
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  

 Тим за самовредновање  

Ружица Совиљ  
Наставник стручних предмета у подручју рада машинство и обрада 

метала – координатор тима  

Јадранка Лилић  Стручни сарадник – педагог  

Саша Радишић  Наставник практичне наставе у подручју рада електротехника  

Рената Самац  Наставник предметне наставе – Хемија  

Никола Ђурић  Наставник стручних предмета у подручју рада електротехника  

Тијана Оташевић  Ученички парламент  

Мирјана Југовић  Савет родитеља  

Јована Јовић  ШО - Локална самоуправа  

Весна Илић  Директор  

  

На  основу члана 49 ЗОСОВ-а у самовредновању учествују стручни органи, савет родитеља, 

ученички парламент, ученици, наставници, стручни сарадници, секретар, директор и орган 

управљања установе  

У току школске 2022/2023.  године планирамо  да вреднујемо трећу област квалитета.  

Образовна постигнућа ученика  

Спровешћемо чек листе и анкете  предвиђене за  наставнике,  стручну службу, родитеље 

и ученике, сачињене од, и уз помоћ показатеља који су предвиђени  ПРАВИЛНИКОМ  о 

стандардима квалитета рада установе. У току ове школске године урадићемо и кратку евалуацију 

1., 2.  и 6. области (,НАСТАВА И УЧЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА И ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ), које су вредноване у току прошле школске године, као и евалуацију 

постигнућа ученика на матурском испиту.  

План рада Тима  

АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  

  

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Први састанак   

− Конституисање Тима и израда плана рада за школску 

2022/2023. годину  

− Презентовање резултата вредновања и 

самовредновања рада Школе из претходне године и 

предлагање мера за унапређење постојећег стања 

(Наставничко веће, Педагошки колегијум)  

Извештај за 

2021/2022  
август  

Други састанак   



−  Израда упитника, скала и чек листа    

−  Израда табела за статистичку обраду података у    

−  

−  

−  

програму Еxcel  

Подела задужења по кључним областима  

Анкетирање испитаника  

Анализа документације Школе – чек листе  

сви 

показатељи  

октобар, 

новембар  

Трећи  и четврти састанак   

− Анализа прикупљених података  

− Статистичка обрада података  

сви 

показатељи  април  

Пети састанак    

−  Анализа добијених резултата    

−  Израда плана рада у наредном периоду –    

−  

−  

импликације за праксу  

Укупан извештај о спроведеном вредновању и 

одређивање нивоа праксе Школе  

Презентовање добијених резултата на седницама 

Стручних тела Школе   

сви 

показатељи  

мај,јун,август  

Шести састанак    

− Израда плана рада  Тима у наредној школској години  сви 

показатељи  
август  

  

Подручја предвиђена ПРАВИЛНИКОМ  о стандардима квалитета рада установе, која 

ћемо у ове две  области сагледати, анализирати и вредновати су:  

Област квалитета 1:  образовна постигнућа ученика  

Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.   

1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика.   

2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу 

са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима.   

3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама.   

4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу.  



5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са програмским 

циљевима и индивидуалним потребама.   

6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит.   

7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у 

индивидуализацији подршке у учењу.   

8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за 

унапређивање наставе и учења..  

 


