ПРОГРАМ РАДА
УДРУЖЕЊА ''ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈАЛЦИ''
који је зсвојен на Оснивачкој Скупштини
Удружења ''Ваљевски гимназијалци''
05.07.2014. године
У складу са Статутом и програмским циљевима Удружење ''Ваљевски гимназијалци''
ће нарочиту пажњу посветити следећим програмским активностима:
1.

Повремена и стална, посредна и директна комуникација са члановима Удружења чији
је циљ размена идеја, омасовљење чланства и унапређивање рада Удружења;

2.

Унапређивање организације традиционалних скупова ученика Ваљевске гимназије
бољим информисањем генерација (сајт Ваљевске гимназије), али и квалитетнијим
пријемом генерација (химна, културно-уметнички програм, генерацијска презентација,
гимназијски сувенири, коктел, ...);

3.

Организација културно-уметничких, научних, спортских и других манифестација од
посебног значаја за школу и Ваљево у целини и презентација достигнућа ваљевских
гимназијалаца у овим областима у Ваљеву, Београду, Србији и свету;

4.

Реализација научно-истраживачких, наставних, издавачких и других пројеката
ученика и наставника, али и чланова Удружења;

5.

Поспешивање издавачке делатности школе издавањем стручних и информативних
публикација (у документационој и електронској форми) са посебним акцентом на
издања која се односе на историју Ваљевске гимназије;

6.

Расписивање конкурса за подстицање свих облика стваралаштва нарочито у
јубиларним годинама за Ваљевску гимназију, њене некадашње ученике и великане
српске и светске науке и културе;

7.

Стипендирање најуспешнијих ученика Ваљевске гимназије

8.

Материјална помоћ ученицима Ваљевске гимназије чије породице нису у могућности
да обезбеде ни минималне услове за образовање;

9.

Награђивање чланова Удружења, а посебно ученика и наставника Ваљевске гимназије
који су својим резултатима обезбедили позитивну промоцију школе у Србији и свету;

10.

Стварање предуслова за стручно усавршавање ученика и професора на стручним и
научним скуповима у земљи и иностранству и помоћ наставницима у реализацији
докторских студија и других облика усавршавања;

11.

Обезбеђивање материјалних и финансијских средстава за реализацију свих пројеката
дефинисаних програмима Удружења прикупљањем чланарине и других прилога
чланова Удружења, доношењем финансијског плана и домаћинским пословањем;

12.

Рад органа и тела Удружења чији је задатак нормативно уређивање претходно
поменутих активности и њихова планска реализација;

13.

Информисање чланства и шире јавности са активностима и резултатима Удружења и
Ваљевске гимназије уопште путем сајта Ваљевске гимназије са посебним делом
намењеним Удружењу, путем медија и коришћењем других савремених средстава
јављања и обавештавања;

14.

Евидентирање идеја и предлога чланова о битним питањима у вези са циљевима
Удружења;

15.

Најужа сарадња са Фондацијом Ваљевске гимназије која има сличне циљеве и задатке.

16.

Развијање и других активностима које имају за циљ ширење и подстицање рада
Удружења и помажу раду Ваљевске гимназија.

