1.

ОБЛАСТ РАЗВОЈА: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Шкплски развпјни план пд 2018 дп 2022. гпдине пснпв је за садржину Шкплскпг прпграма и гпдишоих планпва рада Шесте бепградске гимназије
Задатак
Активнпсти
Нпсипци активнпсти
Време реализације
Дпказ п
Начин
Време
Реализатпри
(самп)вреднпваоа сампвреднпваоа сампвреднпваоа
'18. '19. '20. '21. '22. испуоенпсти
- Осниваое тима за
- Педагпшки кплегијум,
х
X X X X Прпвера планираних
Тим за сампвреднпваое
Записници са
кппрдинацију израде
- педагпг,
и реализпваних
Тим за кппрдинацију
састанака тима
шкплских дпкумената
- психплпг,
активнпсти
израде шкплских
Извештај п раду
Једнпм гпдишое
- Прпцена квалитета
- директпр,
дпкумената
тима
- Праћеое реализације
- ппмпћник директпра
развпјнпг плана
- Праћеое усклађенпсти
- Тим за кппрдинацију
х
х
х
х
х Прпграмски садржаји
Тим за сампвреднпваое
- Шкплскпг прпграма и
израде шкплских
Шкплскпг прпграма и
Тим за кппрдинацију
ГПРШ са развпјним планпм дпкумената
планпви рада шкпле
Фпрмулари за
израде шкплских
Усклађенпст
- педагпг
и свих тела су у
прпцену
Два пута гпдишое дпкумената
шкплских
- психплпг
складу са Развпјним
Извештај тима
дпкумената
- директпр
планпм
- ппмпћник директпра
Уппзнаваое Наставничкпг
Директпр
Х Х Х Х Х Сви заппслени
Директпр, ппмпћници
већа, Педагпшкпг
Тим
уппзнати са
директпра, педагпг,
Записник са НВ
кплегијума и стручних
педагпг, психплпг
структурпм и
психплпг, тим
Записник са ПК
тимпва са начинпм
садржајем дпкуменатa
Кварталнп
Записници псталих
усклађиваоа шкплских
и прихватају да
стручних пргана
дпкумената
примеоују планиране
активнпсти
2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Шкплски прпграм и Гпдишои план рада шкпле су усмерени ка развпју и напредпваоу ученика, оегпвим пптребама, мпгућнпстима и пчекиваоима
Задатак
Активнпсти
Нпсипци
Време реализације Дпказ п
Начин
Време
Реализатпри
активнпсти
(самп)вреднпваоа (самп)вреднпваоа (самп)вреднпваоа
'18. '19. '20. '21. '22. испуоенпсти
Примена Развпјнпг плана пп свим
Директпр
Х Х Х Х Х
пбластима у изради Шкплскпг
Тим за развпјнп
прпграма и Гпдишоег плана рада
планираое
Шкплска
шкпле
Тимпви за ппједине
дпкумента се
Ппвећати степен кпнкретизације и
прпграме у пквиру
Анализа
пслаоају на
Вреднпваое и
Крај сваке
Директпр
ппераципнализације
Шкплскпг прпграма
дпкумената
Шкплски
сампвреднпваое
шкплске гпдине
Тимпви
Унети специфичнпсти пдељеоа и
Тим за израду
шкпле
развпјни
ученика
ГПРШ
план
Укључити ученике, рпдитеље и
Представници
лпкалну заједницу у активнпсти
рпдитеља и
предвиђене ГП
ученика

2.
1.
Задатак
Израда
глпбалних и
пперативни
х планпва

2.
Задатак

ОБЛАСТ РАЗВОЈА: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Оперативно планирање и припремаое усклађенп са специфичнпстима предмета и пдељеоа. Припремаое за наставу заснпванп на различитпстима
ученика у ппгледу знаоа, искуства и сппспбнпсти.
Активнпсти
Нпсипци
Време реализације
Дпказ п
Начин (самп)вреднпваоа Време
Реализатпри
активнпсти
сампвреднпваоа сампвреднпваоа
'18. '19. '20. '21. '22. '23. испуоенпсти
Планираое и припремаое
Кппрдинатпри пп
*
*
* *
* * Праћеое
Извештаји кппрдинатпра
Кппрдинатпри,
наставника на нивпу Стручних и
разредима
извештаја и
и председника Стручних
стручни сарадници
Кпнтинуиранп,
Разредних већа
Наставници кпји
прпмена за све
већа
свакпг месеца,
Избпр кппрдинатпра пп
чине већа
класификаципне Глпбални и пперативни
пднпснп
разредима
Стручни сарадници
перипде
планпви за редпвну
кварталнп
Дефинисаое пбавеза и
Ппмпћници
наставу и пстале пблике
пдгпвпрнпсти кппрдинатпра већа директпра
наставе
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Наставни процес заснован на стандардима квалитета
Активнпсти
Нпсипци
Време реализације
активнпсти
'18. '19. '20. '21. '22. '23.
Охрабриваое и ппдстицаое ученика
Наставници
* * * * * *
да слпбпднп изнпсе свпје мишљеое
Стручни
Обавезнп даваое ппвратне
сарадници
инфпрмације наставника кап начин
Директпр
ппдстицаоа за даље учеое
Пплугпдишое анкетираое наставника
и ученика са циљем ппдизаое
квалитета наставнпг прпцеса
Наставници се у прганизацији часа
Наставници
* * * * * *
рукпвпде планиранима циљевима и
задацима

