ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

САМОВРЕДНОВАЊЕ –МЕХАНИЗАМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА
На предлог директора школе на седници Наставничког већа, 26.8.2020.године, а у складу са чланом 130,
став 14, тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“
бр.88/2017, 27/2018- др.закони, 10/2019, 6/2020), формиран је Тим за самовредновање.
Изабране области самовредновања за школску 2020/2021. годину су:
4. Област: Подршка ученицима и 5. Област: Етос
Циљ Тима за самовредновање је да обезбеђује услове, организује и спроводи самовредновање у школи.
Чланови Тима за самовредновање су:











Светлана Петковић, кординатор Тима
Драгана Миленковић, наставник разредне наставе
Оливера Станчић, вероучитељка
Мира Нешовић, наставник математике
Катарина Јевремовић, наставник разредне наставе
Наташа Станковић, наставник математике
Мира Арсић, наставник разредне наставе
Наташа Петровић, наставник биологије
Ђина Вукићевић VII/1, представник Ученичког парламента
Мира Димитријевска, представник Савета родитеља одељења IV/3

Тим је израдиоПрограм рада Тима и Годишњи план самовредновања и дефинисао активности, динамику
и носиоце активности.
Тим је препознат као пример добре праксе у извештајима просветних саветника:
- развијеност методологије
- објективност у процени

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

МЕСТО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

септембар 2020.

матична школа

септембар 2020.

матична школа

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Конституисање Тима

Израда Програма
рада Тима за
школску
2020/2021.годину
Израда Годишњег
плана
самовредновања
школе за школску
2020/2021. год.

септембар 2020.

матична школа

Израда инструмената

октобар 2020.

матична школа

Прикупљање
података

новембар,
децембар 2020.
јануар 2021.

матична школа
и издв.
одељење

Обрада података

фебруар 2021.

Анализа података

март –
2021.

Писање извештаја

мај 2021.

матична школа

април матична школа

матична школа

Тим
подела задужења,
избор координатора,
подсећање чланова
Тима на методологију
рада
дефинисање предмета
самовредновања,
активности, временска
динамике, носилаца и
исхода активности, као
и инструмената и
техника
дефинисање анкета
,тврдњи за чек листе за
сваки показатељ у
оквиру стандарда,
штампање и
умножавање
анализа документације

координатор
чланови тима

координатор
чланови тима

Тим

Тим

сумирање резултата,
припрема матрице за
Тим
статистичку обраду,
унос података,
статистичка обрада,
шптампање обрађених
табела
преглед и упоређивање
резултата према
Тим
стандардима предмета
самовредновања
сачињавање описа и
процене остварености
координатор,
стандарда квалитета рада стручни сарадник
школе, предлога мера за
унапређивање квалитета
рада школе и начина
праћења остваривања
предложених мера

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

МЕСТО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Писање акционог
плана

мај 2021.

матична школа

одређивање приоритета,
циљева и активности

Тим, стручни
сарадник

Информисање
интересних група

мај, јун и август
2021.

матична школа

израда писаних извештаја
или презентације

координатор

Праћење рада тима

од септембра
2021.
континуирано

матична школа

анализа документације

директор,
координатор

август 2021.

матична школа

појединачно писање
извештаја о реализованим
активностима у тиму

сви чланови
Тима

август 2021.

матична школа

Извештај о
ефикасности и
ефективности сваког
члана Тима
Евалуација рада
сваког члана тима

Израда извештаја о
раду Тима у
школској
2020/2021.год.

јануар 2021.

матична школа
август 2021.

процена степена
ангажовања у обављању
активности и поштовања
временских рокова
преглед планираних и
реализованих активности,
анализа резултата и
достављање извештаја
Тиму за обезбеђивање
квалитета рада школе
преглед планираних и
реализованих активности,
анализа резултата и
достављање извештаја
Тиму за обезбеђивање
квалитета рада
школе,давање препорука за
наредну школску годину,
преглед оцена ангажовања
сваког члана Тима

директор,
координатор

координатор

*У случају погоршања епидемиолошке ситуације планиране активности се организују online

