
 

АКЦИОНИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.  

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА: 
1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

СТАНДАРДИ: 
1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено jе на развоj и остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда 

постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметих и предметних компетенциjа. 
ЦИЉ 

УНАПРЕЂЕЊА: 
УКЛАЊАЊЕ УОЧЕНИХ СЛАБОСТИ И ПОВЕЋАЊЕ НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ ИЗ НАВЕДЕНИХ СТАНДАРДА У ПРИОРИТЕ-

ТНИМ ИНДИКАТОРИМА 

ПРИОРИТЕТНИ 

ИНДИКАТОРИ 
АКТИВНОСТИ НА ОСНОВУ 

ПОСТАВЉЕНИХПРИОРИТЕТА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 
ЕВАЛУАЦИЈА 

1.3.1. Наставници 

користе међупредметне и 

предметне компетенциjе 

и стандарде за глобално 

планирање наставе и 

исходе постигнућа за 

оперативно планирање 

наставе. 

 

1.3.2. У оперативним 

плановима наставника и 

у њиховим дневним при-

премама видљиве су ме-

тоде и технике коjима jе 

планирано активно уче-

шће ученика на часу. 

 

1.3.6. Припреме за на-

ставни рад садрже само-

вредновање рада наста-

вника и/или напомене о 

реализациjи планираних 

активности. 

- дискусија на нивоу стручних 

већа о уоченим слабостима и 

мерама унапређења по индика-
торима 

- увршћавање мера унапређења 

(прелазак на месечно операти-
вно планирање, видљиве мето-

де и технике рада у операти-

вним плановима наставника, 
конкретизоване исходе учења 

по областима/темама) у пла-

нове рада стручних већа, стру-
чних сарадника и директора 

- израда јединственог обрасца 

месечних оперативних планова 

са видљивим методама и те-

хникама рада у оперативним 
плановима наставника и кон-

кретизованим исходима  учења 

по областима/темама 

руководиоци и чланови 

стручних већа за обла-

сти предмета, стручни 

сарадници, директор, 

Тим за унапређење 

квалитета рада установе 

август – 04. 

септембар 2020. 

- увид у записнике стру-

чних већа, стручних са-

радника и директора и 
планове рада истих 

(реализацију прати Тим 

за унапређење квалитета 
рада установе) 

 - увид у глобалне и опе-

ративне планове рада на-
ставника на месечном ни-

воу (реализацију прате 

руководиоци стручних 
већа и стручни сарадни-

ци) 

постигнут је договор о 

мерама; Стручна већа, 

стручни сарадници и 

директор имају сачињен 

план рада који предвиђа 

мере за побољшање у на-

веденим показатељима; 

оперативно планирање 

наставе врши се 

месечном нивоу; у 

оперативним планиовима 

наставника видљиви су 

конкретизовани исходи, 

технике и методе рада 

месечно у периоду 

септембар 2020 – јун 

2021. 

- увршћивање техника и ме-
тода рада у дневне припреме 

наставника; 

- редовно самовредновање и 
запажања о реализацији пла-

нираних активности у дневним 

припремамам наставаника 

 

 

предметни наставници / 

учитељи 

 

 

септембар 2020 – јун 

2021. 

 

увид у дневне припре-

ме наставника (реали-

зацију прате руководи-

оци стручних већа, 

стручни сарадници и 

директор у оквиру пе-

дагошко-инструкти-

вног надзора 

наставници редовно ко-

ристе могућност рефле-

ксије о одржаном часу 

кроз самовредновање и 

бележење запажања о 

реализацији планираних 

активности 

 

 

октобар 2020 – јун 

2021. 

 

 

 



   
- квалитативна анализа прису-

тности индикатора у пракси и 
остварености примене мера на 

стручним већима, при инстру-

ктивно-медагошком надзору, 
на  Наставничком већу и Пе-

дагошком колегијуму 

 

руководиоци стручних 

већа, стручна служба и 

директор у оквиру 

инструктивно-педаго-

шког надзора,  Педаго-

шки колегијум 

октобар  2020. 

- јун 2021. 

увид у записнике 

стручних већа, НВ и 

ПК, као  и инструкти-

вно- педагошки надзор 

(рализацију прати Тим 

за унапређење квали-

тета рада установе) 

редовно се врши анализа 

присутности индикатора 

у оперативном и дневном 

планирању наставе на 

основу извештаја носила-

ца активности 
 

квартално у току 

школске  2020/21. 

 

 

 

- подношење извештаја о реа-
лизацији активности из АП 

руководећим, стручним и са-

ветодавним телима школе 

 

Тим за унапређење 

квалитета рада установе јун – 

август 2021. 

увид у извештај о реали-
зацији АП и записнике 

руководећих, стручних и 

саветодавних тела школе 
(реализацију прати Тим 

за унапређење квалитета 

рада установе) 

написан је извештај о ре-

ализацији акционог пла-

на и поднет на разматра-

ње руководећим, стру-

чним и саветодавним те-

лима школе 

август 2021. 

 

 

 

НАПОМЕНА: У оквиру Акционог плана у колони Начин праћења реализације наведени су субјекти задужени за праћење реализације предвиђених  

                          активности. 

 

 

 

 

 

 


