ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Цара Душана 61, Београд

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
1839.
Београд
Цара Душана 61

ШКОЛСКИ
РАЗВОЈНИ
ПЛАН
ЗА ПЕРИОД ОД 2017 ДО 2021. ГОДИНЕ

14. септембар 2017. Године

САДРЖАЈ
УВОД…………………………………………………………………………………………………………………..3
ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ…………………………………………………………………………………………….3
АНАЛИЗА СТАЊА- СНАГЕ И СЛАБОСТИ………………………………………………………………………7
РЕСУРСИ ШКОЛЕ – ЗАПОСЛЕНИ, ПРОСТОР, ОПРЕМА, ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА………………….8
РЕСУРСИ СРЕДИНЕ- КУЛТУРНЕ, ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ, МЕДИЈИ……………………………………10
МИСИЈА ШКОЛЕ…………………………………………………………………………………………………..10
ВИЗИЈА ШКОЛЕ…………………………………………………………………………………………………...11
ПОТРЕБЕ ШКОЛЕ…………………………………………………………………………………………………11
ПРИОРИТЕТНИ РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ………………………………………………………………………….13
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА……………………………………………….15
МEРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГРАДА НА ОСНОВУ
АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ....................................................................17
МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА
ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА
КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА
ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА.................................................................................................................19
ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА...........................................................19
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА И ЗАНЕМАРИВАЊА, КАО И
ПОВЕЋАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА,
ЗАПОСЛЕНИМА И УЧЕНИЦИМА И ЗАПОСЛЕНИМА...................................................................................22
ДРУГЕ МЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА КОЈЕ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈЕ ПОЈЕДИНИХ ПРЕДМЕТА.............................................23
ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА МАТУРСКЕ ИСПИТЕ...................................................................................................24
ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА,
СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ УШКОЛИ.................................................................25
ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА................26
ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА................................................................................................................26
ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА, ОРГАНИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ШКОЛЕ......................................................................................29
АКЦИОНИ ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНЕ.......................................................31

2

УВОД

Школско развојно планирање је континуиран процес који се заснива на сталном
истраживању и препознавању аутентичних потреба школе и у осмишљавању начина за
њихово реализовање. Школски развојни план је документ који садржи основне смернице
за спровођење тих активности, са пресеком тренутног стања и издвојеним приоритетима
развоја за наредни четворогодишњи период. У Развојном плану одређени су: циљеви,
задаци, динамика спровођења и носиоци активности.

ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ

У историји српског народа, обележеној бројним дисконтинуитетима, мало је
институција које се могу похвалити трајањем какво има Прва београдска гимназија, која је
основана 18. јуна 1839. године, актом Намесништва, а на предлог Попечитељства
просвештенија (Министарства просвете). „Височајше решење“ о оснивању гимназије у
Београду, које су намесници потписали 26. августа 1839. године, званично је објављено 4.
септембра исте године у Зборнику закона и уредби. Организација школе била је
конципирана по узору на већ постојећу Крагујевачку гимназију, основану 1833. године,
која је у то време имала три „граматикална разреда“ (млађи, средњи и старији) и два
„разреда човечности“ (разред реторике и разред поетике).
Прве школске 1839/1840. године у први разред примљена су 44 ученика,
углавном они који су завршили четвороразредну основну школу, док је у други разред
уписано 27 ученика, међу којима је било највише оних који су први разред завршили у
Крагујевачкој гимназији.
Током протеклих 178 година свог постојања, Прва београдска гимназија је више
пута мењала своје називе, као и своје седиште. Рад је започела под називом »Гимназија
београдска«, са седиштем у Југ-Богдановој улици број 26, у приватној кући Николе
Селаковића. Школа се од почетка суочавала са проблемом неодговарајућег и недовољног
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простора за извођење наставе и недостатком наставних средстава. Селаковићева кућа
постала је убрзо тесна, јер се број ђака гимназије стално повећавао, па је школске 1841/42.
године за потребе смештаjа ђака четвртог разреда узет у закуп један локал у суседству.
Током школске 1844/45. године, са преласком на петоразредно трајање, гимназија
се из куће Николе Селаковића преселила у здање некадашњег Конака кнегиње Љубице. Из
Конака, где је такође био смештен и Лицеј, гимназија се иселила врло брзо, највероватније
у току 1846/47. године, након чега је била смештена у једној старој згради на спрат у
непосредној близини Конака.
Године 1863. године решено је за дуже време питање зграде Прве београдске
гимназије, будући да се она тада уселила у Капетан-Мишино здање, где је била смештена
наредних четрдесетак година. Наиме, Прва београдска гимназија се 1905. године
преселила у „Дом Светог Саве“, где је остала све до 1938. године.
Кроз историју Прве београдске гимназије прелама се и развој школства у
нововековној српској држави, па су професори ове школе били критичари појединих
закона, али су и својим предлозима често утицали на промене школског система.
Школским законом из 1844. године у Гимназију је уведен шести разред, да би се
школа изједначила по рангу са гимназијама у иностранству и појединим свршеним
ученицима омогућило студирање на страним универзитетима.
Године 1853. Гимназија је добила и седми разред, али је „Законом о устројству
гимназија“ из 1863. године гимназијско школовање поново било враћено на шест година.
Седми разред и испит зрелости уведени су коначно школске 1875/76. године. Први испит
зрелости био је изузетно строг, а због великог броја предмета који су се полагали било је
више чланова испитне комисије него кандидата. Наставним планом из 1886. године
Гимназија је добила и осми разред, а карактер осморазредне имаће до после Другог
светског рата.
Први светски рат направио је пустош и прекинуо рад у готово свим школама.
Директор, професори и ученици школе отишли су на фронт, са коjeг се није вратило њих
98. Гимназија није радила све до 1919. године, када се учило по скраћеном програму и два
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разреда завршавала за једну годину. Обнова кабинета, књига, учила и саме зграде текла је
врло споро. Тек 1935. године покренуто је питање зидања гимназијске зграде. Београдска
општина је доделила плац поред цркве Светог Александра Невског, а 27. априла 1939.
године почела су прва предавања у згради у којој је и данас смештена Прва београдска
гимназија.
Ново, врло тешко раздобље за српски народ, а самим тим и нашу школу, започело
је 6. априла 1941. године, немачким нападом на Краљевину Југославију. Ратне дане
ученици и професори наше школе проводили су у просторијама других школа:
Палилулске основне школе, Грађанске школе и Основне школе „Краљ Александар“,
делећи простор са другим ђацима. Ученици наше гимназије понети слободарским заносом
одлазили су из Београда и укључивали се у партизанске одреде и одреде Југословенске
војске у отаџбини.
Према последњим истраживањима 180 ђака и професора наше школе погинуло је
или стрељано за време Другог светског рата. Треба нагласити да је од тога 116 Јевреја,
који су страдали у Бањичком логору, али и у концентрационим логорима на подручју
Немачке.
По ослобођењу, у јесен 1944. године, Прва мушка гимназија се вратила у сопствену
зграду, коју је делила са Четвртом женском гимназијом. Године 1952. уведено је обавезно
осмогодишње образовање, којим је припремљен терен за четвороразредну гимназију. То је
довело до спајања Четврте женске и Прве мушке, па је тако 1953. године основана Прва
београдска гимназија. То су биле тешке године за гимназије, јер се много већи проценат
ученика опредељивао за средње стручне школе. Због смањеног прилива ђака школске
1959/1960. године спојене су Прва и Осма гимназија и основана Гимназија „Моша
Пијаде“. Напушта се концепција гимназије као општеобразовне институције која
припрема ученике за студије, и уводе се елементи стручног образовања. Коначно је 1977.
године гимназија укинута, јер је победила концепција да све средње школе морају
припремати ученике за укључивање у производни процес по завршетку школовања.
Започео је период усмереног образовања, а најстарија београдска гимназија постаје
„образовно-васпитна организација“.
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Године 1988. уносе се новине у наставне програме, а школске 1990/91. године
школи је враћено име Прва београдска гимназија и у њу је уписана прва генерација
гимназијалаца природно-математичког и друштвено-језичког смера.
Наша гимназија је од оснивања била један од најјачих ослонаца духовним, научним
и цивилизацијским стремљењима на овим просторима и кроз њену историју прелама се
историја просвете, школства и културе српског народа у XIX и XX веку. Кроз њене клупе
прошли су бројни научници, књижевници, војсковође, министри, сликари, политичари,
око 90 академика и 10 председника Академије наука. Садашњи професори и ђаци Прве
београдске гиманзије свесни су овог великог историјског наслеђа и настоје да радом и
резултатима не заостану за својим претходницима.
На зидовима овог импозантног здања нижу се ликови Љубе Ненадовића, Степе
Степановића, Радомира Путника, Живојина Мишића, Светозара Марковића, Милована
Глишића, Стевана Сремца, Лазе Лазаревића, Петра Кочића, Војислава Илића, Јована
Скерлића, Корнелија Станковића, Стевана Мокрањца, Јована Цвијића, Михајла Петровића
Аласа, Моше Пијаде, Пеђе Милосављевића, Оскара Давича и многих других славних
ученика и професора ове школе. Прва београдска гимназија је због свог значаја и изузетне
просветитељске улоге проглашена за споменик културе.
Данас Прва београдска гимназија има тридесет и три одељења, природноматематичког и друштвено-језичког смера, као и информатичко-математичког смера,
развијену кабинетску наставу и савремена учила. Гимназију карактерише квалитетан
васпитно-образовни рад и наставни кадар, ангажована педагошко-психолошка служба и
традиционално изузетан ученички потенцијал.
Прва београдска гимназија наставља са успешним образовањем и васпитавањем
младих. Да бисмо одржали постојећи ниво и додатно га унапредили у наредном периоду
потребно је осавремењивање наставног процеса и обука наставног кадра како би се
одговорило савременим изазовима.
Прву београдску школу данас уписују деца којима је она прва жеља због
дугогодишње традиције и значаја који је имала у протекла, скоро два века. Већина њих
откад има свест да после основне школе има још некаква школа, зна да хоће да упише
Прву београдску гимназију.
6

