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Кључна област: Школски програм и годишњи план рада 

Развојни циљ  

Годишњи план рада школе омогућава остварење циљева и стандарда образовања и васпитања. 

ЗАДАЦИ 
КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

МЕРНИ 

ИНСТРУМЕНТИ 
РОК 

Уврстити образовне 

стандарде у годишње 

планове наставних 

предмета  

Планови наставних 

предмета садрже 

образовне стандарде 

Примена образовних 

стандарда у изради  

планова 

општеобразовних  

предмета 

Стручна већа и 

педагошко психолошла 

служба 

Планови рада 

наставника 

Годишњи план 

рада школе 

Почетак 

школске 

2018/2019 

 

Унети листу изборних 

предмета која је 

сачињена на основу 

постојећих ресурса у 

годишњи план рада  

Годишњи план рада 

школе садржи листу 

изборних предмета која 

је сачињена на основу 

постојећих ресурса 

Сачинити листу 

изборних предмета на 

основу постојећих 

ресурса и унети је у 

годишњи план рада 

педагошко психолошка 

служба 

Годишњи 

извештај школе 

Почетак 

школске 

2018/2019 

 

Прилагодити годишњи  

план специфичностима 

одељења. 

Наставници су 

прилагодили годишњи 

план специфичностима 

одељења. 

Израда годишњих 

планова прилагођених  

специфичностима 

одељења 

Наставници и 

педагошко психолошка 

служба 

Извештај 

педагошко 

психолошке 

службе 

Почетак 

школске 

2018/2019 

 

Унети у годишње 

планове начине 

праћења напредовања 

ученика 

Годишњи планови 

наставника садрже 

начине праћења 

напредовања ученика 

Планирати оцењивање 

ученика 

Наставници и 

педагошко психолошка 

служба 

Планови рада 

наставника 

Годишњи план 

рада школе 

Почетак 

школске 

2018/2019 

 

Сачинити план 

ваннаставних 

активности на основу 

интересовања ученика 

и постојећих ресурса. 

План ваннаставних 

активности сачињен су 

на основу 

интересовања ученика 

и постојећих ресурса. 

Испитати интересовања 

ученика за ваннаставне 

активности 

Усвајање плана 

ваннаставних активности 

Ученички парламент и 

одељенске старешине 

Ученички парламент и 

педагошко психолошка 

служба 

Извештај 

Ученичког 

парламента и 

дневници рада 

Школски план 

континуирано 
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Кључна област: Настава и учење 

Развојни циљ  

Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу 

ЗАДАЦИ 
КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

МЕРНИ 

ИНСТРУМЕНТИ 
РОК 

Користити различите 

начине/приступе за 

решавање задатака 

/проблема. 

Наставник је научио 

ученике да користе 

различите начине за 

решавање 

задатака/проблема. 

Ученици уче да користе 

различите 

начине/приступе за 

решавање 

задатака/проблема 

Предметни наставници 

и педагошко 

психолошка служба 

Извештаји 

стручних већа и 

педагошко 

психолошке 

службе 

У току 

школске 

године 

Повезивање  новог 

градива са претходно 

наученим 

Наставник је научио 

ученике да ново 

градиво повежу са 

претходно наученим 

Ученици уче да ново 

градиво повежу са 

претходно наученим 

Предметни наставници 

и педагошко 

психолошка служба 

Извештаји 

стручних већа и 

педагошко 

психолошке 

службе 

У току 

школске 

године 

Повезивање наставних 

садржаја са примерима 

из свакодневног 

живота 

Наставник је научио 

ученике да повежу 

наставне садржаје са 

примерима из 

свакодневног живота 

Ученици уче да повежу 

наставне садржаје са 

примерима из 

свакодневног живота 

Предметни наставници 

и педагошко 

психолошка служба 

Извештаји 

стручних већа и 

педагошко 

психолошке 

службе  

У току 

школске 

године 

Повезивање у процесу 

учења садржаје из 

различитих области – 

међупредметне 

компетенције 

Наставник је научио 

ученике да у процесу 

учења повезују 

садржаје из различитих 

области. 

