenja 

izrađenih prilagođenih 

nastavnih materijala i 

scenarija poučavanja. 

Praćenje korištenja on 

line stranica. 

Repozitorij edukativnih 

 

Tijekom 

školske godine 

 

Učitelji 

Defektologinja 

Psihologinja 

Informacijsko-

komunikacijska 

tehnologija 

One drive 

Društvene 

mreže 
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karaktera 
6. Prilagođavati postojeće sadržaje putem digitalnih 

alata( pr. prilagodba teksta u Wordu – količina, sadržaj, 

font,bold, veličina, font disgrafia). 

digitalnih sadržaja učitelja 

i stručne službe. 

 
Operacionalizacija strateških ciljeva           2. IKT u učenjuipoučavanju 

S.C. 2.5. Povećati udio interaktivnih oblika poučavanja uz primjenu IKT-a 

Aktivnost provedbe  Mehanizmi praćenja Rokovi Nositelj aktivnosti Potrebni resursi 

2.5.1. Kreirati zatvorenu društvenu mrežu za 

komunikaciju učenika i učitelja, i učenika međusobno 

Korišten digitalni alati: 

Edmoodo, Facebook, 

gmail, Office 365 

Tijekom 

godine 

učitelji 

IKT 

2.5.2. Izraditi nastavnu pripremu u obliku scenarija 

učenja koja predviđa interaktivni oblik poučavanja 

Objavljeni scenariji 

poučavanja u One drive-u 

Tijekom 

godine 

učitelji 
Interaktivna učionica 

2.5.3. Kreirati i primijeniti u nastavi različite vrste 

interaktivnih digitalnih sadržaja za vizualizaciju 

nastavnog gradiva i simulacije 

Objavljeni sadržaji 

poučavanja  

Tijekom 

godine 

učitelji 

Interaktivna učionica 

2.5.4. Koristiti interaktivnu učionicu u nastavi: upravljati 
digitalnim sadržajima, pratiti aktivnost učenika i 
upravljati radom razreda 
 

Evidencija korištenja 
interaktivne učionice 

Tijekom 
godine 

učitelji 

Interaktivna učionica 

2.5.5. Provoditi vršnjačko vrednovanje rezultata 
učeničkih projekata unutar interaktivne učionice 

Ostvareno vrednovanje u 
interaktivnoj učionici 

Tijekom 
godine 

učitelji 
Interaktivna učionica 

 
Operacionalizacija strateških ciljeva           2. IKT u učenjuipoučavanju 

S.C. 2.6. Uključiti učenike na izradu vlastitih digitalnih sadržaja kroz projektne aktivnosti i domaće zadaće 

Aktivnost provedbe  Mehanizmi praćenja Rokovi Nositelj aktivnosti Potrebni resursi 
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2.6.1. Uvrstiti u mjesečne planove i dnevne pripreme 

učeničke projekte i domaće zadaće uz IKT 

 

Mjesečni planovi i 

dnevne pripreme 

Od siječnja 

2018. 

učitelji 

IKT 

2.6.2. Upućivati  učenike na odabir i korištenje alata u 

izradi projekata i domaćih zadaća tijekom nastave 

 

Dnevna priprema učitelja Tijekom 

godine 

Učitelji i učenici 

IKT 

2.6.3. Izraditi bazu podataka ili portfolio učeničkih radova Baza podataka , portfolio 

učeničkih projekata i 

domaćih zadaća 

Tijekom 

godine 

Učitelji informatike i 
učenici IKT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strateške inicijative  3.Razvoj digitalnih kompetencija 

 
Strateško postignuće 

1) Organizirane edukacije za sve učitelje o primjeni IKT-a za rad s učenicima s posebnim potrebama  
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2) Organizirane edukativne radionice razvoja digitalnih kompetencija učitelja, radi unaprjeđenja poučavanja, odabira primjerene 
tehnologije i sadržaja te samopouzdanja u primjeni  IKT-a 

3) Sustavno  planirane i provedene aktivnosti u nastavi koje pridonose razvoju digitalnih kompetencija učenika u svim predmetima  
4) Ostvarena komunikacija putem društvenih mreža i razmjena ideja  
5) Prezentirani primjeri dobre prakse o primjeni IKT-a na stručnim I županijskim vijećima 

 
3.Razvoj digitalnih kompetencija 

S.C.3.1. Organiziratiedukacijuzaučitelje o primjeni IKT-a za rad s učenicima s posebnimpotrebama 

S.C. 