Наш циљ је, да школа задржи досадашњу традицију али и да одговори на изазове
савременог друштва и да подстиче развој сваког појединца у свом колективу. Желимо да
код наших ученика развијамо креативност, здрав такмичарски дух, критичко и аналитичко
мишљење, поштујући њихову индивидуалност, али и градећи колективну свест.
Са ученицима и родитељима имамо заједнички циљ, а то је да ученике оспособимо
за наставак живота кроз школовање и да им као предавачи максимално помогнемо у томе.

АНАЛИЗА СТАЊА
СНАГЕ ШКОЛЕ
 Традиција дуга 179 година
 Углед школе у граду и земљи
 Бројне и разноврсне ваннаставне активности
 Одличан успех ученика на такмичењима свих нивоа
 Стручни и посвећени наставници и стручни сарадници
 Стално стручно усавршавање наставника
 Хуманитарне акције ученика
 Мотивисани ученици са високим интелектуалним потенцијалом
 Квалитетна припрема за наставак образовања
 Висок степен проходности на факултете
 Добра опремљеност школе

СЛАБОСТИ ШКОЛЕ
 Недовољан број учионица
 Недостатак простора за ваннаставне активности
 Недовољна употреба постојећих наставних средстава
 Индивидуализован рад са даровитим на часовима редовне наставе
 Више заступљен традиционалан (фронталан) начин наставе
 Оптерећеност ученика и наставника
7

РЕСУРСИ
РЕСУРСИ ШКОЛЕ
Наставни кадар
У школи има 90 запослених, од тога 67 наставника. 58 наставника је запослено на
неодређено време, а 9 на одређено. Сви наставници поседују факултетско образовање, а
троје и магистратуру. Пет професора је у процедури полагања стручног испита – добијања
лиценце.
Наставници су укључени у разноврсне облике стручног усавршавања које се
реализује у складу са Школским програмом рада и планом стручног усавршавања
установе. Наставници се подстичу на самообразовање кроз додатно стручно усавршавање.
Школа учествује у реализацији пројеката различитих институција које се баве
унапређивањем наставе (Министарство просвете и спорта, факултети, институти,
међународне организације...). Наставници учествују у раду матичних стручних друштава и
већа.

Ненаставни кадар
Ненастави кадар чине руководећи орган школе (директор, помоћник директора и
секретар школе – сви са високом стручном спремом), стручни сарадници (психолог,
педагог и библиотекар, такође са високом стручном спремом, административно
финансијско особље и помоћно техничка служба.
Помоћно техничку службу чине: два домара, 11 теткица и радник који одржава
рачунаре.
Школски простор и опрема
Укупна површина објекта је 5248 m2, школско двориште 1757 m2, спортски терен
527 m2 (укупно 7529 m2). Унутар те површине налази се 26 кабинета за извођење
предметне наставе, 2 лабораторије, свечана сала, сала за физичко (са пратећих 5
просторија), библиотека, зубна ординација, и друге просторије (зборница, просторија за
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припрему наставника , кабинет директора, кабинет психолога и педагога, секретаријат,
рачуноводство, помоћно особље, пријем родитеља, мултимедијални кабинет, клуб и
сервер соба).
Просторни