Ученици уче да у 

процесу учења повезују 

садржаје из различитих 

области 

Предметни наставници 

и педагошко 

психолошка служба 

Тим за међупредметне 

компетенције и тим за 

обезбеђење квалитета 

и развој школе 

Извештаји 

стручних већа и 

педагошко 

психолошке 

службе  

Угледни часови 

У току 

школске 

године 

 

Ученици постављају 

себи циљеве у учењу 

Наставник је научио 

ученике да постављају 

себи циљеве у учењу 

Ученици уче да 

постављају себи циљеве 

у учењу 

Предметни наставници 

и педагошко 

психолошка служба 

Извештаји 

стручних већа и 

педагошко 

психолошке 

службе  

У току 

школске 

године 
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Развојни циљ  

Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди  

Школа континуирано доприноси већој успешности ученика 

ЗАДАЦИ 
КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

МЕРНИ 

ИНСТРУМЕНТИ 
РОК 

Усаглашавање 

критеријума за 

формативно и 

сумативно оцењивање 

ученика на нивоу 

стручних већа у оквиру 

истог и/или сродних 

предмета 

Усвојени критеријуми за 

формативно и 

сумативно оцењивање 

на нивоу стручних већа 

и Педагошког колегијума 

Усвајање критеријума 

за формативно и 

сумативно оцењивање  

Педагошки колегијум, 

стручна већа и 

педагошко психолошка 

служба 

Извештаји 

стручних већа и 

педагошко 

психолошке 

службе 

Извештај о раду 

школе 

Мај 2018 

Примена усвојених 

критеријума за 

формативно и 

сумативно оцењивање 

ученика на нивоу 

стручних већа у оквиру 

истог и/или сродних 

предмета 

Наставници уједначено 

формативно и 

сумативно оцењују у 

оквиру истог и/или 

сродних предмета 

Оцењивање у складу са 

усвојеним 

критеријумима 

Педагошки колегијум, 

стручна већа и 

педагошко психолошка 

служба 

Извештаји 

стручних већа и 

педагошко 

психолошке 

службе 

Извештај о раду 

школе 

континуирано 

Примена педагошке 

документације за 

праћење успеха 

ученика 

Наставници имају 

педагошку 

документацију 

Вођење педагошке 

документације за 

праћење успеха 

ученика 

Педагошки колегијум, 

стручна већа и 

педагошко психолошка 

служба 

Извештаји 

стручних већа и 

педагошко 

психолошке 

службе 

Извештај о раду 

школе 

Континуирано 

Школа примењује 

поступке којима прати 

успешност ученика 

Ученици постижу боље 

резултате 

Редовно праћење и 

анализа успеха ученика 

Стручна већа и 

педагошко психолошка 

служба и тим за 

обезбеђење квалитета 

и развој школе 

Извештаји 

стручних већа и 

ПП служба 

Извештај о раду 

школе 

континуирано 
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Пратити успех ученика 

који похађају допунску 

наставу  

Ученици који похађају 

допунску наставу 

показују напредак у 

учењу. 

Редовно праћење и 

анализа успеха ученика 

Стручна већа и 

педагошко психолошка 

служба 

Извештаји 

стручних већа и 

педагошко 

психолошке 

службе 

Извештај о раду 

школе 

континуирано 

Пратити успех ученика 

који су укључени у 

додатни рад  

Ученици који су 

укључени у додатни рад 

остварују напредак у 

складу са постављеним 

циљевима. 

Редовно праћење и 

анализа успеха ученика 

Стручна већа и 

педагошко психолошка 

служба 

Извештаји 

стручних већа и 

педагошко 

психолошке 

службе 

Извештај о раду 

школе 

континуирано 

Пратити резултате 

ученика на завршним 

испитима  

Просечни резултати 

ученика на завршним 

испитима бољи су у 

односу на  претходну 

школску годину. 

Редовно праћење и 

анализа успеха ученика 

Стручна већа и 

педагошко психолошка 

служба и тим за 

обезбеђење квалитета 

и развој школе 

Извештаји 

стручних већа и 

педагошко 

психолошке 

службе 

Извештај о раду 

школе 

Континуирано 

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ  

У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика. 

