
 

3. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Ред. 

Бр. 

АКТИВНОСТ ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ ИНДИКАТО

РИ 

ВРЕМЕ 

 

1. 

 

Анализа рада Тима за 

самовредновање за претходну 
школску годину и анализа 

реализованих активности у току 

школске 2019/2020 и 
подношење извештаја као и 

Упознавање Наставничког већа, 

Школског одбора и Савета 

родитеља са извештајем ТЗС за 
претходну школску годину 

 

 

Утврђивање 

степена 
остварености  

вреднованих 

стандарда ради 
утврђивања јаких 

и слабих страна 

рада школе 

 

Руководилац 

Тима са 
члановима 

 

 

Извештај 

Тима за 
школску 

2019/2020. 

годину 

 

Август 

2020. године 

 
2. 

 
Израда  плана рада тима за 

самовредновање рада школе за 

школску 2020/2021. годину и 

подела упознавање колектива 
са планом и програмом и 

истицање програма на видном 

месту 

 
Израдити план 

рада Тима водећи 

рачуна о кључним 

областима 
вредновања 

 
Руководилац 

Тима са 

члановима 

 

 
План Тима за 

самовреднова

ње рада 

школе 

 
Септембар 

2020. године 

 

3. 

 

Подела задужења члановима 

подтимова у вези са кључним 

областима вредновања 
 

 

Утврђивање 

носилаца 

појединачних 
активности у 

оквиру подтимова 

 

Руководилац 

Тима са 

члановима 
 

 

Записник са 

састанка тима 

 

Септембар 

2020. године 

4. Активности из области 
Подршка ученицима - 

планирање редовне наставе уз 

јасно дефинисање циљева и  

исхода уз примену савремених 
метода  уз корелацију међу 

предметима; утврђивање 

постојања  критеријума 
оцењивања на нивоу стручних 

већа и упознавање ученика са 

критеријумом оцењивања, 

израда тестова на нивоу 
стручних већа, израда и 

имплементација плана за 

спровођење инклузивне праксе 
 

Анализа планова 
ради утврђивање 

постојања свих 

неопходних 

елемената, 
усклађивање 

критеријума 

оцењивања на 
нивоу стручних 

већа, 

израда 

јединствених 
тестова на нивоу 

стручних већа, 

анализа  плана за 
спровођење 

инклузивне 

праксе 

Чланови 
подтима 

задужени за 

област 

Подршка 
ученицима, 

руководиоци 

стручних већа, 
чланови Тима 

за инклузивно 

образовање 

Записник 
тима и 

извештаји и 

записници 

стручних већа 
и план Тима 

за инклузивно 

образовање 

Септембар 
2020. године 



 

5. Активност у оквиру области 
Постигнућа ученика -

спровођење иницијалног 

процењивања ученика свих 

разреда 

 

Анализа 
спроведеног 

иницијалног 

тестирања 

Чланови 
подтима 

задужени за 

област 

Постигнућа 
ученика 

Евиденција 
тима, 

Евиденција 

Стручних 

већа 

Октобар 
2020. године 

6. Активности из кључне области 

Настава и учење - праћење рада 
и  вођење адекватне педагошке 

евиденције-формативно и 

сумативно оцењивање као и 

прилагођавање рада на часу 
образовно-васпитним 

потребама ученика 

 

Утврђивање 

квалитета 
педагошке 

документације као 

и степена примене 

одредби 
Правилника о 

оцењивању као и 

утврђивање у 
којиј мери 

наставници 

приликом 

реализовања 
наставног процеса 

воде рачуна о  

образовно-
васпитним 

потребама 

ученика 
 

 

Чланови 
подтима 

задужени за 

област Настава 

и учење, 
Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 
развој установе 

 

 

Евиденција  
Тима за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој 
установе 

 

Октобар 

2020. године 
 

7. Активност из кључне области 

Настава и учење -договор о 

састављању и спровођењу 
анкете међу ученицима и 

наставницима из области  

Настава и учење у којој ће се 
акценат ставити на стандарде 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 са свим 

индикаторима 

Подела задужења 

у вези са анкетом 

из области 
Настава и учење 

Чланови 

подтима 

задужени за 
област Настава 

и учење 

Записник са 

састанка тима 

Новембар 

2020. године 

8. Активност из области 
Образовна постигнућа ученика– 

анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају првог 
тромесечја школске 2020/2021. 