услови

(учионице,

кабинети,

библиотека,

пратеће

просторије,

двориште, фискултурна сала), опрема и намештај одговарају нормативима и адекватно се
одржавају. Школа располаже са више просторија за коришћење савремене информационе
технологије. Зграда и опрема доприносе стварању безбедног, пријатног и стимулативног
окружења. Као просторије за окупљање и дружење ученика користе се Клуб и Свечана
сала школе.
Наставна средства
Три кабинета за информатику располажу са 27 рачунара. Такође рачунаре и
рачунарску опрему поседује већина учионица. Школа поседује 53 рачунара и 2 лап топа, 8
штампача, 4 видео бима, 2 пројектора, 4 скенера, факс штампач, 2 кинопројектора, 3
дијапројектора, 4 графоскопа, 3 видео рикордера, 2 касетофона, 2 клавира, 1 синтисајзера,
1 мини стуб, комплетна учила за озвучење, разгласну станицу, фотокопир апарат, 6500
књига (библиотека). Школа је 24 сата на Интернету (оптичка веза).
У току протекле школске године потпуно је реновиран кабинет за физику и
опремљена лабораторија. У току је реновирање и опремање новог кабинета за
информатику. Школа располаже потребним и савременим наставним средствима (књиге,
радни материјали, аудио-визуелни материјали, компјутери, фотокопир-апарат...) која су у
функцији разноврсних метода и облика рада са ученицима. Многа наставна средства
израдили су наставници и ученици. Ипак, настава је процес у коме је неопходно пратити
савремена достигнућа, па увек постоји потреба за новим наставним средствима.
Финансијски ресурси
Школа има разноврсне изворе средстава (буџет, донације, помоћ од Градског
секретаријата, учешће у пројектима, самосталне изворе прихода). Школа учествује на
конкурсима за додељивање средстава на основу добро осмишљених пројеката. Тако су у
протеклој школској години добијена средства за реновирање кабинета физике и оснивање
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лабораторије. Свечано отварање кабинета и лабораторије пратио је и Сајам физике у
нашој школи. Финансијски план и расподела средстава у складу су са приоритетима
школе.

РЕСУРСИ СРЕДИНЕ
Образовне установе, установе културе, медији
Школа сарађује са следећим факултетима и установама: Филозофски факултет
(катедре за историју, историју уметности, катедра за класичне науке, катедра за
психологију, за педагогију), Филолошки факултет (катедре за српски језик и књижевност
и катедре за стране језике, Факултет за спорт и физичко васпитање, Физички факултет,
Хемијски факултет, Факултет музичке уметности, Факултет примењених уметности,
Факултет ликовне уметности, ЗУОВ, Асоцијација за класичне студије, Француски
културни центар, Руски дом, Руска школа у Београду, Друштво психолога, Српска
православна црква.
Са установама културе: Градска библиотека, Народно позориште, Југословенско
драмско позориште, Атеље 212, Београдско драмско позориште,Народни музеј,
Етнографски музеј, Коларчев народни универзитет, Галерија фресака, Педагошки музеј,
Културни центар, Tack Wood, Дом Синдиката, Британски, Шпански и Француски
културни центар, Гете Институт, Црква Александар Невски, Дечји културни центар
Београд и друге.
Медијима: "Политика", "Блиц", Радио Београд, РТС, ТВ Студио Б и други.

МИСИЈА ШКОЛЕ
Мисија наше школе је да ученицима пружи актуелна, трајна и функционална
знања, да развија и подстиче слободно и критичко мишљење.
У Школи ће се неговати позитивна радна атмосфера, међусобно поштовање и
уважавање различитости и хуманих вредности.
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ВИЗИЈА ШКОЛЕ
Визија наше школе је образовање ученика са високим нивоом образовне, социјалне
и културне компетенције који ће се својом одговорношћу и радним навикама укључити у
даљи процес образовања и живот у савременом свету.
Будућност наше школе је ослоњена на поштовање и неговање традиције дуге 179.
година са очувањем

хуманих и сазнајних вредности које су генерације професора и

ученика промовисале и неговале. Школа ће, кроз савремени приступ настави и учењу
истовремено припремати ученике за учење, живот и рад у савременом свету.

ПОТРЕБЕ ШКОЛЕ
Актив за школско развојно планирање је на основу захтева дефинисаних у Закону о
основама система образовања и васпитања (чл.41,49) и Закону о средњем образовању и
васпитању (чл.9), Акционог плана за унапређење рада школе сачињеног на основу
извештаја екстерне евалуације, резултата остварених у оквиру Развојног плана за период
од 2014. до 2017. године, резултата самовредновања рада школе, резултата истраживања
„Мишљење ученика о раду наставника“, остварених резултата у реализацији образовноваспитне праксе, уочених потреба родитеља и ученика, предлога чланова Стручних већа
артикулисао потребе школе.
Настава и учење

 Успоставање корелација између предмета тј. о хоризонтално и вертикално
повезивање садржаја предмета
 Усаглашавање критеријума оцењивања наставника креирањем стандардизованих
тестова за одређени предмет
 Примена пројектне и интегративне наставе у већој мери
 Употреба информационих технологија у већој мери
 Угледни и огледни часови у већем броју
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Услови рада и инфраструктура

 Адаптација и опремање фискултурне сале и пратећих просторија
 Повећање књижевног фонда библиотеке
 Опремање кабинета потрошним средствима за рад
 Постављање заштите од сунца у учионице
 Оспособљавање додатног простора за ваннаставне активности
 Реновирање и опремање кабинета за рачунаре
 Подршка локалне заједнице и привредних организација
Стручно усавршавање
 Обука наставника за употребу савремених наставних метода и савремених учила
 Хоризонтално и вертикално усавршавање наставника
 Праћење савремених токова науке којом се бави
 Коришћење стручне литературе и савремених извора знања
 Укључивање у заједничке пројекте у школи
Комуникација и међуљудски односи
 Радити на побољшању комуникације развијањем односа поштовања према
саговорнику, толеранције и прихватања различитости
 Прихватање различитих начина решавања проблема
 Заједничко решавање проблема везаних за реализацију наставе
 Обука за тимски рад

Ваннаставне активности

 Повећати број секција
 Повећати укљученост ученика у рад секција и додатне наставе
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ПРИОРИТЕТНИ РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ
1. Унапређење квалитета наставе
2. Подизање квалитета услова за рад ученика и запослених
3. Побољшање квалитета комуникације и међуљудских односа
4. Неговање и развијање угледа школе
5. Развијање сарадње са партнерима у земљи и иностранству
У оквиру приоритетних развојних циљева, дефинисани су следећи задаци:
НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Циљ1.
ЦИЉ: Унапређење квалитета наставе
ЗАДАЦИ:
 Реализација часова редовне наставе применом савремених облика, метода и
техника рада
 Индивидуализација наставе у складу са образовним и инетлектуалним потребама
ученика
 Повећање компетенција наставника
 Реализација интердисциплинарних пројеката
 Унапређење планирања и реализација часова редовне наставе применом
образовних стандарда у годишњим и месечним плановима наставника (тамо где су
дефинисани)
РЕСУРСИ
Циљ 2.

