ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Школским програмом ближе се одређује начин на који школа образује и васпитава ученике ради стицања знања, вештина и
ставова неопходних за даље образовање и запошљавање, успоставља организациону структуру засновану на тимском раду и
одговорности сваког запосленог за остваривање утврђених циљева, као и повезивање са репрезентативним синдикатима и
удружењима послодаваца и преузимање свог дела одговорности за развој друштвене средине.
Школски програм обухвата све садржаје, процесе и активности усмерене на остваривање принципа, циљева и стандарда
постигнућа, и задовољење општих и специфичних образовних интереса и потреба ученика, родитеља, односно старатеља и
локалне самоуправе, а у складу са оптималним могућностима школе.
Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору школе, праћење квалитета
образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика.
Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира, програмира и реализује свој рад.
У циљеве остваривања Школског програма спадају и:
•
остваривање пуног интелектуалног, емоционалног, социјалног и физичког развоја сваког ученика у складу са
његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима,
•
стицање квалитетних знања, вештина и ставова који су неопходни за лично остварење и развој, инклузију, наставак
школовања и запослење,
•
разијање језичких, математичких, научних и дигиталних компетенција, учења како се учи, међуљудских и грађанских
компетенција и културног изражавања,
•
развој спсобности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз коришћење информационокомуникационих технологија,
•
оспособљавање ученика за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и
будућег живота,
•
развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности соспственог здравља и безбедности, потребе
неговања и развоја физичких способности,
•
развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и заштите
животиња,
•
развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву
заснованом на поштовању људских и грађанских права, права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности
правде, истине, слободе, поштења и личне одогворности,
•
развој и поштовање расне, националне, културне, језиче, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције
и уважавање различитост.

