
5. 4 План рада Тима за вредновање и самовредновање рада школе 

 

Координатор Тима за вредновање и самовредновање рада школе је Бојана Стевановић. 

Област коју вреднујемо у 2016-2017.  

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

 

САДРЖАЈ РАДА  Време 

реализације 

Реализатори 

 Анализа извештаја из 2015-2016. годину 

 Усвајање плана рада Тима за 

самовредновање и вредновање рада школе 

за 2016-2017. годину  

септембар Чланови тима 

Начин 

остваривања 

Предвиђене 

активности 

Временски 

период 

Носиоци 

активности 

Начини 

праћења 

Ко ће пратити 

реализацију 

  

Интензивније 

ангажовање 

родитеља и 

ученика на 

постизању 

бољих 

резултата, 

ангажовање 

наставника да 

резултати буду 

бољи али и да 

израдом 

анализа 

предложе 

адекватне 

мере за 

побољшање. 

  

Подстицање 

свести родитеља 

и ученика да је 

мотивација и 

амбиција једини 

пут до успеха. 

1. састанци са 

родитељима 

2. избор 

активности које 

мотивишу 

ученике 

3. реализација 

активности које 

доприносе  

развоју личне 

одговорности за 

успех. 

школска 

2016/2017. 

наставници, 

родитељи, 

ученици, 

управа 

школе 

Анализа 

успеха 

ученика, 

анкете, 

извештаји и 

анализа истих 

Чланови Тима за 

самовредновање 

рада школе 



 Прављење акционог плана у сарадњи са 

Тимом за ШРП и Тимом за развој ГПРШ 

 Упознавање Наставничког већа са 

планираним активностима 

 Анкета за ученике осмог разреда: МОЈА 

ПРВА ЖЕЉА, израда и анализа анкете на 

ЧОСу у септемцру. Полазиште за прављење 

личног плана напредовања ученика. 
 

 Координисање и обједињавање рада 

стручних органа, Савета родитеља, 

Ученичког парламента, директора у 

поступку самовредновања  

 Посета састанцима тимова и већа у циљу 

анализе и вредновања рада. Пратимо: 

1. како се врши анализа резултата рада Тима 

2. како се доносе закључци 

3. како се предлажу активности и мере за 

побољшање. 

4. како се планира евалуација мера. 

 Рад на обезбеђивању услова да се процес 

самовредновања успешно реализује 

oктобар и 

новембар 

Чланови тима, наставници, 

родитељи, ученици,  директор 

 

 

 

 1. Праћење напредовања ученика и посећивања 

часова допунске и додатне наставе. 

2. Праћење напредовања и рад на мотивацији 

ученика кроз учешће у пројектима. 

3. Анализом активности и поделом задужења у 

оквиру већа и тимова. Праћење и укључивање у 

пројекте. 

4.  Праћење да ли се све активности у школи које 

се реализују по плану документују  

фотографијама или огласним таблама у школи.  

 

jануар, фебруар, 

март, април 

Чланови тима наставници, 

родитељи, ученици, директор 

 Анализа података и израда Извештаја о 

резултатима самовредновања и 

вредновања рада школе 

 Извештај о раду Тима за самовредновање и 

вредновање рада школе за школску 

2016/2017.години 

мај, јун Чланови тима 

 

 