 

3.1. 

Aktivnost provedbe 
Mehanizmi praćenja / 

KPI 
Rokovi Nositelj aktivnosti Potrebni resursi 

3.1.1.Održati radionicu za učitelje o primjeni 
digitalnih tehnologija u pripremi, izdvajanju i 
preoblikovanju određenih nastavnih aktivnosti za 
učenike s teškoćama  

Broj učitelja koje je 
prošao edukaciju 

Rujan  2018. 

 

Travanj, 
svibanj 2018. 

Stručni suradnik 
defektolog 

Carnet 

 

IKT 

3.1.2. Održati radionicu za učitelje o primjeni 
digitalnih tehnologija u pripremi, izdvajanju i 
preoblikovanju određenih nastavnih aktivnosti za 
nadarene i darovite učenike 

 

Broj učitelja koje je 

prošao edukaciju 

Travanj, 

svibanj 2018. 

Carnet 

 
IKT 

 
 

3.Razvoj digitalnih kompetencija 
S.C.3.2. Organizirati edukativne radionice razvoja digitalnih kompetencija učitelja, radi unaprjeđenja poučavanja, odabira primjerene 

tehnologije i sadržaja te samopouzdanja u primjeni  IKT-a 

S.C. 

 

Aktivnost provedbe Mehanizmi praćenja  Rokovi Nositelj aktivnosti Potrebni resursi 

3.2.1.Provoditi uvid u nastavu učitelja uz 
naglasak na primjenu IKT-a u učenju i 

Obrazac praćenja 
nastave 

 Tijekom godine ravnateljica IKT 
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3.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

poučavanju 
pedagoginja 

3.2.2. Analizirati mogućnosti i iskoristivost 
primjene IKT-a za poboljšanje kvalitete nastave 

 

Obrazac analize 
nastave 

  

 

3.2.3. Planirati i provesti edukaciju učitelja  

„E-večeri“ o načinu korištenja i mogućnostima 

poučavanjapomoću IKT-alata: 

 Kahoot 

 Plickers 

 Mentimeter,  

 QR kodovi, 

 umne mape,  

 Forms-test 

 Wordwall 

 Bookcreator 

Potpisne liste SV PGP 

Potpisne liste SV DGP 

 

 

 

30. siječanj 

2108. 

13. veljača 

2018. 

20. veljače 

2108. 

Ravnateljica 

Branka Burazer 

Sandra Poljak 

Leopoldina Vitković 

Ksenija Orešković 

Irena Turjak 

Jasminka Falamić 

Alenka Taslak 

 

IKT 

3.2.4. Sudjelovanje učitelja u organiziranim 
oblicima edukacije o uporabi digitalne tehnologije  
 

Potvrda o sudjelovanju Tijekom godine 
 

Carnet. AZOO, 
izdavačke kuće 
 

IKT 

3.2.5. Pohađanje e-tečajeva i MOOC-ova Potvrda  Tijekom godine Učitelj 
Carnet IKT 

 
3.Razvoj digitalnih kompetencija 

S.C. 3.3. Sustavno  planirati i provoditi aktivnosti u nastavi koje pridonose razvoju digitalnih kompetencija učenika u svim predmetima 

S.C. Aktivnost provedbe Mehanizmi praćenja  Rokovi Nositelj aktivnosti Potrebni resursi 

3.3  3.3.1. Sustavnoplaniratiiprovoditiaktivnosti u Dnevna priprema  Svi učitelji IKT 
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nastavikojepridonoserazvojudigitalnihkompetencijaučenika 
u svimpredmetima 

 

učitelja 

Evidencija u e-
dnevniku 

Tijekom godine 

3.3.2. Provestiedukativnuradionicukorištenja Office 365 
iYammeranasaturazrednikazaučenikepredmetnenastave 
 

Održana radionica 
na satu razrednika 
evidencija u e-
dnenviku 

Veljača-
ožujak 2018. 