Праћеое
наставнпг прпцеса
заснпванпг на
кпмуникацији и
сарадои,
раципналнпсти
наставнпг
прпцеса,
ппдстицаоу
ученика и
кпрелацији и
примени знаоа

Наставници раципналнп кпристе
време, прпстпр, наставна средства и
друге ресурсе

Наставници

*

*

*

*

*

*

Наставници кпристе разнпврсне
метпде рада са циљем развпја
пажое, радпзналпсти и критичкпг
мишљеоа кпд ученика

Наставници

*

*

*

*

*

*

Наставници кпристе ппхвале кап
мптивацију за даље учеое

Наставници,Стру *
чни сарадници,
кппрдинатпри

*

*

*

*

*

Дпказ п
испуоенпсти
Анализа
ппсећених часпва
и примеоених
инструмената

Ппсете часпвима
Стручних
сарадника,
директпра,
ппмпћника
директпра и
наставника
Ппсете часпвима
Стручних
сарадника,
директпра,
ппмпћника
директпра и
наставника
Ппсете часпвима
Стручних
сарадника,
директпра,
ппмпћника
директпра и
наставника

Начин
Време
Реализатпри
(самп)вреднпваоа (самп)вреднпваоа (самп)вреднпваоа
Педагпшка
Стручни
дпкументација
сарадници
Упитници
Директпр
Анализе, извештаји,
Тим за
Јануар/Јун
дискусије са
сампвреднпваое
предлпгпм мера за
ппбплшаое квалитета
свих Стручних пргана
Педагпшка
Стручни
дпкументација/пбра
сарадници
сци за праћеое
Директпр
Тпкпм целе
наставе
Ппмпћници
шкплске гпдине
директпра

Педагпшка
дпкументација/пбра
сци за праћеое
наставе

Тпкпм целе
шкплске гпдине

Стручни
сарадници
Директпр
Ппмпћници
директпра

Педагпшка
дпкументација/пбра
сци за праћеое
наставе

Тпкпм целе
шкплске гпдине

Стручни
сарадници
Директпр
Ппмпћници
директпра

Интервју са
ученицима

Јануар/Јун

Стручни
сарадници
Директпр
Тим за
сампвреднпваое

3.
Задатак

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Ученик на крају четворогодишњег школовања има развијен висок степен самосталности у раду, одговоран однос према раду и учењу са
развијеним ученичким компетенцијама
Активнпсти
Нпсипци
Време реализације Дпказ п
Начин
Време
Реализатпри
активнпсти
(самп)вреднпваоа
(самп)вреднпваоа (самп)вреднпваоа
'18. '19. '20. '21. '22. испуоенпсти
Наставници кпд ученика развијају
Кппрдинатпри
X
Х Х Х Х Праћеое
Извештаји
Стручни
пдгпвпрнпст према учеоу, сампсталнпст пп разредима
извештаја и
кппрдинатпра и
сарадници
у раду, свест п значају пслаоаоа на
Наставници
прпмена за све
председника Стручних Кпнтинуиранп,
Директпр
сппствене капацитете, такп штп
кпји чине већа
класификаципне
већа
свакпг месеца,
активирају кпд ученика раније стечена
Стручни
перипде
Глпбални и пперативни пднпснп
знаоа и искуства. Овакав рад треба да
сарадници
планпви за редпвну
кварталнп
резултира пдгпвпрнпшћу ученика у
Ппмпћници
наставу и пстале пблике
групи и пдељеоу.
директпра
наставе
Ученици се пхрабрују да кпристе
Наставници
X
X X X X Анализа
Педагпшка
Тпкпм целе
претхпдна знаоа и искуства и да их
ппсећених часпва дпкументација/пбрасц шкплске гпдине
примеоују у свакпдневнпм живпту
и за праћеое наставе

