
План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе  

 

за школску 2021/22.годину  

 
 
Чланови тима  

1. Радован Илић,наставник разредне наставе (в.д.Директора школе) 
2. Томислав Савић,стручни сарадник-библиотекар 
3. Јелена Вукобратовић, наставник разредне наставе 

       3.   Зорица Ђурић ,стручни сарадник -педагог  
       4.  Светлана стефановић ,насатавник географије  
       5.  Весна Радовановић,наставник биологије  
       6.  Гордана Видаковић ,наставник историје  
      7. Љиљана Рајић,наставник разредне наставе  
 
 
 
 

Област рада  Активност  Носиоци 
активности  

Време реализације  

Доношење предлога 
плана  рада Тима за 
школску 
2021/22.годину  

Усвајање програма рада 
Тима за школску 
2021/22.годину 

 
Чланови тима  

 
Август  

Формирање базе 

планова  

припрема и 

извештаја 

Вођење евиденције о 

унетој документацији : 

Планови и припреме  

Тимови  

Стручна о одељењска 

већа 

Тим Септембар 

Коришћење 
аналитичко –
истраживачких 
података за даљи 
развој установе  

Прављење акционог 
плана у сарадњи са 
тимом за 
самовредновање на 
основу резултата 
вредновања области – 
Настава и учење ; 
 
Вредновање рада 
директора  
од стране ученика ; 
 обрада анализа 
података и повратне 

Тим за 
обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

 
Тим за 

самовредновање 
 

Педагог 
Дефектолог 

У току школске 
године 



информације 
запосленима ; 
информисање 
наставничког већа о 
резултатима на нивоу 
школе и предузимања 
одговарајућих мера за 
наставнике чија је 
просечна оцена била 
испод 3,00 

Вредновање 
резултата рада 
наставника  

Такмичења, завршни 
испит,самовредновање  
 

Тим 
Стручна већа 

Одељењска већа 

Током школске 
године 

Вредновање 
резултата рада 
ученика  

Такмичења, завршни 
испит,самовредновање  
табела успеха,провере 
знања-тестови  

Тим Током школске 
године 

Тим прати 
остваривање 
стандарда и 
постигнућа и 
остваривања 
међупреметних 
компетенција  

Резултати пробног 
завршног испита  

Тим Април 2020. 

Организовање 
радионица на 
различитим 
местима у земљи и 
иностранству  
заједно са школама 
са којима се 
остварује сарадња 

Извештаји ,записници 
,фотографије  

Тим 
 

Током године 
 

Праћење и примена 
прописа чија је 
примена важна за 
обезбеђивање 
квалитета рада 
установе  
 

Извештаји ,записници Тим 
 

Током године 
 



 
 
Праћење 
реализација 
активности за 
промоцију и 
маркетинг школе  
(-Зелени кутак у 
школи; 
- Организација и 
активности везане 
за искориштавње 
библиотечког  
фонда ; 
-Пројекције 
едукативних 
филмова 
снимљених у школи; 
-Стручна предавања: 
-Књижевне и 
музичке вечери; 
-Обележавање 
важних датума у 
школи са ученицима 
.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Извештаји ,записници 
,фотографије 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
    Наставници  
    Ученици  
         Тим 

 
 
 
 
 
 

Током године 
 
 

 

 
Kooрдинатор Тима  

     Зорица Ђурић, педагог   