ЦИЉ: Подизање квалитета услова за рад ученика и запослених
ЗАДАЦИ:
 Постављање термофолија у учионице
 Повећање књижевног фонда школске библиотеке
 Стварање специјализоване учионице- кабинета за рад ачунарског одељења
 Оспособљавање таванског простора за медијатеку школе
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ЕТОС И РУКОВОЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
Циљ 3.
ЦИЉ: Побољшање квалитета комуникације и међуљудских односа
ЗАДАЦИ:
 Побољшање мотивације запослених
 Побољшање комуникације између руководства и запослених
 Побољшање организације рада школе
 Превенција менталних тешкоћа младих
 Побољшање комуникације запослених
ЕТОС
Циљ 4.
ЦИЉ: Неговање и развијање угледа школе
ЗАДАЦИ:
 Оживљавање традиције школе посвећивањем школске недеље представљању
знаменитих личности које су завршиле нашу школу
 Покретање летописа школе
 Већа транспарентност значајних информација за родитеље на сајту школе
 Промовисање школе на Сајмовима образовања

Циљ 5.
ЦИЉ: Развијање сарадње са партнерима у земљи и иностранству
ЗАДАЦИ:
 Остваривање сарадње са гимназијама у земљи и иностранству
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА
Сви приоритетни развојни циљеви и задаци оствариваће се сваке школске године
током четворогодишњег периода реализације овог Развојног плана.
КРИТЕРИЈУМИ

И

МЕРИЛА

ЗА

САМОВРЕДНОВАЊЕ

ПЛАНИРАНИХ

АКТИВНОСТИ
Резултати самовредновања: Препоручене мере
Кључна област: Eтос
Подручја вредновања: Углед и промоција школе; Атмосфера и међуљудски односи;
Партнерство са родитељима, школским одбором и локалном заједницом
Показатељи: анкете, записници, белешке; непосредан увид у чињенично стање
Препоручене мере:
Оживљавање традиције школе – залог за будућност: наша школа има веома дугу
традицију коју треба неговати и на њеним основама градити углед и у будућности.
Одлучили смо да истакнемо личности и дела људи који су похађали нашу школу, а
обележили су националну, регионалну и светску историју. Школа од посебних обележја
има амблем, монографију и интернет презентацију. Да би задржали досадашњи ниво
постигнућа и угледа школе потребно је да слика школе буде транспарентна и привлачна за
најбоље ученике из града и из целе Србије.. Такође, потребно је да се школа појављује на
сајмовима образовања који се организују за ученике осмог разреда.
Да би побољшали међуљудске односе потребно је подстицати ученике и запослене да
брину једни о другима, да се међусобно уважавају, негују толеранцију и поштовање
различитости. У школи постоје бројне ваннаставне активности чији број треба повећати,
као и број укључених ученика и наставника. Потребно је да се подстиче брига о здравом
окружењу и уређеном школском простору.
Потребне су транспарентне информације од значаја за родитеље (термини отворених
врата, екскурзије, правилници о раду школе..)
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Школа треба да буде центар културних и спортских активности у локалној средини, јер се
на тај начин промовише школа.
Кључна област: Настава и учење
Подручја вредновања: Планирање и припремање; Наставни процес; Учење; Праћење
напредовања ученика
Показатељи: Планови, записници, белешке; Непосредан увид у наставни процес, анкетеКомуникација и сарадња; Корелација и примена знања
Препоручене мере:
Осавремењивати наставу у складу са захтевима савремене педагогије (увођењем нових облика и
метода рада), и времена у којем живимо, али уз очување традиционалних вредности.
Успостављати корелацију између тема и садржаја у оквиру различитих предмета.
У већој мери него до сада, радити на оспособљавању ученика да стечена знања у школи
примењују у свакодневном животу.
Чешће примењивати пројектну и интегративну наставу у којој самосталност ученика и развијање
тимског духа долази више до изражаја.
Држати угледне и огледне часове у већем броју.

Кључна област: Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета
Подручја вредновања: Руковођење; Организација
Показатељи: нпр. Упитници, анкете
Препоручене мере:
Унапредити начин организовања рада укључивањем већег броја запослених у рад тимова
узимајући у обзир њихову стручност, знања и способности.
Радити на повећању мотивације запослених тако што ће се награђивати посвећеност и
ефикасност у раду.
Равномерније расподелити обавезе и задатке који се додељују запосленима.
Неговати успешну комуникацију засновану на поверењу и уважавању личности.
Кључна област: Ресурси
Подручја вредновања: Људски; материјално- технички и финансијски
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Показатељи: нпр. Планови, записници, белешке, евиденције, упитници, анкете
Препоручене мере:
Набавка наставних средстава , учила и литературе
Обезбеђивање просторије за окупљање ученика
Упознавање запослених са планом рада са приправницима
Појачање сардње са матичним факултетима због праћења савремених токова у науци

МEРЕ

УНАПРЕЂИВАЊА

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ

РАДА

НА

ОСНОВУ

АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ И ЗАВРШНОМ ИСПИТУ
Ученици наше школе показују одличне резултате, из свих области, на матурском
испиту. Будући да је важно да постојеће резултате не само задржимо него и унапредимо, у
наредном периоду посебна пажња биће посвећена оспособљавању ученика да критички
мисле, развијају истраживачки приступ у изради матурских радова и одабиру тема за
матурски рад.

МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА
ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА
КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ
ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА
Подршку ученицима школе којима је то потребно школа ће учинити доступнијом кроз
следеће активности:
1. Рад Ученичког парламента
2. Активности каријерног вођења и саветовања
3. Сарадњу са Институцијама из окружења које су значајне за пружање подршке развоју
ученика (Инситут за ментално здравље, Центар за социлани рад, Завод за
психофизиолошку и говорну патологију)
4. Сарадњу са родитељима у решавању питања везаних за рад и живот школе
17

5. Едукацију наставника у вези са значајним питањима везаним за инклузивне образовање
у ученике
6. Инкорпорацију инклузивног образовања у стратегију развоја школе кроз Школски
развојни план
7. Рад Тима за инклузивно образовање
8. Сензибилизацију ученика и развијање толеранције на различитост