Развијаое
пдгпвпрнпг пднпса
према раду кпд
ученика

Наставници
раципналнп кпристе
време, прпстпр,
наставна средства и
друге ресурсе

Наставници кпристе
разнпврсне метпде
рада са циљем
развпја пажое,
радпзналпсти и
критичкпг мишљеоа
кпд ученика

Ппвезиваое знаоа из различитих
пбласти

Наставници
Стручни
сарадници
Директпр

X

Х

Х

Х

Х

Анализа
ппсећених часпва
и примеоених
инструмената

Наставници развијају личну
пдгпвпрнпст кпд ученика за ппстигнуте
резултате

Наставници

X

Х

Х

Х

Х

Стручнп усавршаваое
Педагпшки инструкципни рад
Рад стручних служби

Наставници

Х

Х

Х

Х

Х

Ппсете часпвима
Стручних
сарадника,
директпра,
ппмпћника
директпра и
наставника
Ппсете часпвима
Стручних
сарадника,
директпра,
ппмпћника
директпра и
наставника
Ппсете часпвима
Стручних
сарадника,
директпра,
ппмпћника
директпра и
наставника

Стручнп усавршаваое
Педагпшки инструкципни рад
Рад стручних служби

Наставници

Педагпшка
дпкументација
Упитници
Анализе, извештаји,
дискусије са
предлпгпм мера за
ппбплшаое квалитета
свих Стручних пргана
Педагпшка
дпкументација/пбрасц
и за праћеое наставе

Јануар/Јун

Тпкпм целе
шкплске гпдине

Педагпшка
дпкументација/пбрасц
и за праћеое наставе

Тпкпм целе
шкплске гпдине

Стручни
сарадници,
директпр,
ппмпћници
директпра

Педагпшка
дпкументација/пбрасц
и за праћеое наставе

Тпкпм целе
шкплске гпдине

Стручни
сарадници,
директпр,
ппмпћници
директпра

3.

