
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 2021/2022 

ИЗАБРАНА 

ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 

 

ПРЕДВИЂЕНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

ТЕХНИКЕ И 

ИНСТРУМЕНТИ 

САМОВРЕДНОВАЊА 

 

ИСХОДИ И 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

 

НАЧИН 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 

 формирање тима и 

израда плана рада за 

одабране области 

вредновања 

септембар директор 

чланови тима 

 -донета одлука о 

формирању тима 

-сачињен је план 

рада тима 

-увид у одлуку и 

план рада тима 

1.Програмирање

планирање и 

извештавање 

 

проучавање области 

квалитета, стандарда 

и индикатора 

Јануар-фебруар Чланови тима  

  
 

подељена су 

задужења у 

оквиру тима 

-увид у 

записник 

-увид у 

попуњене 

упитнике 

-увид у 

документацију 

одабир 

инструмената, 

техника који ће се 

користити при 

вредновању 

области/стандарда 

 

-Анкета 

-анализа 

документације 

(школски програм, 

ШРП, ГПРШ,  

извештаји, записници, 

глобални и 

оперативни планови, 

акти школе 

(правилници и статут) 

одабрани су 

инструменти и 

технике 

вредновања 

 

утврђени су 

докази који ће се 

користити у 

процени,  

 

идентификовање 

доказа за процену 

остварености нивоа 

одређеног стандарда 

 

прикупљени су 

примери 

документације 

 

 

 

 

прикупљање доказа 

за процену 

остварености 

одабраних  

стандарда 

 



ИЗАБРАНА 

ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 

 

ПРЕДВИЂЕНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

ТЕХНИКЕ И 

ИНСТРУМЕНТИ 

САМОВРЕДНОВАЊА 

 

ИСХОДИ И 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

 

НАЧИН 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 

   

2.Организација 

рада школе, 

управљање 

људским и 

материјалним 

ресурсима 

проучавање области 

квалитета, стандарда 

и индикатора  
 

март Чланови тима -индивидуални 

разговор са 

наставницима 

-анкета 

-анализа 

документације 

(школски програм, 

ГПРШ, развојни план, 

записници, извештаји) 

подељена су 

задужења у 

оквиру тима 

-увид у 

записник 

-увид у 

попуњене 

упитнике 

-увид у 

документацију 

одабир 

инструмената, 

техника који ће се 

користити при 

вредновању 

области/стандарда  
 

идентификовање 

доказа за процену 

остварености нивоа 

одређеног стандарда   

прикупљање доказа 

за процену 

остварености 

одабраних  

стандарда 

одабрани су 

инструменти и 

технике 

вредновања 

 

утврђени су 

докази који ће се 

користити у 

процени,  

 

прикупљени су 

примери 

документације 

 



ИЗАБРАНА 

ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 

 

ПРЕДВИЂЕНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

ТЕХНИКЕ И 

ИНСТРУМЕНТИ 

САМОВРЕДНОВАЊА 

 

ИСХОДИ И 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

 

НАЧИН 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 

Обе области Анализа података и 

израда извештаја о 

вредновању области 

април Чланови тима Статистичка обрада 

података 

Састављен је 

извештај о 

процесу 

самовредновања 

Увид у 

извештај, 

анкете, школску 

документацију 

Обе области -давање предлога за 

унапређивање 

уочених слабости 

-анализа предлога и 

израда акционог 

плана 

Јун-август Чланови тима, 

школски тимови, 

стручна већа 

Анализа извештаја о 

самовредновању 

Израђен је 

акциони план 

Увид у 

записнике и 

акциони план  

 

  



ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2021/2022.ГОДИНУ 
 

МЕСЕЦ САДРЖАЈ РАДА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН МЕСТО 

IX 

Увид у Годишњи план рада школе и ШРП 

Организовање и остваривање наставе-основа за израду 

оперативног плана рада за 21/22, понављање нереализованих 

активности због ванредног стања 

Ј. Васић,  

М. Баралић 

Састанак,  

документација 

школа 

X 

Увид Школски програм и план тима за Самовредновање, 

понављање нереализованих активности због ванредног стања  

А.Милосављевић, 

Б.Милосављевић 

С.Игрутиновић 

Састанак, 

документација 

школа 

 

XІ 

Анализа усклађености рада Стручних већа и Тимова школе 

Анализа извештаја о пруженој стручној помоћи просветне 

саветнице и препоруке за даље поступање школе 

Давање смерница и предлога за поступање по 

предложеним препорукама свим тимовима, стручним 

органима, стручним сарадницима и директору школе 

ради обезбеђивања квалитета образовно-васпитног рада у 

установи. 

С.Коматовић , Ј. 

Васић, М. Баралић  

С.Игрутиновић 

Извештај, анализа, 

састанак 

школа 



МЕСЕЦ САДРЖАЈ РАДА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН МЕСТО 

XII 

Израда извештаја о посматрању наставе 

Увид у планове за унапређивање и програме на нивоу 

школе-да ли су синхронизовани (да ли садрже: сарадња са 

породицом, превенција насиља, злостављања и 

занемаривања и друго) 

Развој компетенција наставника, васпитача и стручних 

сарадника 

И.Милутиновић, 

Б.Милосављевић, 

директор школе 

М.Шурлан Извештај, анализа, 

састанак 

школа 

I 

Праћење примене Закона и Статута и других општих аката 

Школе чија је примена важна за обезбеђивање квалитета и 

развој школе 

Б.Милосављевић 

С.Игрутиновић, 

С.Коматовић 

Извештај, анализа, 

састанак 

школа 

 II 

 

Праћење напредовања ученика у односу на очекиване исходе  Б. Милосављевић, 

Н.Мијановић 

Извештај, анализа, 

састанак 

школа 

III Увид у стручно усавршавање наставника 

 Ј. Васић,  

Б. Милосављевић, 

Извештај, анализа, 

састанак 

школа 

IV 

Увид у извештај евентуално екстерне евалуације и предузете 

мере за уклањање недостатака, предлог уџбеника за следећу 

школску годину 

Б. Милосављевић, 

А.Милосављевић, 

М. Баралић,  

С.Коматовић 

Извештај, анализа, 

састанак 

школа 



МЕСЕЦ САДРЖАЈ РАДА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН МЕСТО 

V Праћење реализације Годишњег плана и Самовредновања 
Ј.Васић, 

С.Игрутиновић 

Извештај, анализа, 

састанак 

школа 

VI 

Разматрање припремљености школе за следећу школску 

годину, постигнућа ученика на завршним испитима и давање 

смерница за Годишњи план и Самовредновање за следећу 

школску годину. 

И.Милутиновић, 
Ј.Васић, 

С.Игрутиновић, 
С.Коматовић, 

Н.Мијановић 

Извештај, анализа, 

састанак 

школа 

 

 


