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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 

 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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Identifikacija  postojećeg stanja  

Što razvijen i implementiran strateški i akcijski plan primjene IKT-a znači za školu? 
 
Razvijen Strateški plan primijenjen IKT-a naše škole, implementiran u Školski kurikulum, znači da škola ima konkretan i razrađen plan i 
program budućeg poslovanja i poučavanja, u određenom vremenskom okviru, sa definiranim aktivnostima, nositeljima pojedinih 
aktivnosti, vremenskim okvirima i mjerljivim pokazateljima uspješnosti rada.    
Strateški plan primjene IKT-a omogućuje zaokret u obrazovanju, promjene u načinu poučavanja, omogućuje nove načine komunikacije 
između učenika i učitelja, škole i roditelja, škole i lokalne zajednice, pristup podacima, olakšava administraciju. 
 
Kako su povezani poslovni procesi u školi? Jesu li nastavni i poslovni (računovodstveni) procesi povezani?  
 
Procesi poslovanja u školi povezani su vertikalno, u smislu korištenja posebnih programa i pristupa i slijeda informacija od škole prema 
nadležnim ustanovama ( obračun plaće -ministarstvo, financijsko računovodstvo -županija…), dok  unutar škole ne postoji horizontalna 
povezanost i prijenos podataka na razini učitelji-računovodstvo-tajništvo. 
 
Kakva je povezanost s drugim informacijskim sustavima (npr. knjižničnim) te u kojem se obliku predočavaju izvještaji za djelatnike škole, 
osnivače, učenike ili roditelje? 
Pojedini informacijski sustavi (COP, Registar, E-matica) su propisani i povezani sa Ministarstvom, Riznica sa osnivačem. 
Izvještaji se dostavljaju pojedinačno, učitelji pišu izvješća… 
 
Posjeduju li odgojno-obrazovni djelatnici digitalne vještine? Jesu li spremni neprekidno se usavršavati?  
 
Odgojno-obrazovni djelatnici posjeduju osnovne digitalne vještina rada na računalu, korištenja interneta, posjeduju vlastite uređaje, 
koriste različite mreže za komunikaciju. Učitelji redovito pohađaju organizirane edukacije, pokazuju interes za napredovanjem i 
stjecanjem  novih digitalnih vještina koje bi mogli primijeniti u nastavi. 
 
Na koji se način digitalni obrazovni sadržaji koriste u školi? 
 
U nastavi se koriste digitalni udžbenici, animacije, ppt -prezentacije, slike, video-snimke, metodom demonstracije na satu. Pojedini učitelji 
upućuju učenike na korištenje edukativnih portala, pr. Nikola Tesla, u učenju kod kuće, u projektima i istraživačkoj nastavi. Pedagoška 
služba koristi pojedine programe i sadržaje za rad s djecom s posebnim potrebama.  
Učitelji matematike primjenjuju rad s tabletimau redovnoj nastavi. U učionici kemije koristi se pametna ploča za poučavanje kemije, ali i 
drugih nastavnih predmeta. 
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Jesu li usvojena načela intelektualnog vlasništva i autorskih prava? 
 
Načela intelektualnog vlasništva nisu u potpunosti usvojena. Učitelji rijetko objavljuju sadržaje na portalima zbog nedostatnog znanja o 
mogućnostima zaštite intelektualnog vlasništva i primjene autorskih prava. 
 
Izrađuju li odgojno-obrazovni djelatnici samostalno digitalne obrazovne sadržaje ili preuzimaju gotove? 
 
U nastavi se koriste gotovi, pripremljeni digitalni obrazovni sadržaje od strane izdavača udžbenika, pojedini sadržaju preuzimaju se sa 
interneta. Većina učitelja samostalno izrađuje digitalne obrazovne sadržaje, uglavnom ppt -prezentacije. 
 
Jesu li digitalni obrazovni sadržaji prilagođeni učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama? 
 
Pedagoška služba  i učitelji koristi pojedine programe i sadržaje za rad s djecom s posebnim potrebama. 
 
