
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  

ЗА  ПЕРИОД  

ОД 01.09.2016. год. ДО 31.08.2017. год. 

Тим за самовредновање за школску 2016/2017. годину чине: 

 Стеван Савић, проф. саобраћајне групе предмета 

 Тијана Глигоријевић, проф. рачунарства и информатике 

 Тања Бабејић, стручни сарадник, психолог 

 Марија Премовић, проф. машинске групе предмета 

 Никола Спасић, проф. саобраћајне групе предмета 

 Милица Обреновић, проф. електро групе предмета 

 Оливера Филиповић, проф. електро групе предмета 

 Никола Шојановић, проф. физичког васпитања 

 Саша Антоновић, проф.  електро групе предмета 

Састанци су одржавани једном месечно.  

РЕАЛИЗАЦИЈА РАДА ПО МЕСЕЦИМА  

АВГУСТ/СЕПТЕМБАР: 

Урађен је акциони план рада тима за самовредновање за наступајућу школску 

годину. Како у претходној школској години процедура за молбе и жалбе, као и за 

проходност ученика у даљем школовању није израђена, исте су уврштене у 

овогодишњи акциони план са роком до 15.10.2016. године. Психолог школе је добио 

задатак да до половине септембра у годишњи план рада школе уврсти акциони план 

школског развојног плана за текућу годину и програме васпитног рада. 

На састанку у септембру направљени су нови оперативни и годишњи планови у 

које је укључена корелација између предмета и провера остварености циљева учења. 

Чланови тим за самовредновање имају обавезу да у оквиру својих актива помогну у 

имплементацији нових годишњих и оперативних планова. На наставничком већу 

предметни професори су упознати са новим годишњим и оперативним плановима. 

ОКТОБАР/НОВЕМБАР 

Психолог школе нас је известио да је у годишњи план рада школе уврштен 

акциони план школског развојног плана за текућу годину и програми васпитног рада. 

Процедура проходности за наставак школовања је у изради и тим за каријерно 

вођење и секретар школе су обавештени да је рок за израду процедуре и уврштавање у 

школски програм 15.10.2016.  

Секретар школе је обавештен да је рок за израду процедуре молби и жалби, и 

уврштавање у школски програм 15.10.2016. 



Процедура проходности за наставак школовања и процедура молби и жалби је 

израђена и уврштена у школски програм  

Чланови тим за самовредновање поднели су усмени извештај о употреби нових 

годишњих и оперативних планова. Закључено је да наставници прихватају нов начин 

израде планова, али још увек има потешкоћа које се у ходу отклањају. 

ДЕЦЕМБАР/ЈАНУАР 

Већина програма наставних предмета је међусобно временски усклађена у оквиру 

сваког разреда, међутим наставници ту временску корелацију нису нагласили у својим 

годишњим плановима. Задужени су чланови тима да обавесте своје активе да се 

извршена временска корелација мора нагласити у годишњем плану рада у односу на 

наставни план и програм који је оглашен у Просветном гласнику. 

Примећено је да наставници нису унели у оперативне и годишње планове рада 

специфичности одељења. Заказан је педагошки колегијум за фебруар на коме ће тим 

детаљно објаснити начин израде тих планова у којима треба да се уврсте 

специфичности одељења.   

ФЕБРУАР/МАРТ 

У току првог полугодишта директор и психолог школе посећивали су часове 

наставника и вршили посматрање на основу „Обрасца за посматрање и вредновање 

школског часа“. На основу њихових извештаја закључено је да је испуњен стандард 

који се односи на проверу остварености циљева учења.  

АПРИЛ/МАЈ 

Увидом у оперативне планове наставника утврђено је да су наставници почели 

да уврштавају специфичности одељења као и временску корелацију у своје оперативне 

планове. 

ЈУН/ЈУЛ 

Тим је извршио анализу рада у току школске 2016/17. године. Утврђено је да 

стандард 1.4.2 у већој мери није испуњен код већине наставника. Из тог разлога овај 

стандард ће бити пребачен у акциони план за следећу годину. Тим ће обратити пажњу 

да се специфичности одељења уврсте у годишњи план рада уколико за то постоји 

потреба. 


