
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

 

Чланови: 

 

 Добринка Маринковић, наставник разредне наставе 

 Сандра Шљивовац, наставник математике 

 Тања Веселиновић, наставник ликовне културе 

 Марија Коковић, наставник енглеског језика  

 Ања Грубовић, представник Ученичког парламента 

 Верица Марјановић,  представник родитеља 

 Ирина Стефановић, наставник разредне наставе (координатор) 

 

 

На састанку Тима одржаном 27.06.2018.године чланови су донели одлуку о областима које 

ће бити предмет самовредновања у школској 2018/19.и 2019/20.години: Настава и учење, 

Образовна постигнућа ученика, Подршка ученицима. 

 

Области које вреднујемо у 2019/2020.години: 

 

Област квалитета 2 - Настава и учење 

 

1. Планирање и припремање 

2. Наставни процес 

3. Учење 

4. Праћење напредовања ученика 

 

Начин праћења и вредновања: 

 

 анкете за ученике, родитеље,наставнике 

 увид у педагошку документацију 

 

Област квалитета 3 – Образовна постигнућа ученика 

 

1. Квалитет  школских постигнућа 

2. Оцене ученика 

3. Квалитет знања 

4. Пријемни и квалификациони испити 

5. Такмичења 

6. Мотивисаност ученика 

7. Вредност код ученика 

 

Начин праћења и вредновања 

 

 Анкете:за ученике,родитеље,наставнике 

 Упоређивање закључних оцена и резултата иницијалних и завршних тестирања 



 Упоређивање оцена и постигнућа на такмичењима свих ниво 

 

Област квалитета 4 - Подршка ученицима 

 

1. Безбедност и сигурност ученика у школи 

2. Праћење физичког,здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба 

ученика 

3. Квалитет понуђених програма за подршку ученицима у процесу учења 

4. Напредовање и успех ученика 

5. Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у процесу учења 

6. Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина 

7. Подстицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и активности 

8. Помоћ при избору даљег образовања,обуке или залагања 

 

Начин праћења и вредновања: 

 

 анкете за ученике, родитеље,наставнике 

 увид у педагошку документацију 

 

Тим је одредио датуме следећих консултација за наредну школску годину: 

 

 септембар/октобар 

 новембар/децембар 

 фебруар/март 

 април/мај 

 јун 

 

По Правилнику о вредновању квалитета рада установе (Сл.гласник РС,бр.10/2019.од 

15.фебруара 2019,године) састав чланова Тима  мењаће се на годину дана  и биће 

проширен : поред чланова сачињеног од наставног особља у  рад Тима ће се укључити 

представници Ученичког парламента и јединице локалне самоуправе. 

 

Септембар/октобар 

 

 Конституисања чланова тима 

 Утврђивање успеха  ученика на крају школске 2018/19.године после поправних 

испита 

 Број уписаних и исписаних ученика на почетку 2019/20.године 

 Анализа успеха ученика 5.разреда у односу на претходну годину 

 Анализа резултата иницијалних тестова 

 Анализа уписа ученика у средње школе,након завршног испита у школској 

2018/19.години 

 Разно 

 

Новембар/децембар 

 



 Анализа постигнућа ученика на крају првог тромесечја 

 Изостанци и владање 

 Опсервација ученика 1.разреда 

 Разно 

 

Фебруар/март 

 

 Анализа постигнућа ученика на крају првог полугодишта 

 Изостанци и владање 

 Анализа  квалитета понуђених програма за подршку ученицима у процесу учења 

 Разно 

 

 

Април/мај 

 

 Анализа постигнућа ученика на крају трећег тромесечја 

 Анализа пробног пријемног испита за ученике 8.разреда 

 Анализа пружање помоћи при избору даљег образовања 

 Разно 

 

 

Јун 

 

 Анализа постигнућа  ученика 8.разреда на крају другог полугодишта,изостанци и 

владање 

 Анализа постигнућа ученика на крају 2.полугодишташколске 2019/20.године 

 Анализа резултата такмичења ученика 

 Посета часова од стране ПП службе 

 Прикупљање података о годишњим тестовима 

 Анализа података Тима за заштиту од насиља о безбедности и сигурности ученика у 

школи 

 Разно 

 

 

 

 