Postoje li u školi sustav unaprjeđenja sigurnosti školske informatičke opreme i mreže? 
 
U školi je djelomično razvijen sustav unaprjeđenja sigurnosti informatičke opreme i mreže. 
 
Koje su prednosti, a koji nedostatci za školu vezano uz razvoj i uvođenje digitalnih obrazovnih sadržaja? 
 
Prednosti uvođenja digitalnih sadržaja: bolja promidžba škole, lakši pristup informacijama, dodatno financiranje škole, bolja komunikacija, 
spremnost na nove izazove u obrazovanju, otvorenost promjenama, bolja mogućnost usavršavanja i profesionalnog razvoja, novi načini 
poučavanja (informalno učenje) prema interesima učenika i novim pedagoškim pristupima učenja i poučavanja 
Nedostaci: povećana odgovornost u korištenju informacija, dodatno vrijeme i povećani financijski troškovi za nabavu i održavanje 
opreme. 
 
Koji su financijski troškovi koje škola ima zbog povećane nabave školske računalne opreme, unaprjeđenja mreže, digitalnih kompetencija 
djelatnika? 
 
Osim nabave opreme za prezentacijske učionice, potrebna su sredstva za: održavanje opreme i dodatnu edukaciju. 
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Temeljne vrijednosti škole koje uključuju i IKT 
 
Koje su temeljne vrijednosti dosad izražene u školi i kojih se vrijednosti škola pridržava, a za njih nije posebno nagrađena?  
 

 Preventivni programi se nekoliko godina provode s ciljem stvaranja pozitivnog i sigurnog radnog okruženja u školi: Web-detektivi, 

Ljubav u pokretu, Sigurnost na internetu 

 Ostvaruje se suradnja sa Zajednicom tehničke kulture OBŽ, osnivanje Centra tehničke kulture i provedba informatičkih radionica: 

Micro bit, M:Bot, Codeclub. 

 Izdaje se školski list Svibanjski zvuci koji se izrađuje digitalnim alatima: Publisher, Word, Picassa, Gimp... 

 Škola sustavno uređuje web stranicu škole. 

 Škola sustavno prati natječaje i prijavljuje sa na projekte putem on line aplikacija: Comenius, Volontiramo i mi, Podjelimo radost… 

 U provedbi i prezentacijskim aktivnostima projekata sustavno koristimo različite digitalne alate i IKT opremu. 

 Kontinuirano dugogodišnje sudjelovanje na različitim natjecanjima iz područja informatike s istaknutim rezultatima i uključivanje u 

nova natjecanja – automatika, robotika. 

 Prijave i evidencije projektnih aktivnosti eko-škole provode se putem on line aplikacija. 

 Izrada prezentacija, brošura i drugih promidžbenih sadržaja rada škole. 

 U projektu Volontiramo i mi učitelji, kroz volonterske sate, održavaju se informatičke radionice s učenicima koji dolaze iz socijalno 

ugroženih obitelji 

Postoji li kultura dijaloga i komunikacije u virtualnom okruženju, jesu li usvojena pravila ponašanja na internetu?  
 

 Između djelatnika postoji komunikacija u virtualnom okruženju gdje se poštuju pravila ponašanja na internetu. 

 Između učenika postoji komunikacija putem društvenih mreža, ali je potrebna sustavna edukacija i upućivanje na poštivanja pravila 

ponašanja na internetu.  

Stvara li IKT pozitivnu školsku kulturu koja uključuje odnos između nastavnika – učenika – roditelja? 
 

 IKT stvara pozitivnu školsku kulturu između nastavnika, učenika i roditelja:  

-dostupnost informacija putem e-Dnevnika 

-Informacije putem web stranice škole 

-uspostavljene su društvene mreže između učitelja i razrednika, učitelja i učenika  
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Poštuju li se autorska prava na digitalnim dokumentima koje su kreirali nastavnici i/ili učenici?  
 Potrebno je dodatno educirati učitelje i učenike o poštivanju autorskih prava, te u izradi digitalnih dokumenata podizati razinu 

svijesti o važnosti intelektualnog vlasništva. Važno je istaknuti da postoji određeni napredak u važnosti prepoznavanja problematike 

postoji. 