године 

 

Утврђивање 
оствареног успеха 

ученика и 

упоредна анализа 
ради дефинисања 

неопходних мера 

за унапређење 

успеха 

Чланови 
подтима 

задужени за 

област 
Постигнућа 

ученика, ППС 

Записник са 
састанка 

тима, 

извештај 
ППС-е, 

Записници са 

седница 

Одељенских 
већа и 

Наставничког 

већа,  
извештаји 

одељенских 

старешина 

Новембар 
2020. године 

9. Активност из кључне области Утврђивање Чланови Записник са Децембар 



Настава и учење -спровођење 

анкете из области Настава и 
учење међу ученицима и 

наставницима, анализа 

резултата и сачињавање 

извештаја 
 

степена 

остварености 
стандарда у 

оквиру области 

Настава и учење 

подтима 

задужени за 
област Настава 

и учење 

састанка тима 

– извештај о 
анализи 

анкете 

2020. године 

10. Активност из кључне области  

Организација рада школе, 
управљање људским и 

материјалним ресурсима - 

анализа остварености стандарда 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 са свим 
индикаторима и сачињавање 

извештаја 

 

Утврђивање 

степена 
остварености 

стандарда у 

оквиру кључне 

области  
Организација рада 

школе, управљање 

људским и 
материјалним 

ресурсима 

Чланови 

подтима 
задужени за 

област 

Организација 

рада школе, 
управљање 

људским и 

материјалним 
ресурсима 

Записник са 

састанка 
тима, 

извештај 

подтима о 

реализованој 
чек листи 

Децембар 

2020. године 

11. Активност из области 

Образовна постигнућа ученика 
- анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају првог 

полугодишта школске 
2020/2021. године 

 

Утврђивање 

оствареног успеха 
ученика и 

упоредна анализа 

ради дефинисања 
неопходних мера 

за унапређење 

успеха 

Чланови 

подтима 
задужени за 

област 

Постигнућа 
ученика, ППС 

Записник са 

састанка 
тима, 

извештај 

ППС-е, 
Записници са 

седница 

Одељенских 
већа и 

Наставничког 

већа,  

извештаји 
одељенских 

старешина 

Јануар 2021. 

године 

12.  Активност из области 
Организација рада школе, 

управљање људским и 

материјалним ресурсима – чек 

листа 

Утврђивање 
степена 

остварености 

стандарда у 

оквиру кључне 
области 

вредновања 

Чланови 
подтима 

задужени за 

област 

Организација 
рада школе, 

управљање 

људским и 
материјалним 

ресурсима 

Записник са 
састанка 

тима, 

Извештај о 

спроведеној 
чек листи 

Јануар 2021. 
године 

13. Активност из области Подршка 

ученицима - договор о 
састављању и спровођењу 

анкете међу ученицима у 

оквиру ове обалсти вредновања 

Подела задужења 

у вези са анкетом 
из области 

Подршка 

ученицима 

Чланови 

подтима 
задужени за 

област 

Подршка 
ученицима, 

чланови Тима 

за подршку 

ученицима 

Записник са 

састанка тима 

Фебруар 

2021. године 



14. Активност из кључне области 

Подршка ученицима-
спровођење анкете међу 

ученицима и, анализа резултата 

и сачињавање извештаја 

 

Утврђивање 

степена 
остварености 

стандарда у 

оквиру кључне 

области Подршка 
ученицима ради 

дефинисања мера 

за унапређење ове 
области 

Чланови 

подтима 
задужени за 

област 

Подршка 

ученицима, 
чланови Тима 

за подршку 

ученицима 

Записник са 

састанка 
тима,  

извештај о 

анализи 

анкете 

Март 2021. 

