
Izvješće o realizaciji Razvojnog plana škole Fran Koncelak Drnje za prioritetno 

područje Suradnja  roditelja i škole za školsku godinu 2015./2016. 

 

Razvojni plan donesen je na sastanku Tima za kvalitetu održanog sedmog 

listopada 2015. Godine.  Prezentiran je  Vijeću učenika, Vijeću roditelja i Vijeću 

učitelja. Na vijeću roditelja provedena je anketa o prijedlozima i idejama te o stavu o 

pojedinim prijedlozima članova tima za kvalitetu. Na vijeću učenika također je 

provedena usmena uputa o predavanju razrednicima ideje koje bi doprinijele razvoju 

ovogodišnjeg prioritetnog područja, razrednici su obaviješteni o tome na učiteljskom 

vijeću. Rezultati ankete s vijeća roditelja prezentirani su na ostala dva vijeća. Već 

ovim uvodnim aktivnostima stvorio se prostor bolje zajedničke komunikacije roditelja 

i škole te će poslužiti i naredne školske godine kao dobar temelj za nastavak 

realizacije razvojnog plana.         

 Škola je zadržala dobru praksu suradnje roditelja i škole kroz proslavu Dana 

škole, organizaciju Božičnog sajma, neformalna druženja roditelja i djece u nižim 

razredima i radionicu „Maca Papučarica“ sa školskom knjižničarkom također u nižim 

razredima . Roditelji također surađuju i u pripremi materijala za obilježavanje 

pojedinih dana kao npr.Dan kruha.       

 Aktivnosti predviđene razvojnim planom djelomično su realizirane. Ono što se 

realiziralo jest implementacija roditeljskih ideja i izražavanje njihovih stavova o 

pojedinim aktivnostima škole. Ono što se i dalje želi postići je organizacija zajedničkih 

aktivnosti u kojima će sudjelovati roditelji i djeca te veći angažman roditelja unutar 

grupa roditelja  i u aktivnostima koje organizira škola.     

 U pokušaju realizacije pojedinih aktivnosti poput organizacije Dana otvorenih 

vrata škole susreli smo se s preprekama prijevoza pošto učenici dolaze iz tri područne 

škole, dvosmjenskim radom i time što su roditelji prijepodne uglavnom zaposleni no 

pronađeni su alati kojima se u narednoj godini mogu otkloniti prepreke tako da su 

ciljevi djelomično realizirani u smislu da su predviđeni konkretni koraci za njihovo 

ostvarenje i za uklanjanje prepreka u ostvarenju. Dobro je što su roditelji motivirani i 

žele se uključiti i angažirati u zajedničke aktivnosti sa školom.  

Koordinatorica Tima za kvalitetu: 
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