Активности

Начин реализације и
реализатори

Временска динамика

Формирање Стручног тима
за
инклузивно обазовање за
текућу
школску годину

Директор школе

Август

Израда плана и програма
рада Стручног тима за ИО,
за текућу школску
годину

Чланови Тима

Август

Идентификација ученика из
осетљивих група

Састанак одељенских
старешина/одељенских већа
са
психологом и педагогом

Септембар

Идентификација даровитих
ученика

Састанак одељенских
старешина/одељенских већа
са
психологом и педагогом

Октобар

Израда плана рада за
ученике из осетљивих група
и за даровите

Предметни наставници у
консултацији са психологом
и педагогом

Током године

Информисање наставника о
специфичним потребама
ученика из осетљивих група
и
помоћ у прилагођавању рада

психолог/педагог

Током године, по потреби
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и
оцењивања овим ученицима
Консултације, презентације,
за
наставнике, материјали за
наставнике

психолог/педагог

Током године, по потреби

Сарадња са установама,
удружењима, другим
школама, тимовима
и појединцима у циљу
унапређења квалитета
пружања
додатне подршке ученицима

Подршка и праћење рада
Ученичог парламента
Реализацију активности
каријерног вођења
Директор, психолог, педагог

Током године, по потреби

Реализација часова
одељенске
заједнице везане за
развијање
толеранције, тимски рад,
сарадњу

Радионице које води
одељенски
старешина у сарадњи са
психологом

Током године

ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА
Даровитост је високо развијена способност, било општа, било нека специфична, која
омогућава натпросечна постигнућа у одређеном конкретном подручју. Рад са даровитим
ученицима одвија се кроз следеће етапе:
1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА
У нашој школи постоје ученици који показују изразит таленат за одређене области. Зато је
потребно сензитизирати наставнике да када препознају такве ученике сигнализирају
одељењском старешини, родитељу, ПП служби, Стручном тиму за инклузивно
образовање. Селекција се врши кроз психолошке тестове, тестове знања.
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2. ОБРАЗОВНА РЕШЕЊА
Када се изврши идентификација надарених/талентованих ученика и одреди се степен/ниво
на коме ће се радити са њима, планирају се активности у зависности од конкретног
случаја.
Обогаћивање програма и диференцијација курикулума - било кроз индивидуализацију,
било кроз ИОП процедуре изводи у складу са законским документима.
ИЗВАН РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
 слободне активности (секције)
 додатна настава из појединих предмета
 истраживачке станице, семинари, летњи кампови и слично
У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ
 коришћење напреднијих уџбеника
 прилика да брже прође кроз базично градиво
 самосталан истраживачки рад
 рад са ментором
 сложенији

задаци,

не

рутински

задаци,

виши

нивои

знања,

висока

индивидуализација
 задаци који су блиски ономе што заиста раде стручњаци из датог домена
 дивергентни задаци, они који омогућавају различите приступе и различита решења
 коришћење аудио-визуелних и других стимулативних материјала у настави
 флексибилни временско-просторни услови за рад
 едукативни излети и посете различитим институцијама
 гостујући предавачи
Потребно је код ученика развијати доживљај да се његове способности виде, цене и
подржавају, као и креирати прилику да комуницира са својим интелектуалним
вршњацима.
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МОТИВИСАЊЕ НАПРЕДНИХ И ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА
 добијање одређених повластица (кроз оцену или други облик награде) за резултате
на
 такмичењима, као и иновације или изузетне резултате у неком другом облику
активности
 јавно похваљивање, кроз књигу обавештења, сајт или школски часопис, друге
медије
 укључивање у презентацијуШколе
 вршњачка едукација–постављање талентованих у улогу оних који и сами едукују
друге ученике
 вођење часа
 учешће на Сајму образовања
ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА
Активности

Начин реализације и
реализатори

Временска динамика

Идентификација надарених
и талентованих ученика

Предметни наставници и
психолог

Октобар, прво полугодиште

Израда индивидуалних
програма у
редовној, додатној настави,
секцијама....припрема за
такмичења,
консултације са ментором

Предметни наставници и
психолог

Током године

Презентације радова,
евалуација са
такмичења

Предметни наставници и
ученици

Јун
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА И ЗАНЕМАРИВАЊА, КАО И
ПОВЕЋАЊА

САРАДЊЕ

МЕЂУ

УЧЕНИЦИМА

И

РОДИТЕЉИМА,

ЗАПОСЛЕНИМА И УЧЕНИЦИМА И ЗАПОСЛЕНИМА
Циљ

Задаци

Носиоци

Временска
динамика

1

Упознавање са правном
регулативом, Општим и посебним
протоколом

* информисање

* директор

Септембар

2

Усклађивање постојећих
подзаконских аката установе

* Правилника о понашању ученика и
запослених

*секретар

Прво
полугодиште

директор
* Правилника о безбедности
* Правилника о материјално –
техничкој безбедности

* секретар
директор
* секретар
директор

3

Израда програма за заштиту ученика
од насиља

* израда акционог плана за
спровођење превентивних
активности

* ТИМ за
превенцију
насиља

Септембар и
октобар

4

Дефинисање улога и одговорности у
примени процедура и поступака

* руководства чланова тима

* ТИМ за
превенцију
насиља

Септембар и
октобар

* теме у оквиру ЧОС - а

*П-П служба

* теме у настави грађанског
васпитања и верске наставе

*Задужени
наставник

Прво
полугодиште,

* план рада Ученичког парламента

*Задужени
наставник

* дежурних наставника
*предметних наставника
* одељењских старешина
* осталих запослених у школи

5

Развијање и неговање богатства
различитости и културе понашања у
оквиру васпитно – образовних
активности

* план трибина за ученике

Децембар, март

*Задужени
наставник
*П-П служба

6

Организовање обуке за ненасилну
комуникацију и конструктивно
решавање конфликата

*стручни семинари

*наставници,
*стручни
сарадници

У току школске
године

22

7

Организовање разговора, трибина,
представа, изложби о заштити
ученика од насиља

* теме предвиђене планом трибина

* комисија

У току школске

* разговори на ЧОС – у

*одељењске
старешине

године

* пано – презентација Г.В.

*наставници
Г.В.