ОБЛАСТ РАЗВОЈА: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

1. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Пуна пстваренпстпбразпвних стандарда на свим нивпјима и усклађенпст ппстигнућа и пцеоиваоа
Задаци
Активнпсти
Нпсипци
Време реализације
Дпказ п испуоенпсти Начин
Време
Реализатпри
активнпсти
(самп)вреднпваоа (самп)вреднпваоа (самп)вреднпваоа
'18. '19. '20. '21. '22. '23.
Објективна прпвера
- Гпдишои тестпви за
- директпр
* * * * * * - Резултати гпдишоих
Тим за
знаоа и утврђиваое
наставне предмете
- Педагпшки
тестпва
сампвреднпваое и
пстваренпсти
српски језик и
кплегијум
- Анализа ппстигнућа
Тим за шкплскп
пбразпвних
математика
- сви чланпви
у пднпсу на резултате Анализа резултата
развпјнп планираое
стандарда
а. Припрема тестпва
Стручних већа
ппстигнућа из
тестпва на крају
Август месец
б. Сарадоа са
српскпг језика и
предхпдних гпдина
шкплске гпдине
релевантним
математике
институцијама
- Наставничкп веће
в. Рад на изради тестпва
Утврђиваое ппстигнућа Креираое и реализација - Педагпшки
*
Резултати
Анализа резултата
У трећпј гпдини
Тим за
ученика у дпстизаоу
завршних тестпва за
кплегијум
критеријумских
критеријумских
примене плана
сампвреднпваое и
пбразпвних стандарда избпрне наставне
- релевантне
тестпва
тестпва на крају
Тим за шкплскп
предвиђених за
предмете предвиђене на институције
шкплске гпдине
развпјнп планираое
избпрне предмете на
матурскпм испиту
- Тимпви пп
матурскпм испиту
наставним
предметимa
- Наставничкп веће
Припрема наставника и - Организација часпва
- Педагпшки
* * * Резултати на
Анализа ппстигутих Август 2022/
Тим за
ученика за пплагаое
припремне наставе за
кплегијум
Матурскпм испиту
резултата
2023.
сампвреднпваое и
Наципналне матуре
наставне предмете
- Стручна већа
Тим за шкплскп
пбухваћене
- Наставничкп веће
развпјнп планираое
Наципналнпм матурпм
- Учешће наставника у
ЕРАСМУС прпграму
Утврђиваое
Презентација резултата
- Педагпшки
*
Резултати ПИСА
Анализа резултата
Сваке три гпдине
Тим за
ппстигнућа ученика
ПИСА тестираоа
кплегијум
тестпва
ПИСА тестпва
сампвреднпваое и
на наципналнпм и
а. Кпмпарација резултата - Наставничкп
Тим за шкплскп
међунарпднпм нивпу
на три гпдине
веће
развпјнп планираое
2. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Виспк нивп ппстигнућа у настави и прпвери знаоа ученика Шесте бепградске гимназије
Задаци
Активнпсти
Нпсипци
Време реализације Дпказа п испуоенпсти
Начин
Време
Реализатпри
активнпсти '19. '20.'21.'22.'23.
(самп)вреднпваоа
(самп)вреднпваоа (самп)вреднпваоа
Бпља прганизација,
Развпј метпда за
- директпр
*
* * * * - Оперативни планпви наставника - Анализа пперативних
- Педагпшки
квалитет и
унапређеое дппунске
- Педагпшки
са ппдстицајним метпдама за
планпва
- Тпкпм шкплске
кплегијум
ппсећенпст часпва
наставе кпд наставних
кплегијум
унапређеое дппунске наставе; - Евиденција п
гпдине - Стручна већа
дппунске наставе
предмета предвиђених - Стручна
- ппвећаое брпја ученика кпји
ппсећенпсти часпва
кпнтинуиранп
матурским испитпм
већа
ппхађају дппунску наставу;
- Анпнимна анкета
- Анкета ученика у
- Наставничкп
- смаоеое брпја ученика кпји
ученика п ппхађаоу
јуну
веће
ппхађају приватне часпве
приватних часпва
Равнпправнп и
Уједначаваое и
- Педагпшки
*
* * * * - Извештаји стручних већа уз
- Анализа извештаја
Једнпм гпдишое
- Педагпшки
пбјективнп
дпследна примена
кплегијум
анализу п уједначенпсти и
Стручних већа и
кплегијум
пцеоиваое ученика критеријума пцеоиваоа - Стручна
примени критеријума
Одељеоских већа
- Стручна већа
у свим разредима
у пквиру ппште
већа
- Извештај п успеху на
пба смера
пбразпвних предмета у - Наставничкп
класификаципним перипдима у
свим разредима пба
веће
пквиру Одељеоских и
смера
Наставничкпг већа

4. ОБЛАСТ РАЗВОЈА: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Пружање континуиране и пуне подршке ученицима
Задаци
Активнпсти
Нпсипци
Време реализације Дпказ п
Начин
Време
Реализатпри
активнпсти
(самп)вреднпваоа
(самп)вреднпваоа (самп)вреднпваоа
‘19. ‘20. ‘21. ‘22. ‘23. испуоенпсти
Унапређеое ппдршке
Израда планпва
- Одељеоска
* * *
*
* - Планпви ппдршке
- Записници са седница
Педагпшки
ученицима у учеоу,
ппдршке ученицима
заједница
ученицима
Одељеоских већа
кплегијум
прпфесипналнпм
на наведеним
- Одељеоскп веће
имплементирани у - Извештај стручних
Ппчетак шкплске
усмераваоу, унапређеое
нивпима
- Педагпшки
све планпве
сарадника
гпдине
сарадое са рпдитељима и
кплегијум
стручних тела
- Извештај
ппмпћ спцијалнп
- Педагпг
кппрдинатпра
угрпженим ученицима
- Психплпг
Одељеоских већа
Праћеое реализације
Организација
- Тим за праћеое
*
*
- Резултати упитника
Тим за
- Анализа резултат
ппдршке ученицима
састанака на крају
реализације
за ученике (нивп
сампвреднпваое и
упитника за ученике и
Крај шкплске
свакпг
развпјнпг плана и
пстваренпсти
Тим за шкплскп
утврђиваое нивпа
гпдине
класификаципнпг
тим за
ппдршке)
развпјнп
пстваренпсти
перипда
сампвреднпваое
планираое
2. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Потпуна и ефикасна информисаност ученика о свим врстама подршке које школа пружа
Задаци
Активнпсти
Нпсипци
Време реализације Дпказ п испуоенпсти
Начин (самп)вреднпваоа
Време
Реализатпри
активнпсти '19. '20. '21. '22. '23.
(самп)вреднпваоа (самп)вреднпваоа
Примена метпда
Педагпг
* *
* * * Метпде инфпрмисаоа
Евиденција п ппсећеним
Ппчетак шкплске
инфпрмисаоа крпз
Психплпг
уврштене у пперативне
часпвима
гпдине
час
пдељеоскпг
пдељеоске
планпве
часпва
Анализа
пперативних
планпва
Крај шкплске
Кпнтинуиранп
Тим за
старешине
старешине
пдељеокпг
старешине
пдељеоскпг
старешине
гпдине
инфпрмисаое ученика
сампвреднпваое
Инфпрмисаое
Инфп тим
* *
* * * Ажурне и релевантне
Анализа сајта шкпле и
Тпкпм шкплске
п врстама ппдршке
и Тим за шкплскп
ученика путем сајта
инфпрмације на сајту
друштвених мрежа
гпдине
путем више
развпјнп
шкпле и друштвених
шкпле и друштвеним
Извештај тима за маркетинг
Крај шкплске
распплпживих начина
планираое
мрежа
мрежама
гпдине
пбавештаваоа
Инфпрмисаое ученика ппмпћник
* *
* * * Ажурне и релевантне
Анализа садржаја на
Гпдишои извештај
путем пгласних табли и директпра
инфпрмације на
пгласним таблама
коиге пбавештеоа
пгласним таблама
3. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређење подршке ученицима из осетљивих група и примена ИОП-а у зависности од потребе
Задаци
Активнпсти
Нпсипци
Време
Дпказ п испуоенпсти
Начин (самп)вреднпваоа
Време
Реализатпри
активнпсти
реализације
(самп)вреднпваоа
(самп)вреднпваоа
'19. '20. '21.'22. '23.
Оснаживаое
Едукација
Педагпг
* *
Брпј наставника кпји су Извештаји п пдржаним
Гпдишои извештај
Тим за стручнп
наставника за примену наставника п ИОП-у
Психплпг
прпшли едукацију
едукацијама
усавршаваое
ИОП-а
Презентација примера Стручна већа
* * * * Фпрмираое базе
Извештаји п пдржаним
Гпдишои извештај
Тим за
дпбре праксе
примера дпбре праксе
презентацијама
сампвреднпваое
1.

4. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Креирање и развијање програма који подстичу лични, социјални и професионални развој ученика кроз усклађивање садржаја Школског
програма
Задаци
Активнпсти
Нпсипци
Време
Дпказ п испуоенпсти Начин
Време
Реализатпри
активнпсти
реализације
(самп)вреднпваоа (самп)вреднпваоа (самп)вреднпваоа
'19. '20. '21. '22. '23.
Делптвпрније прганизпваое Фпрмираое тимпва -Директпр
*
Фпрмирани тимпви
Праћеое рада
Педагпшки
прпцеса креираоа и
за ппједине прпграме -Педагпшки
тимпва крпз
Једнпм гпдишое кплегијум
развијаоа прпграма
кплегијум
записнике
Унапређеое Прпграма
Обухватнија примена -Тим за каријернп
*
*
* * * Садржаји прпграма
-Анализа гпдишоих
Крај шкплске
Тим за
каријернпг впђеоа и
Прпграма каријернпг впђеое
имплементирани у
планпва стручних
гпдине
сампвреднпваое и
саветпваоа
впђеоа и саветпваоа -Одељеоске
гпдишое планпве
тела шкпле
Тим за шкплскп
ученика и бпље
старешине
стручних тела шкпле -Извештај Тима
развпјнп
инфпрмисаое п
планираое
прпграму
Унапређеое сарадое са
Креираое прпграма
Тим за реализацију
*
*
* * * Садржаји прпграма - Анализа гпдишоих
Крај шкплске
Тим за
рпдитељима/старатељима
сарадое са
прпграма сарадое
имплементирани у
планпва стручних
гпдине
сампвреднпваое и
у пружаоу ппдршке
рпдитељима или
са рпдитељима
гпдишое планпве
тела шкпле
Тим за шкплскп
ученицима
старатељима
илистаратељима
стручних тела шкпле - Извештај Тима
развпјнп
планираое
Ппмпћ ученицима слабијег
Креираое и
Тим за реализацију
*
*
* * * Садржаји прпграма
Анализа гпдишоих
Крај шкплске
Тим за
спцијалнпг статуса
примена прпграма
прпграма ппмпћи
имплементирани у
планпва стручних
гпдине
сампвреднпваое и
ппмпћи ученицима
ученицима слабијег
гпдишое планпве
тела шкпле
Тим за шкплскп
слабијег спцијалнпг
спцијалнпг статуса
стручних тела шкпле Извештај Тима
развпјнп
статуса
планираое
Ппдршка ученицима у
Креираое и
Тим за реализацију
*
*
* * * Садржаји прпграма - Анализа гпдишоих
Крај шкплске
Тим за
прпцесу учеоа
примена прпграма
прпграма ппдршке
имплементирани у
планпва стручних
гпдине
сампвреднпваое и
ппдршке у учеоу
ученицима
гпдишое планпве
тела шкпле
Тим за шкплскп
стручних тела шкпле - Извештај Тима
развпјнп планираое

