
 
 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА ШКОЛЕ за школску 2020/21. годину 
 

Предмет самовредновања:  област квалитета 5 ЕTOC 
                                               

Активности Временска  
динамика 

Носиоци 
активности 

Исходи активности                     Инструменти   и 
                    технике 

5.1. 
5.1.1  5.1.2   5.1.4. Примена  Правилника о 

мерама,начинима и поступцима  заштите и 

повећања безбедности ученика, вођење 

записника тима,образаца 
  
5.1.3. Вођење образаца и поступка за 

новопридошле ученике и запослене 

 
  
Током године 
 

ОС,секретар 
Директор 
Сви наставници 
тим 

 
Процена поштовања и примена 

правилника и вођене 

документације 
 
 
Процена прилагођавања 

Увид у документацију, чек 

листа 
 
 
 
 
Праћење  и процена 

прилагођавања 
5.2.  Примена Правилника о награђивању 
ученика и наставника  и промоција успеха  

и  резултата  свих ученика и наставника 

  
Током године 
 

Директор  
ОС 
наставници 
 

Чињенично стање о 

подржавању и промовисању 

ученика и наставника 
 

Праћење евиденција, 

извештавање, објављивање, 
промоција у медијима 

5.3. Процена/утврђивање ефикасности 

мера заштите ученика 
Током године 
 

сви запослени, 
ученици 
родитељи, Тим за 

заштити 
 

Реална процена 

функционисања мера заштите 
 

Увид у документацију, 

панои, 
ЧОС, планови, 
радионице 
 

5.4. Процена развијености сарадње у 

школи на свим нивоима 
 
 
Током године 

Директор 
Тимови 
Родитељи 
Сви запослени 

Реална процена развијености 

сарадње у школи на свим 

нивоима 
 
 

Евиденција, записници, 

извештаји 

5.5. Увид у документацију о пројектима 

школе,стручном усавршавању,примерима 

добре праксе,размени искуства 
 

 
Током године 
 

 
Сви запослени 

 
Реална процена 

Увид у документацију, 

извештаји 
Стручних већа,актива 

 
 
 



 
 
 
 
 
Предмет самовредновања: област квалитета 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ,УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
                                               

Активности Временска  
динамика 

Носиоци 
активности 

Исходи активности                     Инструменти   и 
                    технике 

6.1. Процена доприноса 

директора у унапређивању 

рада школе 

Током године директор Чињенично стање о доприносу 

директора у унапређивању рада 

школе 

Анкета, записници, извештаји 

6.2. Процена функционисања 

система за праћење и 

вредновање квалитета рада у 

школи 

Током године 
 

Директор,стручни 

органи,чланови тима за 

самовредновање 

Реална процена функционисања 

система за праћење и 

вредновање квалитета рада у 

школи 

Увид у документацију,  
планови, записници, 
извештаjи 
чек листа 

6.3.Утврђивање степена 

лидерства директора и 

утицаја на развој школе 

Током године 
 

Чланови тима за 

самовредновање,НВ 
 

Допринос директора развоју 

школе 
Увид у документацију, 

планови, записници, 
извештаји, чек листа 

6.4. Утврђивање степена 

стручног усавршавања и 

професионалног развоја 
 

Током године 
 

Тим за квалитет и развој 

школе,директор, сви 

запослени, Тим за 

професионални развој, 

Педагошки колегијум 

Чињенично стање стручног 

усавршавања и примењеног 

новостеченог знања из области 

усавршавања 
 

Извештаји СУ, актива, планови, 

записници 

6.5. Процена степена 

функционалног коришћења 

материјалоно-техничких 

ресурса 

Током године 
 

Директор, 
наставници 
 

Реална процена степена 

коришћења материјално-
техничких ресурса 
 

Извештаји наставника 
 

 
6.6. Утврђивање развијености 

предузетничког духа у школи 

 
Током године 

Тим за међупредметне 

компетенције, 
Директор 
наставници 

Чињенично стање развијености 

предузетничког духа у школи 
Извештаји, 
пројекти 

 


