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Записник са 2. ванредне седнице Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

 

Председавајући: Марија Станковић, координатор 

Присутни: Јела Стевановић, Весна Рудић, Драгана Николић, Бојан Вучић, Марија Станковић 

Одсутни: Теодора Лалић, Драгана Витас, Милан Димитријевић, Драгана Гогић 

 

 

Дневни ред: 

1. Анализа резултата анкете – Подршка ученицима (план мера унапређења); 

2. Анализа резултата анкете – Пут школе ка модел установи (план мера унапређења); 

3. Разно 

 

 

Дневни ред је усвојен без допуне, једногласно, са 5 гласова за, 0 гласова против и 0 уздржаних. 

 

 

Одлуке и закључци по тачкама дневног реда седнице: 

 

1. Анализа резултата анкете – Подршка ученицима (план мера унапређења) 

 

Марија Станковић, координатор Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, прочитала 

је извештај о упоредној анализи резултата анкете – Подршка ученицима. Чланови тима су на основу ове 

анализе направили план мера унапређења, који се налази у прилогу овог записника. 

 

2. Анализа резултата анкете – Пут школе ка модел установи (план мера унапређења) 

 

Марија Станковић, координатор Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, прочитала 

је извештај о анализи резултата анкете - Пут школе ка модел установи. Чланови тима су на основу ове 

анализе направили план мера унапређења, који се налази у прилогу овог записника. 
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3. Разно 

Договорено је да се у наредном периоду међу ученицима, родитељима и наставницима спроведе 

анкетирање на тему ЕТОС-а, а затим резултати анализирају и на основу њих направи и спроведе план 

мера унапређења. 

 

Записничар 

Марија Станковић 
 

Председавајући, координатор 

________________________________ 

Марија Станковић 

                                        М.П.  

  директор школе, Јела Стевановић 

 