Svi razrednici i 
učitelji informatike 

IKT 

 
 

3.Razvoj digitalnih kompetencija 
S.C.3.4. Odabrati i primijeniti društvenu mrežu za komunikaciju i razmjenu ideja 

S.C. Aktivnost provedbe 
Mehanizmi 

praćenja / KPI 
Rokovi 

Nositelj 

aktivnosti 

Potrebni 

resursi 

3.4. 

3.4.1. 
Odabratiiprimijenitialateidruštvenumrežuzakomunikacijuirazmjenuideja 

Yammer mreža,  

broj objava na 
mreži 

Od siječnja 
2018. godine 

 

ravnateljica 

IKT 

3.4.2. Educirati učitelje o korištenju alata  

Office 365: One Note, One drive i Yammer, 

na  Stručnom vijeću DGP i SV RN 

ZapisnikSV DGP 

zapisnik SV RN 

Yammer mreža 

13. veljače 

2018.  

Voditeljice SV:  

Alenka Taslak 

Ksenija 
Orešković 

IKT 

 
3.Razvoj digitalnih kompetencija 

S.C. 3.5. Prezentirati primjere primjene IKT-a na stručnim i županijskim vijećima 

S.C. Aktivnost provedbe Mehanizmi praćenja  Rokovi Nositelj aktivnosti Potrebni resursi 

3.5. 
3.5.1. Planirati u rad županijskih stručnih vijeća 
razmjenu primjera dobre prakse i prezentirati 
primjere dobre prakse: 

Održano predavanje i 

broj sudionika na skupu 

 

prosinac 2017. 

Voditelji ŽSV-a:  

Leopoldina Vitković 
IKT 
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 ŽSV za biologiju: IKT u nastavi prirode: 
Životinje kontinentalne listopadne šume, 
Office 365, Mentimeter 

 ŽSV za matematiku: One Note, 
mozabook 

 ŽSV za engleski jezik: 
 ŽSV za razrednu nastavu: 

 prosinac 2017.  

prosinac 2017. 

 

Tijekom 2018. 
godine 

 

Branka Burazer 

Alenka Taslak 

Snježana Šulentić 

Ksenija Orešković 

 

3.5.2. Planirati u rad stručnih aktiva razmjenu 
primjera dobre prakse na razini škole: 

 Plant Net 
 Wordwall 

Održano predavanje i 

broj sudionika na 
skupu 

 

Tijekom godine 

 

Voditelji stručnih 
vijeća:  

Marina Mirković,  
Branka Burazer 

Alenka Taslak 

 

IKT 

 
 
 
 
 
 
 

 

Strateške inicijative 4. IKT kultura 
4.. Strateško postignuće 

4.1. UsvojenPravilnik o sigurnomiodgovornomkorištenju IKT-a u školi 

4.2. Primijenjena pravila o zaštiti autorskog prava i intelektualnog vlasništva  

4.3. Realiziran projektni dan vezano uz razvoj digitalnih kompetencija i primjenu IKT-a na razini škole 
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4.4. Pripremljen i prijavljen jedan projekt na godinu o unaprjeđenju rada na području primjene IKT-a 

 
4. IKT kultura 

S.C. 4.1. UsvojitiPravilnik o sigurnomiodgovornomkorištenju IKT-a u školi 

s.c. Aktivnost provedbe Mehanizmi praćenja / KPI Rokovi Nositelj aktivnosti Potrebni resursi 

 
4.1. 
 

 

4.1.1.Izraditi i usvojiti Pravilnik o sigurnom i 
odgovornomkorištenju IKT-a u školi 

 

Zapisnik sa Školskog 
odbora 

Pravilnik o sigurnom i 
odgovornom korištenju 
IKT-a u školi 

 

Ožujak 2018. 