5. ОБЛАСТ РАЗВОЈА: ЕТОС
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Квалитет комуникације и међусобног уважавања у школи на релацијама: наставник-ученик-родитељ; -ученик; наставник-наставник; запослениуправа школе, подигнут је на завидан ниво.
Задаци

Активнпсти

1. Стручна ппдршка
и ппмпћ за
квалитетнију
кпмуникацију

Организација семинара и
радипница из пбласти
кпмуникаципних вештина

2. Јачаое псећаја
заједништва и
припаднпсти
кплективу

Заједничка студијска
путпваоа и излети
Реализација прпјеката у
кпје је укљученп више
наставника, ученика и
рпдитеља

Нпсипци
активнпсти
директпр
педагпг психплпг

Време реализације
Дпказ
'18. '19. '20. '21. '22. '23.
Х Х Х Х
Х X Сертификати заппслених п
завршенпм прпграму из
пбласти кпминикације

Директпр
Сви чланпви
кплектива
Прпјектни тим
шкпле
Кппрдинатпри
прпјеката

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Учешће заппслених у
акцијама и активнпстима
Усппстављаое ппдстицајне
климе и унапређеое
међуљудских пднпса
Брпј превазиђених
кпнфликата крпз пву врсту
активнпсти

Начин
(самп)вреднпваоа
Прикупљаое
ппдатака и
анализа стручнпг
усавршаваоа за
пбласт
кпмуникације
Упитници и
анкете п утицају
предузетих
акција и
активнпсти
Евиденција п
медијацији

Време прпвере
Реализатпр
(самп)вреднпваоа
На крају сваке
Дуректпр
шкплске гидине
Тим за стручнп
предиђенпг
усавршаваое
трајаоа ШРП-а

На крају сваке
шкплске гидине
предиђенпг
трајаоа ШРП-а

Тим за
сампвреднпваое

3. Негпваое
традиције Шесте
бепградске
гимназије

Укључиваое бивших ђака
у активнпсти шкпле крпз
рад Удружеоа бивших
ђака

4. Израда Етичкпг
кпдекса за
заппслене

Фпрмираое кпмисије за
израду Кпдекса

5. Транспарентнпст
рада шкпле и
квалитетнији и
бржи приступ
инфпрмацијама
6. Бпља дпступнпст
инфпрмацијама
кпје су пд
интереса за
рпдитеље
7. Унапређиваое
едукације из
пбласти
безбеднпсти
ученика,
наставника,
рпдитеља и шире
друштвене
заједнице

Ппстављаое Кутије за
предлоге, сугестије и
питања кпја су интересу
развпја и напретка шкпле
и међуљудских пднпса
Отвараое интернет
странице(Ппртала) на
сајту Шкпле са најчешћим
питаоима и пдгпвприма
за рпдитеље
Организпваое тематске
недеље прптив насиља,
злпстављаоа и
занемариваоа је „Дпста
ћутаоа!“

Директпр
Председник
Удружеоа бивших
ђака и клуба
рпдитеља
Директпр
Стручни сарадници
Председници
Стручних већа
Заппслени

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Директпр
Наставничкп веће

Директпр
Стручни сарадници
Уредник сајта
Административни
радник
Стручни сарадници
Тим за Заштиту пд
дискриминације,
злпстављаоа и
занемариваоа

Активнпсти Удружеоа
бивших ђака

Брпј састанака и
активнпсти

На крају сваке
шкплске гидине
предиђенпг
трајаоа ШРП-а

Усвпјен Eтички кпдекс

Упитници п
ефектима
примене етичкпг
кпдекса

Дп краја 2020.
гпдине

Х

Ппстављена кутија за
предлпге, сугестије и
питаоа у шклскпј збпрници

Брпј пдгпвпра

Ппчетак шкплске
гпдине 20182019.

Х

Активнпст Ппртала

Брпј
ппставоених
захтева на кпје је
пдгпвпренп

Ппчетак шкплске
гпдине 20182019.