Године 

15. Активност из области 

Образовна постигнућа ученика 

анализа успеха и дисциплине 
ученика на крају трећег 

класификационог периода 

школске 2020/2021. године 
 

Утврђивање 

оствареног успеха 

ученика и 
упоредна анализа 

ради дефинисања 

неопходних мера 
за унашпређење 

успеха 

Чланови 

подтима 

задужени за 
област 

Постигнућа 

ученика, ППС 

Записник са 

састанка 

тима, 
извештај 

ППС-е, 

Записници са 
седница 

Одељенских 

већа и 
Наставничког 

већа,  

извештаји 

одељенских 
старешина 

Април 2021. 

Године 

15. Активност из области 

Образовна постигнућа ученика: 
анализа пробног завршног 

испита и подношење извештаја 

Утврђивање 

оствареног успеха 
ученика осмог 

разреда на сва три 

теста пробног 

завршног испита и 
дефинисање мера 

за унапређење 

успеха као и 
ефикаснијег 

планирања 

припремне 

наставе 

Чланови 

подтима 
задужени за 

област 

Постигнућа 

ученика, 
руководиоци 

стручних већа 

оних предмета 
који су у 

саставу 

завршног 

испита 

Записник са 

састанка 
тима,  

извештај 

ППС-е, 

извештаји 
стручних већа 

у вези са 

пробним 
завршним 

испитом 

Мај 2021. 

године 

16. Активност из области Подршка 

ученицима – евалуација 

програма професионалне 
оријентације 

Утврђивање 

степена 

остварености 
планираних 

активности у 

оквиру Комисије 

за професионалну 
оријентацију  

Чланови 

подтима 

задужени за 
област 

Подршка 

ученицима, 

Комисија за 
професионалну 

оријентацију 

Записник са 

састанка 

тима, 
извештај о 

извршеној 

евалуацији 

Јун 2021. 

године 

17. Активности из области 
Образовна постигнућа ученика 

- анализауспеха и дисциплине 

ученика на крају школске 

2020/2021. године 

Утврђивање 
оствареног успеха 

ученика и 

упоредна анализа 

ради дефинисања 

Чланови 
подтима 

задужени за 

област 

Постигнућа 

Записник са 
састанка 

тима, 

извештај 

ППС-е, 

Јун 2021. 
године 



 

 

 

 

 

 

 неопходних мера 

за унапређење 
успеха 

ученика, ППС Записници са 

седница 
Одељенских 

већа и 

Наставничког 

већа, 
извештаји 

одељенских 

старешина 

18.  Евалуација рада  Тима и 

степена реализације 

планираних активности и 

израда извештаја 
 

Утврђивање 

степена 

остварености 

стандарда у 
оквиру свих 

области 

вредновања и 
дефинисање мера 

за унапређење 

постојећег стања, 
упознавање 

колектива са 

степеном 

реализације 
задатака-снагама 

и слабостима 

области 
вредновања  

 

Руководилац 

Тима са 

члановима 

 

Записник 

тима и 

извештај, 

извештај са 
седнице 

Наставничког 

већа 

Јун 2021. 

Године 

19.  Активност из области 

Образовна постигнућа ученика: 
анализа  завршног испита и 

подношење извештаја 

Утврђивање 

оствареног успеха 
ученика осмог 

разреда на сва три 

теста пробног 
завршног испита и 

дефинисање мера 

за унапређење 

успеха као и 
ефикаснијег 

планирања 

припремне 
наставе 

Чланови 

подтима 
задужени за 

област 

Постигнућа 
ученика, 

руководиоци 

стручних већа 

оних предмета 
који су у 

саставу 

завршног 
испита 

Записник са 

састанка 
тима,  

извештај 

ППС-е, 
извештаји 

стручних већа 

у вези са 

пробним 
завршним 

испитом 

Август 

2021. 
Године 



 