 

Ravnateljica 

Tajnica 

Učitelji informatike 
 

 
4. IKT kultura 

S.C. 4.2. Primjenjivatipravila o zaštitiautorskogpravaiintelektualnogvlasništva 

s.c. Aktivnost provedbe Mehanizmi praćenja / KPI Rokovi Nositelj aktivnosti Potrebni resursi 

 
4.2. 
 

 

Održati predavanje na Učiteljskom vijeću o 
zaštiti autorskog prava i intelektualnog 
vlasništva 

Zapisnik sa Učiteljskog 
vijeća 

 

Svibanj 2018. 

 

 

Sandra Poljak 
priručnik  

Snimka webinara 

 
 

4. IKT kultura 
S.C. 4.3. Realiziratiprojektnidan u školskojgodinivezanouzrazvojdigitalnihkompetencijaiprimjenu IKT-a naraziniškole 

s.c. Aktivnost provedbe 
Mehanizmi praćenja / 

KPI 
Rokovi Nositelj aktivnosti Potrebni resursi 

 
4.3. 

4.3.1. Priprema projektnog dana:  

15. Škola otvorenih vrata:  

Zapisnik UV-a.,  

SV DGP,  

22. siječnja 

5. veljače 

Ravnateljica 

Pedagoginja 
IKT 
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Učimo kroz igru!   

 

SV PGP,  

SV RN 

ožujak 2018. 

4.3.2. Realizacija projektnog dana 

 

Bilješke u e dnevniku. 

Objavljeni sadržaji na 

web stranici škole, 

Yammeru i ostalim 

medijima, I školskim 

portalima.  

 

28. ožujak, 2018. 

Svi učitelji 

Učenici 

 

Ravnateljica 

Pedagoginja 

 

IKT 

One drive 

4.3.3. Prikupljanje radnih materijala i izrada 

baze podataka. 

Radni materijali 

objavljeni u bazi 

podataka na One drive-u 

i web stranici škole, 

medijima 

Dnevne pripreme 

Bilješke u e- dnevniku 

 

Do 30.ožujak, 

2018. 

Svi učitelji 

IKT 

 
 
 
 

4. IKT kultura 
S.C    4.4.  Provoditiprojektenapodručjuprimjene IKT-a 

s.c. Aktivnost provedbe Mehanizmi praćenja  Rokovi Nositelj aktivnosti Potrebni resursi 

 
 
 

4.4.1.Sudjelovanje  u projektima Micro:bit Izvještaji o radu 

Sudjelovanje i rezultati 

 Tijekom godine 

 2018. 

Centar tehničke 

kulture Našice IKT 
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4.4. 

 

na natječajima 

Informacije u medijima 
 Davor Milošević 

Sandra Poljak 

 

4.4.2.Sudjelovanje u projektu mBot 

 

Izvještaji o radu 

Sudjelovanje i rezultati 
na natjecanjima  

Informacije u medijima 

Tijekom godine 

 

Davor Milošević 

Sandra Poljak 

 

IKT 

4.4.3. Provoditi radionice Robotike 

 

 

Izvještaji o radu 

Sudjelovanje i rezultati 
na natjecanjima  

Informacije u medijima 

 

Tijekom godine Zajednica tehničke 
kulture OBŽ 

Centar TK  Našice 

Davor Milošević 

Sandra Poljak 

IKT 

4.4.4. Projekt Želim stablo – integracija 

microbita u nastavi s različitim međupredmetnim 

sadržajima 

Izvještaji o radu  

Informacije u medijima 
 

Tijekom godine 

 

Leopoldina Vitković 

Davor Milošević  

Marina Mirković 

Sandra Poljak 

IKT 

4.4.5. Projekt IoT - korištenje Internet ofThings 

(IoT) tehnologija u nastavi, pogotovo u STEM  
Izvještaji o radu  

Informacije u medijima 

Sudjelovanje i rezultati 
nanatjecanjima 

Tijekom godine 

 

