Извештај о реализацији Школског развојног плана за 2015/16 годину

Унапређење подршке учењу

ЦИЉ

ЗАДАЦИ
Обука наставника о ефикасним
методама учења у оквиру стручног
усавршавања
Укључивање школског психолога у
часове разредног старешине I разреда
Организовање радионичког рада и
групног саветовања о методама учења
за заинтересоване ученике и
наставнике
Уједначавање критеријума у оквиру
стручних већа о начинима провере
знања ученика, као и критеријума
оцењивања
Обука наставника о начинима провере
знања ученика у оквиру стручног
усавршавања
Планирање допунске и
индивидуализоване наставе
Континуирано праћење и
евидентирање напретка ученика
Обука наставника за рад са
ученицима са проблемима у учењу у
оквиру стручног усавршавања
Менторски рад са ученицима у оквиру
инклузије ромских ученика у
средњошколско образовање
Планирање додатне наставе за
напредне ученике
Обука наставника за рад са
талентованим ученицима у оквиру
стручног усавршавања
Припрема ученика за такмичења
Секцијски рад

ОСТВАРЕНОСТ/НАЧИН ПРАЋЕЊА
Није остварено због недостатка
финансијских средстава
Остварено
Евидентирано у Дневнцима рада
Остварено
Евидентирано у Дневнцима рада
Делимично остварено
Извештаји стручних већа
Није остварено због недостатка
финансијских средстава
Остварено
Књига евиденција о осталим облицима
образовно-васпитног рада у школи
Остварено
Евиденција одењенских старешина и
предметних наставника
Није остварено због недостатка
финансијских средстава
Остварено
Извештаји за РЕФ
Остварено
Књига евиденција о осталим облицима
образовно-васпитног рада у школи
Није остварено због недостатка
финансијских средстава
Остварено
Књига евиденција о осталим облицима
образовно-васпитног рада у школи
Остварено
Књига евиденција о осталим облицима
образовно-васпитног рада у школи
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Унапређење бриге о ученицима у оквиру школе

ЦИЉ

ЗАДАЦИ

ОСТВАРЕНОСТ/НАЧИН ПРАЋЕЊА

Ажурирање тима за заштиту ученика
од насиља
Побољшање транспарентности тима
за заштиту ученика од насиља

Остварено
Записници са састанака Тима
Остварено
Објављено са сајту школе, Фејсбук
страници и на огласним таблама у школи
Остварено
Записници са састанака Тима
Извештаји са седница Наставничког већа
Остварено
Записници са састанака Тима

Унапређење мера заштите ученика од
насиља, злостављања и занемаривања
ученика
Укључивање представника ученика и
родитеља у мере заштите ученика од
насиља, злостављања и занемаривања
ученика
Сарадња одељењских старешина и
школске психолошке службе
Сарадња школе са Центром за
социјални рад и Саветовалиштем за
младе
Вођење евиденције о специфичним
потребама ученика као и предузетим
мерама за редукцију евентуалних
проблема
Организовање радионица о здравим
начинима исхране за ученике
Организовање радионица о
превентивним мерама заштите
здравља за ученике
Укључивање ученика у вршњачку
едукацију и превентивни
волонтерски рад у локалној заједницу
Сарадња за Домом Здравља Др
„Бошко Вребалов“

Остварено
Документација школског психолога,
Дневници рада (садржај ЧОС-а)
Остварено
Документација школског психолога и
секретара школе
Остварено
Евиденција одељенских старешина
Остварено
Секција за здравствено васпитањезаписник
Остварено
Секција за здравствено васпитањезаписник
Остварено
Секција за здравствено васпитањезаписник
Остварено
Секција за здравствено васпитањезаписник, Дневници рада
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Унапређење личног и социјалног развоја
ученика у

ЦИЉ

Унапређење професионалне
оријентације и каријерног
саветовања

ЦИЉ

ЗАДАЦИ
Организовање хуманитарних акција у
оквиру школе
Подршка ученичким иницијативама
које пропагирају хуманост и
поштовање људских права
Планирање тема за ЧОС-а које
пропагирају поштовање људских
права, толеранцију и хуманост
Радионице асертивне комуникације за
ученике
Индивидуално саветовање
Организовање спортских активности
Планинарска секција

ЗАДАЦИ
Формирање Тима за каријерно
саветовање
Обука Тима за каријерно саветовање и
одељењских старешина IV разреда
Индивидуално саветовање и
професионална оријентација
Формирање базе података о наставку
школовања и запошљавању свршених
ученика школе
Формирање АЛУМНИ простора на
школском wеб сајту

ОСТВАРЕНОСТ/НАЧИН ПРАЋЕЊА
Остварено
Извештај о раду ученичког парламента
Извештај са седница НВ
Остварено
Извештај о раду ученичког парламента
Остварено
Дневник рада (садржај ЧОС-а)
Остварено
Дневник рада (садржајГрађанског
васпитања)
Остварено
Документација школског психолога
Остварено
Извештај стручног већа наставника
физичког васпитања
Остварено
Извештај
ОСТВАРЕНОСТ/НАЧИН ПРАЋЕЊА
Остварено
Решење директора школе бр 01-391
(документација рада школе)
Остварено
Извештај, фотографије, евалуација
Остварено
Документација школског психолога
Активност у току
Школа се укључила у пројекат НВО
„Коцка“-Праћење каријерног ученика
након завршеtka средње школе
Активност у току

Напомена: Већина планираних циљева и активности је остварена или су активности у
току. Није остварена само организација стручног усавршавања на нивоу школе (за све
заинтересоване наставнике) због недостатака финансијских средстава. Наставници и
стручни сарадници су индивидуалнио похађали програме у оквиру своје уже струке , као
и у оквиру општих питања наставе и васпитног рада (видети Извештај о стручном
усавршавању).

