
3.7.1. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
   
Овај Тим чине представници наставника, васпитача, стручних сарадника, јединице локалне 

самоуправе и савета родитеља. Чланове Тима за самовредновање школе именује орган управљања 
- Школски одбор.

ЗАДАЦИ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
 стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе;
 прати остваривање програма образовања и васпитања;
 стара се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања;
 вредније резултате рада наставника, васпитача или стручног сарадника;
 прати и утврђује резултате рада деце и ученика;
 предузима мере за јединствен и усклађен рад са децом и ученицима у процесу 

образовања и васпитања и решава друга стручна питања образовно-васпитног рада.

ЧЛАНОВИ  ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ:
Снежана Оклобџија - координатор Тима 
Нинослава Пилиповић Валтер, директор
Милена Јовановић, педагог
Марјана Глувић, учитељ
Дара Дракулић, учитељ
Горјана Стојић, професор
Слађана Мандић, професор
Никола Велемир – председник Савета родитеља
Два члана Ђачког парламента

РЕД. 
БР. САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НОСИОЦИ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА

1 Израда плана рада тима и 
акционог плана 
самовредновања

септембар чланови Тима план

2 Информисање 
Наставничког већа о 
Акционом плану 
самовредновања-

септембар педагог презентација

3 Избор и израда 
инструмената за 
самовредновање

септембар, 
октобар

ППС

4 Кванитативна и 
квалитативна обрада 
података

јануар/мај ППС статистичка 
анализа

5 Анкетирање родитеља о 
задовољству сарадњом са 
школом

новембар/април чланови  Тима анкета



Акциони план самовредновања

ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ( стандарди 3.1. и 3.2.)

6 Израда извештаја о раду 
тима и извршеном 
самовредновању

квартално координатор 
Тима

писани 
извештаји 
квалитативна и 
кванитативна 
анализа

7 Презентовање извештаја о 
самовредновању 
наставничком већу и 
школском одбору

мај координатор 
Тима

извештај

8 Праћење реализације 
Акционог плана 
самовредновања

фебруар, мај чланови Тима извештаји, 
анализа 
реализованих 
активности

9 Израда извештаја о раду 
Тима и израда предлога 
Акционог плана за наредну 
годину

јун координатор 
Тима

извештај



Р. 
БР.

ПРЕДВИЂЕНЕ 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ НАЧИН ИНСТРУМЕНТИ

1. Анализа резултата 
завршног испита 
(3.1.1.) 

прво 
полугодиште

чланови тима статистичка 
анализа

Извештај Завода за 
вредновање 
квалитета образовања 
и васпитања

2. Ученици су 
укључени у 
допунску наставу у 
складу са својим 
потребама. (3.2.3.)

друго 
полугодиште

чланови тима анкетирање анкета за ученике

3. Ученици који 
похађају допунску 
наставу показују 
напредак у учењу 
(3.2.4.)

друго 
полугодиште

чланови тима анкетирање анкета за наставнике

4. 3Ученици који 
похађају часове 
додатног рада 
остварују напредак 
у складу са 
програмским 
циљевима и 
индивидуалним 
потребама. (3.2.5)

друго 
полугодиште

чланови тима анкетирање анкета за наставнике

5. Ученици којима је 
потребна додатна 
образовна подршка 
остварују 
постигнућа у складу 
са индивидуалним 
циљевима 
учења/прилагођеним 
образовним 
стандардима. (3.2.2.)

друго 
полугодиште

чланови тима анализа 
евалуације 
ИОП-а

6. Школа реализује 
квалитетан програм 
припреме ученика 
за завршни испит.
(3.2.6.)

друго 
полугодиште

чланови тима анкетирање анкета за ученике и 
наставнике

ОБЛАСТ ЕТОС (стандард 5.4.4.)

Р. 
БР.

ПРЕДВИЂЕНЕ 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ НАЧИН ИНСТРУМЕНТИ

1 Испитивање 
учешћа родитеља у 
животу и раду 
школе

новембар / 
април

чланови тима анкетирање 
родитеља, 
анализа

анкета