Активнпсти и радипнице

Брпј и резултати
примеоенпг
и стечнег знаоа

На крају сваке
шкплске гидине
предиђенпг
трајаоа ШРП-а

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тим за
сампвреднпваое

Директпр
Кпмисија за
израду Етичкпг
кпдекса
Наставничкп
веће
Директпр
Наставничкп
веће

Директпр

Тим за заштиту
пд
дискриминације,
злпстављаоа и
занемариваоа

6,

ОБЛАСТ : ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
1. Сви сегменти школе организационо и операционализовано су добро повезани, са јасно истакнутим задужењима, засновани на начелу транспарентности уз поштовање
одговорности. Постоји систем похваљивања и награђивања који је мотивацион и функционалан.
2. Сви људски ресурси максимално су искоришћени и стручно оспособљени за постизање квалитетних и употребљивих модерних исхода учења. Наставници користе
савремена наставна средства у функцији унапређења наставе и у складу са савременим образовним тенденцијама.
3. Дигитализација рада школе.
Време реализације
Задаци
Дпкази п
Начин
Време
Активнпсти
Нпсипци активнпсти
Реализатпр
(самп)вреднпваоа (самп)вреднпваоа
'18. '19. '20. '21. '22. '23. реализацији
1. Транспарентнпст у
Истицаое табеле са
Директпр и
Х
Ефикаснп и
Директпр
расппређиваоу
задужеоима и активнпстима
ппмпћници
кппрдиниранп
Анкета и
Ппмпћници
пбавеза унутар
свих заппслених
директпра
функципнисаое
резултати
Крај 2018.
директпра
шкпле
свих служби и
анкетираоа
тимпва
2. Ппдстицаое
Разгпвпр директпра са
Директпр и тим за
Х Х Х Х
Х Х План стручнпг
Извештаји
На крају сваке
Директпр
прпфесипналнпг
заппсленима п пптребама за
стручнп
усавршаваоа
пргана и тимпва
шкплске гидине
Педагпг
развпја заппслених
прпфесипнални развпј
усавршаваое
Извештај п
предиђенпг
Психплпг
праћеоу
трајаоа ШРП-а
пствариваоа
плана стручнпг
усавршаваоа
3. Ппдизаое нивпа
Увпђеое и упптреба „ЕсДиректпр
Х Х Х Х
Х Х Израда дпкумената Израђена
На крају сваке
Директпр
дигиталне зрелпсти
дневика“
Заппслени
у шкпли
дпкумента,
шкплске гидине
Заппслени
шкпле
Дигиталнп стручнп
(Оперативни и
планпви,
предиђенпг
усавршаваое за примену ИКТ у
Гпдишои планпви у припреме
трајаоа ШРП-а
настави
Е-фпрми)
Припреме за час
4. Развпј
Активнпсти и учешће на
Задужени
Х Х Х Х
Х Х Брпј активнпсти и
Ппстигнути
На крају сваке
Педагпшки
предузетничке
Предузетничким
наставници и
ппсећених
успеси и брпј
шкплске гидине
кплегијум
свести у пквиру
манифестацијама
ученици
манифестација
учесника
предиђенпг
Директпр
шкпле
трајаоа ШРП-а
5. Развпј и
Примена Сппразума п
Задужени
Х Х Х Х
Х Х Гпдишои
Брпј пдржаних
На крају сваке
Директпр
ппдстицаое
међунарпднпј сарадои
наставници
Извештај п раду
сусрета
шкплске гидине
Кппрдинатпри
међунарпдне
Кпнципираое и
Кппрдинатпри
шкпле
предиђенпг
прпјеката
сарадое
реализацијазаједничких
прпјеката
Брпј
трајаоа ШРП-а
прпјекта
реализпваних
Ширеое мреже шкпла партнера
прпјеката
6. Увпђеое и
унапређеое
реализације
прпјектне наставе у
свим наставним
предметима

Стручна пбука наставника за
пбласт Прпјектне наставе
Планпви Стручних већа за пбласт
наставе

Предметни
наставници
Предметни актив
Педагпшки кплегијум

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Збирка текстуалних
и визуелних записа
у пквиру прпјекта
Ппстављаое
наставних
материјала на
шкплски ппртал

Анализа
ппсећених
часпва
заснпваних на
прпјектнпј
настави

На крају сваке
шкплске гидине
предиђенпг
трајаоа ШРП-а

Предметни
наставници

7. Унапређеое сарадое
са лпкалним
заједницпм,
виспкпшкплским
устанпвама,
институцијама
културе, НВО,
струкпвним
удружеоима и
другим шкплама
8. Сампвреднпваое
рада директпра

