РАЗВОЈНИ ПЛАН
ГИМНАЗИЈА ИЗ МЛАДЕНОВЦА

МИСИЈА ШКОЛЕ
Мисија наше школе је да што боље образује ученике и да им пружи
подршку и могућност за даље школовање; да својим ученицима пртенесе
општу културу и да их оспособи за живот.

ВИЗИЈА ШКОЛЕ
Гимназија у Младеновцу, школа добро опремљена савременим средствима,
у којој ради високо стручни кадар, са заинтересованим ученицима, како за
наставу тако и за све ваннаставне активности; школа која ће припремити
ученике за даље школовање и васпитавати здраве личности за успешно
укључивање у свет одраслих.

УВОД

На основу резултата самовредновања, стручни актив за развојно
планирање је сакупио велики број информација о томе какве су слабости
школе, а исто тако какве су њене шансе за развој.
Било је очигледно да постоји потреба за многим променама у школи.
Између осталог су се највише истакле слабости у настави. Велико
изостајање ученика је последица неуједначеног критеријума оцењивања,
али смо такође дошли до закључка да ученици „ не знају да уче“.
Све ово има за последицу и проблем у комуникацији између свих учесника
васпитно-образовног процеса.

Недовољна понуда културних и спортских дешавања у нашој средини
навело нас је да покушамо да анимирамо наше ученике и тиме их
задржимо што више у школи током њиховог слободног времена.
До потребних новчаних средстава ћемо доћи путем пројеката који ће
ученици сами радити.
У циљу подизања свести о вредности школовања биће одржаване трибине
које ће водити бивши ученици наше школе који су сада успешни у својој
професији.

РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ШКОЛСКЕ 2009/2010 ДО 2013/2014
ОБЛАСТИ ПРОМЕНА:
А. НАСТАВА
Б. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
В.ВЕЗА ШКОЛЕ И ОКРУЖЕЊА
Г. КОМУНИКАЦИЈА
ОБЛАСТ
ПРОМЕНЕ

ЦИЉ

ЗАДАТАК

АКТИВНОСТИ

1.1.Научити
ученике учењу

1.1.1.Похађање семинара
'Примена техника учења у
настави'
1.1.2. Преношење знања
стечених на семинару
наставничком већу

НАСТАВА

1.Осавремењива
ње процеса
наставе

1.2. Израда плана
за реализацију
наставних
јединица уз помоћ
рачунара

НОСИОЦИ
ДИНАМИКА
АКТИВНОСТ
И
Педагог,психо Децембар 2009
лог,
Педагошко
друштво
Педагог,психо
лог

1.2.1. Начинити припрему Стручна већа
и презентацију за часове
из области
коришћењем базе знања на предмета
интернет сајту ЗУОВ

Јануар 2010
Август сваке
школске године

Септембар сваке
школске године

РЕАЛИЗ
АЦИЈА

1.3. Успостављање
корелације међу
сродним
предметима

2.Постизање
вишег степена
објективности у
оцењивању

2.1 Усаглашавање
критеријума
оцењивања на
нивоу стручних
већа из области
предмета

1.3.1.Похађање семинара '
Тематски и
интердисциплинарни
приступ планирању
наставе

Педагог и
педагошки
колегијум

Децембар 2011

1.3.2. Утврдити теме и
динамику реализације

Педагошки
колегијум

Август 2012 и
2013

2.1.1. Утврђивање нивоа
знања стечено у
претходном школовању из
предемта: хемија,
физика,математика, страни
језици, историја,
биологија, географија,
српски језик и књижевност

Предметни
наставници
који предају у
првом разреду

Август и
септембар сваке
школске године
почев од 2010г.

Предметни
наставници
који предају у
четвртом
разреду

Април 2014-2015

2.1.2 Утврђивање нивоа
знања стеченог у
гимназији
из горе наведених
предемта

1.Повећање
заинтересованос
ти ученика за
провођење
слободног
времена у школи

ВАННАСТА
ВНЕ
АКТИВНОС
ТИ

1.1 Повећање
понуде активности
које организује
школа

2.1.3. Договор на нивоу
стручних већа из области
предемта о критеријуму
оцењивања

Стручна већа и
ПП служба

1.1.1 Испитивање жеља и
потреба ученика

ПП служба и
Ученички
парламент

Почетак сваке
школске године

1.1.2 Реализација
активности на основу
жеља и потреба ученика у
складу са могућностима
школе

Чланови
Наставничког
већа и
Ученички
парламент

Од фебруара 2010
до јуна 2014

1.1.3 Организованје
спортских активности

Професори
физичког
васпитања и
Ученички
парламент

Од фебруара 2010
до јуна 2014

Први и трећи
класификациони
период сваке
школске године

1.2 Подизање
свести ученика о
корисности учења
и одласка на
високо-школске
установе

1.1.4 Организовање
школских представа

Професори
Мај сваке школске
српског језика године од 2011
и књижевности
и Ученички
парламент

1.2.1 Одржавање трибина

Бивши
ученици
Гимназије,про
ф Жарко
Његовановић и
Педагог

Април-мај сваке
школске године

1.Повећање
угледа школе у
ужој и широј
заједници

1.1 Организовање
промоција школе
кроз разне
активности

ВЕЗА
ШКОЛЕ И
ОКРУЖЕЊА

2. Повећање
заинтересованос
ти локалне
заједнице за
улагање у школу

2.1.Формирање
фонда за додатна
средства

1.1.1 „Отворена врата
школе“ –приказивање
услова и могућности
школе заинтересованим
грађанима

Директор и
Педагошки
Колегијум

Март сваке
школске године

1.1.2.Представљање
Гимназије у локалним
основним школама

Педагошки
колегијум и
Ученички
парламент

Април сваке
школске године

1.1.3 Редовно ажурирање
сајта Гимназије

Ученици и
проф.
О.Милошевић

Април и мај сваке
школске године

2.1.1 Писање пројеката
како би се дошло до
потребних новчаних
средстава

Ученички
парламент и
директор

Април и мај сваке
школске године

2.1.2 Похађање
семинара“Стратегије
управљања у ВО
установама“

Педагог и
директор

Мај 2010

2.1.3 Осмишљавање и
организовање услужних
делатности

Директор и
Школски
одбор

Новембар 2009

1.Побољшање
квалитета
комуникације

КОМУНИКА
ЦИЈА

1.1.Обучавање
одељенских
старешина за рад
са родитељима

1.2 Организовање
семинара
„Вештине
комуникације у
ВО установама“

1.3. Организовање
радионица за све
ученике првог и
другог разреда из
ненасилне
комуникације

1.1.1 Похађање семинара
„Родитељ-пријатељ и
сарадник“

ПП служба

Децембар 2012

1.1.2Обучавање
одељенских старешина за
рад са родитељима

ПП служба и
Наставничко
веће

Јануар 2013

1.2.1 Формирање група
наставника који ће
похађати семинар

Наставничко
веће

Август 2009

1.2.2 Реализација семинара Институт за
педагогију и
управа школе

Јануар 2010

1.3.1 Формирање група
ученика

Педагог

Септембар 2009

1.3.2 Реализација програма

Педагог

Септембардецембар 2009