8

Дефинисање правила понашања и
последица кршења правила

* операционализација правила
понашања – анализа Кућног реда
* операционализација предвиђених
казни за кршење правила

9

10

ТИМ за
превенцију
насиља

У току школске
године

Развијање вештина ефикасног
реаговања у ситуацијама насиља

*Едукација за ТИМ

У току школске

* едукација осталих запослених

године

Умрежавање свих кључних носилаца
превенције насиља

*сарадња са надлежним друштвеним
институцијама

У току школске
године

ДРУГЕ МЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
КОЈЕ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈЕ ПОЈЕДИНИХ ПРЕДМЕТА

У Развојном плану школе у наредене четири године бавићемо се остварењем следећих
циљева:
 Развијање критичког мишљења
 Развијање истраживачког духа и упућивање на самосталан рад
 Оспособљавање да се научено примени у свакодневном животу
 Афирмисање позитивних вредности: толеранција, мултикултуралност, патриотска
свест, слобода, људска права и одговорност

 Неговање тимског рада и добре сарадње као и неговање поверења у односу ученикНаставник
Циљеве ћемо остварити кроз:
 Редовну наставу (избором одговарајућих облика и метода рада)
 Допунску и додатну наставу
 Рад различитих секција, трибина и радионица
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 Часове одељенске заједнице
 Организовање екскурзија и посета
 Хуманитарне акције
 Детаљни планови и предвиђене активности уграђени су у стратешка документа
ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА МАТУРСКЕ ИСПИТЕ
Активности
Годишњим
планом рада
школе
планирати
термине
припремног
рада са
матурантима
Договор о
избору тема за
Матурски испит
– верификовање
тема за
матурски испит
на
Наставничком
већу
Менторски рад
са ученицима

Анализа
резултата
ученика на
матурском
испиту по
Стручним
већима

Време

Носиоци

Критеријум

реализације

активности

успеха

Август

Директор,
помоћник
директора,
П-П служба

Новембар,

Стручна већа

Термини
припремног
рада са
матурантима
предвиђени
Годишњим
планом рада
школе
Изабране теме

Децембар

Новембар- јун

Матурска
комисија и
Стручна већа

Евалуација
Термини
припремног
рада са
матурантима
конкретизовани
у годишњем
плану рада
Матурски
радови

Наставници
Оцене ученика
изабраних
предмета,
Наставници
српског језика и
књижевности,
страних језика и
математике
Јун, јул
Оцењивање

Ученички
радови
Писмени радови
из из српског
језика,
математике и
страних језика
Оцене
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ
САРАДНИКА И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ УШКОЛИ
Активности

Носиоци

Време

Критеријум

активности

реалиазције

успеха

Израда плана
стручног
усавршавања и
разматрање на
седницама
стручних већа

Лично

Август

Сваки
наставник има
план стручног
усавршавања за
текућу школску
годину

Креирање
планова
стручног
усавршавања на
нивоу школе –
годишњи план
стручног
усавршавања у
установи

Педагошки
колегијум,
наставници
лично

Август

Годишњи план
стручног
усавршавања на
нивоу
школе
саставни је део
годишњег плана
рада школе

Креирање
планова
стручног
усавршавањаакредитовани
семинари
(одабир
програма
стручног
усавршавања из
области

Педагошки
колегијум,
наставници
лично

Август

Стручни
сарадници

Евалуација
Лични план
стручног
усавршавања,
записници са
седниица
стручних већа,
План стручног
усавршавања у
оквиру
установе,
План стручног
усавршавања
ван установе
Записник са
састанка
Педагошког
колегијума
Годишњи план
школе
План стручног
усавршавања у
оквиру
установе,
План стручног
усавршавања
ван установе
Записник са
састанка
Педагошког
колегијума
Годишњи план
школе
План стручног
усавршавања у
оквиру
установе,
План стручног
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компетенција
К1,К2,К3,К4)
Информисање
запослених у
вези са
стручним
усавршавањем и
напредовањем

усавршавања
ван установе
П-П служба
Континуирано
Комисија
за током
целе
праћење
године
стручног
усавршавања

Стручни
сарадници
редовно
информисани о
акредитованим
семинарима
Комисија
за
праћење
стручног
усавршавања

Обавештења
прослеђена
наставницима о
најављеними
похађаним
акредитованим
семинарима

ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА,
СТРУЧНИХ САРАДНИКА
Сходно

важећем

Правилнику о

сталном стручном

усавршавању и

стицању

звања наставника, васпитача и стручних сарадника, а према годишњем плану рада школе,
планирати и спроводити активности по основу напредовања и стицања звања, а према
пријавама наставника за дату школску годину.
ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ
Начин реализације

Носиоци
реализације

Време реализације

Активности /теме

Током
године
/према
распореду отворених врата
одељењских
старешина,
предметних наставника и
педагошко
психолошке
службе

Информармације о понашању Индивидуални
ученика у школи, успеху, разговори
напредовању

Одељењски

Саветодавни
родитељима

Предметни

рад

са

старешина

наставници
Психолошко
педагошка
служба
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Током године у зависности Упознавање
родитеља
о Предавање
за П - П
од могућности институција развојним карактеристикама родитеље у сарадњи
адолесцената,
проблемима са
различитим служба
са којима школа сарађује
које
доноси
период институцијама
адолесценције,
проблемима
алкохолизма,
наркоманије,
трговине људима, различитих
видова
преступничког
понашања
У току године – према Упознавање са реализацијом Родитељски састанци
распореду
родитељских наставе, договор о начину
сарадње,
упознавање
са
састанака
правима и обавезама ученика,
правилима понашања
Општи
састанци

Одељењски
старешина

родитељски Реализација тема значајних за Општи родитељски Одељењске
генерацију, пријем ученика састанци
старешине,
првог разреда, договор о
извођењу екскурзије ...
директор,
п-п служба

Континуирано
године

у

току Информисање родитеља о Постављање
Одељењске
свим дешавањима у школи, информација
на
огласној
табли старешине,
правилницима ...
школе, сајту школе
предметни
наставници,
п-п служба,
директор

Према
потреби
континуирано
у
школске године

– Различити
облици Индивидуални
току саветодавног
рада
у разговори
са
родитељима,
зависности од проблема
заједнички састанци
мањих
група
родитеља чија деца
имају
исти
или
сличан проблем

Одељењске
старешине,
п-п служба,
тимови за
појачан
васпитни рад,
тим за ИОП,
директор

У току школске године у Теме прописане законом и Ангажовање
зависности од потребе и годишњим планом рада школе родитеља
термина
предвиђених
зависности

Представници
у
од
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годишњим
школе

планом

рада

потреба

родитеља
у Савету
родитеља

Према плану каријерног Укључивање
родитеља
у Родитељи предавачи
вођења
и
саветовања живот и рад школе - у областима у којима
ангажовање
родитеља
у су експерти
ученика
професионалној орјентацији
ученика

Тим
каријерно

за

вођење
саветовање,

и

родитељи
Према наставном плану и Укључивање
родитеља
у Родитељи предавачи Предметни
живот и рад школе – у областима у којима
програму
наставници
ангажовање родитеља као су експерти
предавача у оквиру редовне
наставе

Према плану тимова за
појачан васпитни рад са
ученицима (првог, другог,
трећег и четвртог разреда)

Укључивање
родитеља
у
остваривање
активности
предвиђених
годишњим
планом рада тимова за појачан
васпитни рад

Према плану тима за Укључивање
родитеља
самовредновање
рада вредновање рада школе
школе

Састанци
тимова,
активности
према
предвиђеном плану
и/или
према
потребама које се
непланирано
појављују

Чланови
тимова
за
појачан
васпитни рад

у Према
важећим
правилницима
и
потребама тима за
самовредновање

Чланови тима
за
самовредновањ
е рада школе

Према плану стручног Укључивање
родитеља
у Реализација
Стручни актив
актива за школско развојно дефинисање и остваривање школског развојног за
школско
циљева
и
задатака плана
развојно
планирање
предвиђених
школским
планирање,
развојним планом
директор школе
Током године

Укључивање родитеља у рад Активирање
свих У зависности
свих тимова и стручних тела родитеља,
локалне од активности
предвиђених законом
заједнице

Током године

Пружање
могућности
родитељима
да
се
самоиницијативно укључе у
побољшање
услова
рада
школе, давање сугестија

Донације родитеља у
виду
поклањања
школске опреме и
учила, постављање
кутије за сугестије, и

Директор
школе,
служба,

П-П

Савет родитеља
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сл.