Учешће у заједничким
прпграмима и прпјектима

Директпр
Наставницикппрдинатпри

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Прпјекти,
активнпсти, смптре

Израда нпвих и
унапређиваое
ппстпјећих
прпграма

На крају сваке
шкплске гидине
предиђенпг
трајаоа ШРП-а

ДИРЕКТОР
Наставници
кппрдинатпри

Анкетираое наставника,
ученика, рпдитеља

Учесници анкете

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Урађене и
вреднпване анкете

Анализа
урађенпг

Тим за
сампвреднп
ваое

9. Вреднпваое
ппстигнућа
наставника и
мптивација за
активнп учешће у
раду шкпле
10. Ефикасни
кпнтинуирани
педагпшкпинструктивни рад

Дпнпшеое Правилника п
ппхваљиваону и награђиваоу
заппслених

Тим за израду
Правилника

Х

Усвпјен Правилник
п ппхваљиваоу и
награђиваоу

Планираое ппсете часпвима
редпвне, дпдатне и дппунске
наставе пп Плану ппсете
усвпјен на Педагпшкпм
кплегијуму

Директпр,
ппмпћници
директпра,
педагпг,
психплпг

Х

Анализа
пстварених
активнпсти и
оихпвпг
садржаја , брпј
учесника
Анализа Плана
ппсете часпвима

На крају сваке
шкплске гидине
предиђенпг
трајаоа ШРП-а
Крај 2018.

На крају сваке
шкплске гидине
предиђенпг
трајаоа ШРП-а

Директпр,
педагпг,
психплпг и
ппмпћник
директпра

11. Праћеое и
ппдршка за
укључиваое
нпвпзаппслених и
нпвих ученика у
рад шкпле
12. Укључиваое
представника свих
структура и
чинилаца шкпле у
прпцесу дпнпшеоа
пдлука у циљу
унапређеоа рада
13. Охрабриваое
рпдитеља за
активније учешће у
вреднпваоу рада
шкпле

Израда Прптпкпла п
прилагпђаваоу на шкплску
средину

Директпр
педагпг,
психплпг,
ппмпћници
директпра

Х

Кпнтинуиранп укључиваое
представника ученика,
рпдитеља и лпкалне заједнице
у рад шкплских тимпва

Директпр

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Анкетираое рпдитеља на
првпм заједничкпм
рпдитељскпм састанку на
ппчетку нпве шкплске гпдине

Директпр
Стручни сарадници
Одељеоске
старешине

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Извештај п раду
педагпга,
психплпга,
директпра и
ппмпћника
директпра
Израђен и усвпјен
Прптпкпл п
прилагпђаваоу

Директпр
Наствавничк
п
Веће

Анкетираое
нпвпзаппслених
и ученика

Крај 2018.

Тим за
сампевалуацију

Предузете
активнпсти и
оихпви исхпди

Гпдишои
извештај
Шкплскпг
пдбпра

На крају сваке
шкплске гидине
предиђенпг
трајаоа ШРП-а

Директпр

Заједнички
рпдитељски
састанак свакпг
разреда

Присуствп
рпдитеља

Ппчетак шкплске
гпдине

Директпр
Педагпг
Психплпг
Одељеоске
старешине

14. Ппдстицаое учешћа
заппслених у
заједничким
прпјектима са
наставницима из
других средина крпз
размену примера
дпбре праксе и
развпј
мултикултуралнпсти
15. Опремаое и
функципналнп
кпришћеое
прпстпра у пбјекту
шкпле за наставне и
ваннаставне
активнпсти

Прпмпција прпграма кпји се
реализују крпз прпјекте
Еразмус плус, Е-twinning

Директпр
Наставници
кппрдинатпри

Х

Х

Х

Х

Уређеое свечане сале за
пптребе секција (завесе,
ппрема, унифпрме /хпр/,
пзвучеое)
Опремаое мултифункципналне
кпнференцијске сале у сутерену
Опремаое мале фискултурне
сале реквизитима за физичке
активнпсти и здраве стилпве
живпта

Директпр
Рпдитељи

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Остварени
прпјекти

Брпј
реализпваних
прпјеката

На крају сваке
шкплске гидине
предиђенпг
трајаоа ШРП-а

Дирекптр и
наставници
кппринатпри

Набављена
ппрема и
реквизити

Обезбеђенаи
ппстављена
ппрема

На крају сваке
шкплске гидине
предиђенпг
трајаоа ШРП-а

Директпр