Centar tehničke 

kulture  Našice 

Sandra Poljak 

 

IKT 

 

 
 

Strateška inicijativa5. IKT infrastruktura 
 

Strateškopostignuće 

5.1. Izrađenabazapodatakazapohranudigitalnihobrazovnihsardžaja 
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5.2. Uspostavljenedvijeprezentacijskeučionice 

5.3. Provedena kontrolu licenciranja i instaliranih  programskih alata 

5.4. Provedene zaštitne mjere -instalacija i aktivacija antivirusnih programa 

 
5. IKT infrastruktura 

Oznaka i naziv strateškog cilja                  5.1. Izraditibazupodatakazapohranudigitalnihobrazovnihsardžaja 

s.c. Aktivnost provedbe 
Mehanizmi 

praćenja  
Rokovi 

Nositelj 

aktivnosti 

Potrebni 

resursi 

5.1. 

5.1.1. 
Izraditibazupodatakazapohranudigitalnihobrazovnihsardžaja:One 
drive 

Baza podataka 
na  

One drive-u 

Od ožujka 
2018. 

učitelji 

IKT 

5.1.2. Objavljivati digitalne sadržaje  

 

 

Objavljeni 

sadržaji 

na repozitoriju 

Od ožujka 

2018. 

Učitelji 
informatike 

IKT 

 
 
 
 
 
 
 

5. IKT infrastruktura 
Oznaka i naziv strateškog cilja                  5.2. Uspostavitidvijeprezentacijskeučionice 

s.c. Aktivnost provedbe Mehanizmi praćenja  Rokovi Nositelj aktivnosti Potrebni resursi 

5.2. 5.2.1. Uspostavitiprezentacijskuučionicu u Inventurna lista Ožujak 2018. Ravnateljica  donacije 
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razrednojnastavi 

5.2.2. Uspostavitiprezentacijskuučionicu 
udruštvenojgrupipredmeta 

 

rujan 2018. 

računovodstvo 
Financijska 

sredstva 

 
5. IKT infrastruktura 

Oznaka i naziv strateškog cilja                  5.3. Provoditi kontrolu licenciranja i instaliranih  programskih alata 

s.c. Aktivnost provedbe Mehanizmi praćenja  Rokovi Nositelj aktivnosti Potrebni resursi 

5.3. 

5.3. Instaliratiprogramskealate s licencom licenca  Tijekom godine 
 

Carnet 

e- tehničar 

Vanjska tehnička 

podrška 

 

 
5. IKT infrastruktura 

Oznaka i naziv strateškog cilja                  5.4. Provoditi zaštitne mjere -instalacija i aktivacija antivirusnih programa 

s.c. Aktivnost provedbe 
Mehanizmi praćenja / 

KPI 
Rokovi Nositelj aktivnosti Potrebni resursi 

 

5.4.1.Instalirati i sustavno održavati antivirusne 
programe na uređaje 

 

Instalirani programi  Tijekom godine Carnet 

e - tehničar 

Vanjska tehnička 

podrška 

 

IKT 

Dokument je izradila Radna skupina OŠ Dore PejačevićNašice 
Članovi Radne skupine su: 
 

Članovi  
Radne skupine 

Ime i prezime 
 

Radno mjesto 
 

Potpis: 
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1.  Jasminka Falamć Ravnateljica 
 

2.  

 
Branka Burazer Učiteljica matematike 

 

3.  

 
Lea Liović Pedagoginja 

 

4.  Leopoldina Vitković 

 

Učiteljica prirode i biologije 

 

 

5.  Ivana FeldiDrašinac 

 
Učiteljica kemije 

 

6.  Ljerka Vešligaj Učiteljica matematike 
 

7.  Verica Marinović 
Učiteljica fizike, tehničke 

kulture i informatike 

 

8.  Sandra Poljak 
Učiteljica matematike i 

informatike 

 

9.  Irena Turjak 

 

Učiteljica matematike i 

informatike 

 

10.  Ksenija Orešković Učiteljica razredne nastave 
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