ПЛАН

САРАДЊЕ

СА

ДРУГИМ

ШКОЛАМА

И

ПРИВРЕДНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД
ШКОЛЕ
Начин реализације

Aктивности

Разговор са председником План за
општине Стари град
ученика

реализацију

Време
реализације

Носиоци
реализације

октобар

Милка Кућеровић,
помоћник
директора

октобар
новембар

Татјана Живковић,
педагог

идеја

Црвени крст општине Стари Акција добровољног давања крви
град

април
Састанак са Канцеларијом за Разговор са КМ о реализацији
младе општине Стари град
активности од значаја за ученике

Канцеларија
за
општине Стари град

младе Реализација
области
оријентације

Црква Александар Невски

новембар

Психолошко
педагошка служба,
Ученички
парламент

радионица
из
професионалне децембар

Бранка Достанић,
психолог

Прослава Дана Светог Саве
јануар
Хуманитарне акције
децембар,

Милка Кућеровић,
помоћник
директора
Психолошко
педагошка служба,

У
току Помоћник
директора,
школске
године
Ученички
парламент
Сарадња са другим школама Пријем ученика и представника У
току Помоћник
школа из земље и иностранства, школске
из земље и иностранства
директора,
припремање
пригодних године
Директор,
манифестација, приредби и сл,
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одлазак наших ђака и ученика ...

наставници,
Ученички
парламент

Културни центар Београд
Дом омладине

Културне
манифестације
у У
току Психолошко
организацији Културног центра и школске
педагошка служба,
Дома омладине
године
директор

Музеји, галерије, позоришта, Одлазак са ученицима (приликом
избора представа водиће се
библиотека града Београда
току
рачуна о програму наставе У
српског језика и књижевности, школске
године
као и интересовању ученика)

Психолошко
педагошка служба,
Одељенске
старешине,
наставници

Општина Стари град

Сајам образовања општине Стари
град, презентација школе
Мај

Марина
Чудов
проф. ликовног,
психолог, педагог

НАЧИН ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ
ПЛАНА
У оквиру рада Актива за школско развојно планирање разматраће се динамика
реализације Школског развојног плана, на полугодишту и на крају школске године.
Чланови Актива пратиће оствареност Развојног плана, на основу следећих извора:
усвојених извештаја о раду Школе и извештаја о раду директора; записника са
Наставничких већа, Савета родитеља, Педагошког колегијума и Стручних већа; извештаја
о раду тимова који постоје у школи; извештаја о самовредновању рада школе.
Чланови Актива за школско развојно планирање су: Александар Андрејић,
директор, Бранка Достанић, психолог, Слатка Вучинић, Биљана Крстић, Славица Јелић,
Биљана Ковачевић, Снежана Перовић, Чедо Шкорић, Синиша Вукадиновић, наставници,
Јелена Бургић, родитељ, Владимир Таминџија и Јасмина Његован, представници локалне
заједнице и Александра Лазић, ученица 4/1.
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Акциони план развојног плана за школску 2017/2018.
годину

Развојни циљ 1: Унапређење квалитета наставе
Задатак 1: Реализација часова редовне наставе применом савремених
облика, метода и техника рада

Активности

Време

Носиоци
активности

Критеријуми
успешности

Евалуација

Реализација 5
угледних/огледних
часова

Континуирано,
током године

Наставници

Реализовани
угледни часови

Примена активне
методе у
реализацији часова
редовне наставенајмање 5 % часова

Континуирано,
током године

Наставници

Повећан број
часова активне
наставе

Примена дебате у
настави српског
језика и
филозофије- 2 часа

Континуирано,
током године

Наставници

Дебатни часови
српског језика и
филозофије

Актив за
школско
развојно
планирање,
Психолошкопедагошка
служба
Актив за
школско
развојно
планирање,
Психолошкопедагошка
служба
Актив за
школско
развојно
планирање,
Психолошкопедагошка
служба

Задатак 2: Индивидуализација наставе у складу са образовним и
интелектуалним потребама ученика
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Активности

Време

Индивидуализација Октобар
и креирање ИОП-а
за даровите
ученике
(предавање)
Диференцирана и
Континуирано,
индивидуализована током године
настава тамо где су
идентификовани
даровити ученицинајмање 5% часова

Носиоци
Критеријуми
активности успешности

Евалуација

Психолог

Одржана
презентација

Актив за
школско
развојно
планирање

Наставници,
ТИО,
психолог

Повећан број часова
са диференцираним
и
индивидуализованим
програмом

Актив за
школско
развојно
планирање

Задатак 3: Повећање компетенција наставника
Активности

Време

Носиоци
активности

Критеријуми
успешности

Евалуација

Похађање
семинара- Ирада
школског
пројекта

Током
године

Реализатори
семинара, група
наставника

Похађан семинар

Актив за
школско
развојно
планирање

Задатак 4: Реализација интердисциплинарних пројеката

Активности

Време

Реализација
Континуирано,
интердисциплинарних током године
пројеката- минимално
2

Носиоци
активности

Критеријуми
успешности

Евалуација

Наставници
филозофије,
математике и
српског
језика

Реализовани
ученички
пројекти

Актив за
школско
развојно
планирање
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Задатак 5: Унапређивање планирања и реализације часова редовне
наставе применом

образовних стандарда у годишњим и месечним

плановима наставника (тамо где су дефинисани)

Активности

Време

Носиоци
активности

Критеријуми
успешности

Евалуација

Планирање
наставе
употребом
образовних
стандарда на
годишњем и
месечном
нивоу- најмање
5% наставника

Континуирано,
током године

Наставници

Годишњи и
месечни планови
наставника

Актив за
школско
развојно
планирање,
Психолошкопедагошка
служба

Развојни циљ 2: Подизање квалитета услова за рад ученика и запослених
Задатак 1: Постављање термофолија у учионице