Jesu li IKT vrijednosti prihvatili svi djelatnici škole? Jesu li IKT vrijednosti dio općeprihvaćenih temeljnih vrijednosti škole? 
 IKT vrijednosti dio su općeprihvaćenih temeljnih vrijednosti škole, koje su implementirane u razvojni plan te školski kurikulum. 

Može / mora li se IKT školska kultura razvijati paralelno s drugim vrijednostima škole (npr. društveno-kulturnim)?  
 IKT kultura mora se paralelno razvijati s drugim vrijednostima škole. 

Možete li zamisliti da temeljne vrijednosti, uključujući i IKT vrijednosti koje se razvijaju u školi vrijede i za sto godina? 
 Možemo, temeljne vrijednosti; uključujući IKT vrijednosti  osnova su koju treba sustavno i kritički nadograđivati prateći 

digitalnetrendove i izazove modernog doba. 
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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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 IKT strateški ciljevi 

Cilj  Postignuće 
Strateška 
inicijativa 

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. IzrađenStrateški plan primjene IKT-a 

2. IzrađenGodišnji plan primjene IKT-a 

3. Uspostavljensustavkomunikacijeiupravljanja 

podacima u planiranjunastave I poslovanjuškole 

4. Izrađen plan nabaveopremanjaškoleIKT  resursima 

 

Planiranje, 

upravljanje i 

vođenje 

 

1) Planirati primjenu 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 

 

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. Primijenjeni 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  digitalnih sadržaja kroz projektne 

aktivnosti i domaće zadaće 

 

 

 

 
IKT u učenju i 
poučavanju 
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Cilj Postignuće Strateška 
incijativa 

1. Organizirati edukacija 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 primjeniti društvenu mrežu za komunikaciju i 

razmjenu ideja  

5. Prezentirati primjere primjene IKT-a na stručnim I 

županijskim vijećima 

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  

5. Prezentirani primjeri dobre prakse o primjeni IKT-a 

na stručnim I županijskim vijećima 

Razvoj digitalnih 

kompetencija 

1. Usvojiti Pravilnik o sigurnom i odgovornom korištenju 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 prijavitiprojektnagodinu o 

unaprjeđenjuradanapodručjuprimjene IKT-a 

1. Usvojen Pravilnik o sigurnom i odgovornom korištenju 

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.Pripremljeniprijavljenjedanprojektnagodinu o 

unaprjeđenjuradanapodručjuprimjene IKT-a 

IKT kultura 

1.Izraditibazupodatakazapohranudigitalnihobrazovnihsadržaja 

2. Uspostavitiprezentacijskuučionicu u 

društvenojgrupipredmetairazrednojnastavi 

3. Provoditi kontrolu licenciranja i instaliranih  programskih 

alata 

4. Provoditi zaštitne mjere -instalacija i aktivacija antivirusnih 

programa.  

1.Izrađena 

bazapodatakazapohranudigitalnihobrazovnihsadržaja 

2.Uspostavljena jošjednaprezentacijskaučionica u 

društvenojgrupipredmetairazrednojnastavi 

3. Provodena kontrolu licenciranja i instaliranih  

programskih alata 

4. Provodene zaštitne mjere -instalacija i aktivacija 

IKT 
infrastruktura 
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antivirusnih programa.  

Strateški plan primjene IKT-a OŠ Dore Pejačević Našice 
 

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-om 

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

Izrađen 

dokument: 

Strateški plan 
primjene IKT-a  

 

Siječanj

-veljača 

2018. 

Travanj 

2018. 

Ravnateljica 

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

 

SC2: IzraditiGodišnji/ akcijski plan primjene IKT-a 

Analizirati GPP i 

Školski kurikulum 

rada po 

razrednim 

odjelima, 

predložite 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 

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 

samovrednovanja

, definirati 

strateške ciljeve, 

provesti SWOT-

Broj učitelja i 

djelatnika 

uključenih u 

društvenu 

mrežu 

Broj 

dokumenata 

1.rujna 

2018. 

Ravnateljica 

Projektni tim 
e-Škole 

Administrativn
o osoblje 

Pedagoška 
služba 
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analizu  i  

implementirati 

prijedloge za 

primjenu IKT-a u 

Strateški plan u 

području 

poslovanja, 

upravljanja 

podacima i 

komunikacije 

Izraditi excel 

program za 

evidenciju radnog 

vremena, 

zamjena, 

odrađenih sati 

prilagođenih 

programa  

kojma se dijele 

podaci u 

poslovanju  

 

 

SC4: Izraditi Plan opremanjaškole IKT resursima 

Analizirati 

potrebe učitelja i 

učestalost 

korištenja IKT-a u 

nabavi 

Izraditi plan 

nabave 

Provesti javnu 

nabavu i ugraditi 

opremu 

Izrađen Plan 

opremanjaškol

e IKT 

resursima 

Provedena 

javna nabava 

Postavljena 

oprema 

Siječanj 

2018. 

Rujan 

2018. 

Ravnateljica 

Projektni tim 
e-Škole 

Administrativn
o osoblje 

 
Fin.sredstva 
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Strateške inicijative OŠ Dore Pejačević Našice            2.IKT u učenjuipoučavanju 
Strateškapostignuća: 

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  

 

 

2.1.2. Postaviti mjesečne planove u bazu podatka  

 

 

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

 

Izrađena baza podataka 
sa  godišnjim  i mjesečnim 
planovima One drive-u 

 

od rujna 2017. 

Tijekom 
školske godine 
(za svaki idući 
mjesec)  

od rujna 2018. 

 

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 

Tijekom 
školske godine 
2018./2019. 

Učitelji 

Stručna pedagoška 
služba 

Ravnateljica 

 

Dnevnik 
evidencije 

E-dnevnik 
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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 

2.2. 

 

2.2.1. U godišnje i mjesečne planove  uvrstiti 
vrednovanje učeničkih postignuća putem on-line 
testova i različitih digitalnih alata  

Evidencija online testova u 
dnevniku. 

15. rujna 
2018. 

Siječanj 2019. 

Učitelji  

Stručna služba 

ravnateljica 

IKT 

2.2.2. Izraditi vremenik primjene online testiranja. Vremenik provjera 
objavljen na internetskoj 
stranici 

15.9.2018. 

Siječanj 2019. 

učitelji IKT 

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 
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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 

2.3.2. Isticanje pravila o sigurnosti na internetu Evidencija u e-dnevniku 
rada- sat razrednika 

Pravilnik objavljen na web 
stranici škole i Oglasnoj 
ploči  

rujan 2018. Razrednici 

 

Tajnik 

ravnatelj 

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 

Baza podataka učeničkih 
radova: zadaća i projekata 

 

Tijekom 
školske 
godine 

Učitelji 

učenici 
IKT 
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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  

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 

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 

 

Tijekom 

školske godine 

 

Učitelji 

Defektologinja 

Psihologinja 

Informacijsko-

komunikacijska 

tehnologija 

One drive 

Društvene mreže 
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4.Koristiti asistivnu tehnologiju u nastavi prema vrsti 
teškoće u razvoju 
5.Koristiti postojeće online aplikacije edukativnog 
karaktera 
6. Prilagođavati postojeće sadržaje putem digitalnih 

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

font,bold, veličina, font disgrafia). 

line stranica. 

Repozitorij edukativnih 

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 
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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 

2.6.1. Uvrstiti u mjesečne planove i dnevne pripreme 

učeničke projekte i domaće zadaće uz IKT 

 

Mjesečni planovi i 

dnevne pripreme 

Rujan 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 
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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  
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 

 
 

Operacionalizacija strateških ciljeva 
 

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. 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 
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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. 