Активности

Време

Носиоци
активности

Критеријуми
успешности

Евалуација

Одређивање
потребних
финансијских
средстава и
извора
финансирања
Набавка и
постављање
термофолија у 3
учионице

Прво
полугодиште

Директор

Прикупљена
финансијска
средства

Актив за
школско
развојно
планирање

Током године

Директор

Постављене
термофолије

Актив за
школско
развојно
планирање
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Задатак 2: Повећање књижевног фонда школске библиотеке

Активности

Време

Одређивање
Септембар
потребних
финансијских
средстава и
извора
финансирања
Избор и набавка Октобар
потребне
школске лектире

Носиоци
активности

Критеријуми
успешности

Евалуација

Директор,
наставници
српског језика

Прикупљена
финансијска
средства

Актив за
школско
развојно
планирање

Наставници
српског језика,
библиотекари

Набављена нова
школска лектира

Актив за
школско
развојно
планирање

Задатак 3: Стварање специјализоване учионице- кабинета за рад
рачунарског одељења

Активности

Време

Носиоци
активности

Критеријуми
успешности

Евалуација

Реализација
Тендера
општине Стари
град

Током
године

Директор,
секретар,
представници
општине

Адаптиран
школски простор
са новим
рачунарима

Актив за
школско
развојно
планирање

Задатак 4: Оспособљавање таванског простора за медијатеку школе

Активности

Време

Носиоци
активности

Критеријуми
успешности

Евалуација

Процена
изводљивости
радова

Током
године

Стручњаци за
дату област

Процењена
изводљивост

Одређивање

Током

Стручњаци за

Дефинисана

Актив за
школско
развојно
планирање
Актив за
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потребних
финансијских
средстава и
извора
финансирања
Конкурисање за
добијање
донације
учешћем на
различитим
пројектима

године

дату област,
Директор

средства

школско
развојно
планирање

Током
године

Чеда Шкорић,
Директор

Добијена
донација

Актив за
школско
развојно
планирање

Развојни циљ 3: Побољшање квалитета комуникације и међуљудских
односа
Задатак 1: Побољшање мотивације запослених
Активности

Време

Носиоци
активности

Критеријуми
успешности

Евалуација

Дводневно
студијско
путовање са
сегментом
стручног
усавршавања

Јун, јул

Директор

Реализовано
путовање

Једно заједничко
дружење
колектива

Током
школске
године

Директор

Дружење у
школи

Новогодишњи
коктел

Децембар

Директор

Реализована
новогодишња
прослава

Проширење
могућности
награђивања
запослених у
Правилнику о
награђивању

Током
школске
године

Директор,
секретар

Унапређен
Правилник о
награђивању
запослених

Актив за
школско
развојно
планирање,
Психолошкопедагошка
служба
Актив за
школско
развојно
планирање
Актив за
школско
развојно
планирање
Актив за
школско
развојно
планирање
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Задатак 2: Побољшање комуникације између руководства и запослених

Активности

Време

Носиоци
активности

Критеријуми
успешности

Евалуација

Постављање
кутије за
предлоге и
идеје
запослених које
се односе на
унапређење
рада школе

Континуирано,
током године

Домар,
директор

Унапређени
аспекти рада
школе на основу
предлога
запослених

Актив за
школско
развојно
планирање,

Задатак 3: Побољшање организације рада школе

Активности

Време

Носиоци
активности

Састанак
посвећен
анализи
организације и
услова рада
школе

Једном
Директор,
месечно,
помоћник
током године директора,
координатори
наставе,
педагошкопсихолошка
служба

Критеријуми
успешности

Евалуација

Побољшана
Актив за
организација рада школско
развојно
планирање

Задатак 4: Превенција менталних тешкоћа младих

Активности

Време

Носиоци
активности

Критеријуми
успешности

Евалуација

Предавање за
родитеље на тему
перфекционизма

Март

психолог

Реализовано
предавање

Актив за
школско
развојно
планирање
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Задатак 5: Побољшање комуникације запослених

Активности

Време

Носиоци
активности

Критеријуми
успешности

Евалуација

Реализација
акредитованог
семинара: Рад са
„тешким“
родитељима

Током
године

Реализатори
семинара

Реализован
семинар

Актив за
школско
развојно
планирање

Развојни циљ 4: Неговање и развијање угледа школе
Задатак 1: Оживљавање традиције школе посвећивањем школске
недеље представљању знаменитих личности које су завршиле нашу
школу
Активности

Време

Носиоци
активности

Критеријуми
успешности

Евалуација

Избор
знамените
личности и
начина на који
ће се ученици
бавити њом
Израда радова,
пројеката
посвећених
изабраној
личности

Септембар

Предметни
наставници,
ученици

Дефинисање
пројеката

Актив за
школско
развојно
планирање

Прво
полугодиште,
Фебруар

Ученици,
предметни
наставници

Презентације
ученичких
радова

Актив за
школско
развојно
планирање

Задатак 2: Покретање летописа школе

Активности

Време

Носиоци
активности

Критеријуми
успешности

Евалуација

Достављање
свих

Континуирано,
током године

Наставници,
изабрана особа

Летопис школе

Актив за
школско
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информација о
значајним
догађањима у
школи и изван
ње изабраној
особи

развојно
планирање

Задатак 3: Већа транспарентност значајних информација за родитеље на
сајту школе

Активности

Време

Носиоци
активности

Критеријуми
успешности

Евалуација

Израда „кутка“
за родитеље на
сајту школе

Током
године

Особа која
креира и
одржава сајт
школе,
Директор,
изабрани
наставници

Фолдер
„Родитељи“ на
сајту школе

Актив за
школско
развојно
планирање

Задатак 4: Промовисање школе на Сајмовима образовања

Активности

Време

Носиоци
активности

Критеријуми
успешности

Евалуација

Присуствовање
Сајмовима
образовања који
се организују за
ученике
основних школа

Континуирано,
током године

Групе
одабраних
ученика и
наставника

Презентовање
школе на
Сајмовима

Актив за
школско
развојно
планирање

Развојни циљ 5: Развијање сарадње са партнерима у земљи и
иностранству
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Задатак 1: Остваривање сарадње са гимназијом Walther Rathenau из
Берлина

Активности

Време

Носиоци
активности

Критеријуми
успешности

Евалуација

Организовање и
реализација
узајамних
посета група
ђака и
наставника из
Берлина и
Гимназије

Континуирано,
током године

Синиша
Вукадиновић,
Снежана
Перовић,
Дороти Похе,
група ђака,
директор,
Марина Чудов,
Бојана Арсић

Извештај о
реализованим
посетама

Актив за
школско
развојно
планирање

Београд, 14.09.2017.
Актив за школско развојно планирање
Александар Андрејић, директор школе
_________________________________
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