 

 

 

 

 

3.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktivnost provedbe 
Mehanizmi praćenja / 

KPI 
Rokovi Nositelj aktivnosti Potrebni resursi 

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

Obrazac praćenja 
nastave 

 Tijekom godine ravnateljica 

pedagoginja 
IKT 

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 

Broj sudionika 

Potpisne liste 

Siječanj-veljača 

2018. 

Ravnateljica 

Branka Burazer 

Sandra Poljak 

Mirjana Šutalo Vulić 

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 



Strateški plan primjene IKT-a 
 

 22 

 
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 

/ KPI 
Rokovi Nositelj aktivnosti Potrebni resursi 

3.3 
 

 

 3.3.1. Sustavnoplaniratiiprovoditiaktivnosti u 
nastavikojepridonoserazvojudigitalnihkompetencijaučenika 
u svimpredmetima 

 

Dnevna priprema 
učitelja 

Evidencija u e-
dnevniku 

 

Tijekom godine 

Svi učitelji 

IKT 

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 Od siječnja 
2018. godine 

 

 

Irena Turjak 

Sandra Poljak IKT 

3.4.2. Educirati sve učitelje o korištenju alata Office 365: One Note, 

One drive i društvenoj mreži Yammer,kroz Stručna vijeća 

Zapisnik Stručnih 

vijeća 

Yammer mreža 

Siječanj 

2018. godine 

Irena Turjak 

Sandra Poljak 

Verica 
Marinović 

IKT 
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3.Razvoj digitalnih kompetencija 

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

S.C. Aktivnost provedbe 
Mehanizmi praćenja / 

KPI 
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: 

 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: 

Održano predavanje i 

broj sudionika na skupu 

 

Tijekom godine 

prosinac 2017. 

prosinac 2017.  

prosinac 2017. 

 

 

 

Voditelji ŽSV-a:  

Leopoldina Vitković 

Branka Burazer 

Alenka Taslak 

Snježana Šulentić 

Ksenija Orešković 

 

IKT 

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

 PlantNet 
 Wordwall 

Održano predavanje i 

broj sudionika na 
skupu 

 

Tijekom godine 

 

Voditelji stručnih 
vijeća:  

Marina Mirković,  
Branka Burazer 

Alenka Taslak 

 

IKT 
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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 

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 

 

Travanj 2018. 

 

 

Sandra Poljak 
priručnik  

Snimka webinara 
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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: Učimo kroz igru!   

 

Dnevne pripreme 

Bilješke u e dnevniku 

veljača/ožujak 

2018. 

Ravnateljica 

Pedagoginja IKT 

4.3.2. Realizacija projektnog dana 

 

Bilješke u e dnevniku. 

Objavljeni sadržaji na 

web stranici škole, 

Yammeru i ostalim 

medijima, I školskim 

portalima.  

 

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 

Objava materijala na 

web starnici škole 

 

 

ožujak,travanj 

2018. 

Svi učitelji 

IKT 
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4. IKT kultura 

S.C    4.4.  Provoditiprojektenapodručjuprimjene IKT-a 

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

 
 
 
4.4. 

 

4.4.1.Sudjelovanje  u projektima Micro:bit Izvještaji o radu 

Sudjelovanje i rezultati 
na natječajima 

Informacije u medijima 

 Tijekom godine 

 

Centar tehničke 

kulture Našice 

Davor Milošević 

Sandra Poljak 

IKT 

 

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 
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Strateška inicijativa5. IKT infrastruktura 

 

Strateškopostignuće 

5.1. Izrađenabazapodatakazapohranudigitalnihobrazovnihsardžaja 

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 u bazi podataka 

 

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 



Strateški plan primjene IKT-a 
 

 28 

5.2. 
5.2.1. 
Uspostavitidvijeprezentacijskeučionice u 
razrednojnastaviidruštvenojgrupipredmeta 

Inventurna lista Ožujak, rujan 2018. Ravnateljica 
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 
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Dokument je izradila: 
Radna skupina OŠ Dore PejačevićNašice 
Članovi Radne skupine su: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Članovi  
Radne skupine 

Ime i prezime 
 

Radno mjesto 
 

Potpis: 

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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