ЗАДАЦИ 
КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

АКТИВНОСТИ 

 
НОСИОЦИ 

МЕРНИ 

ИНСТРУМЕНТИ 
РОК 

Испитати потребе и 

интересовања ученика 

за ваннаставне 

активности и 

ускладити их са 

ресурсима школе. 

Понуда ваннаставних 

активности у школи је у 

функцији задовољавања 

различитих потреба и 

интересовања ученика, у 

складу са ресурсима 

школе. 

Организација 

ваннаставних активности 

Ученички парламент 

и педагошко 

психолошка служба 

Извештај о раду 

школе 

Почетак 

школске 

године 

2018/19 
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Пратити укљученост 

ученика у ваннаставне 

активности  

Укљученост ученика у 

ваннаставне активности 

је иста или већа него 

претходне године. 

Праћење укључености 

ученика у ваннаставне 

активности 

Стручна већа и 

педагошко 

психолошка служба 

Извештаји стручних 

већа и педагошко 

психолошке службе 

У току 

школске 

године 

2018/19 

Организовати 

програми/активности 

за развијање 

социјалних вештина 

(конструктивно 

решавање проблема, 

ненасилна 

комуникација...) 

Реализација школског 

пројекта „Новац“ 

У школи се организују 

програми/активности за 

развијање социјалних 

вештина (конструктивно 

решавање проблема, 

ненасилна 

комуникација...) 

План активности за 
примену стандарда 
општих међупредметних 
компетенција за крај 
средњег образовања 

 

Педагошки колегијум 

и  стручна већа 

Извештаји стручних 

већа и извештај 

тима за 

међупредметне 

компетенције 

У току 

школске 

године 

2018/19 

Оријентација ученика 

ка предузетништву 

Број ученичких пројеката 

након радионица 
Идентификовање 

предузимљивих ученика 

у првом разреду и 

радионице (пет) 

Тим за 

међупредметне 

компетенције, 

Педагошко 

психолошка служба 

и наставници 

Предузетништва 

Продукти 

радионица 

Друго 

полугодиште 

2018/2019 

Реализација пројекта 

„Недеља пословног 

бонтона“ 

Реализован пројекат и 

евалуација ученика 
Пројектна настава у 

Бироу за учење 

Предметни 

наставници и 

ученици 

Евалуациони 

листићи и извештај 

стручног већа 

економиста 

Почетак 

другог 

полугодишта 

Промовисти здраве 

стилове живота.  

У школи се промовишу 

здрави стилови живота.  
Укључивање ученика у 

ваннаставне активности 

(зидне новине, 

трибине...) 

Стручно веће 

природних наука, 

одељенске 

старешине и ПП 

служба 

Извештаји стручног 

већа природних 

наука, тима за 

међупредметне 

компетенције 

педагошко 

психолошке службе 

У току 

школске 

године 

2018/19 
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Промовисати заштиту 

човекове околине и 

одрживи развој.  

У школи се промовишу 

заштита човекове 

околине и одрживи 

развој.  

Укључивање ученика у 

ваннаставне активности 

(зидне новине, трибине, 

скупљање секундарних 

сировина, еколошки 

кутак у учионицама...) 

Стручно веће 

природних наука, 

одељенске 

старешине и 

педагошко 

психолошка служба 

Извештај стручног 

већа природних 

наука, тима за 

међупредметне 

компетенције и 

педагошко 

психолошке службе 

У току 

школске 

године 

2018/19 

Подстицати 

професионални развој 

ученика. 

Кроз наставни рад 

подстиче се 

професионални развој 

ученика. 

План стручног тима за 

каријерно вођење и 

саветовање 

Стручни тим за 

каријерно вођење и 

саветовање и 

педагошко 

психолошка служба 

Извештај тима за 

професионални 

развој 

У току 

школске 

године 

2018/19 

Смањити утицај 

социјалне 

депривираности на 

школски успех 

Смањено осипање 

ученика  

Истраживање  

и реализација Плана 

мера подршке 

Стручни тим за 

додатну подршку и 

појачан васпитни 

рад 

Педагошка 

документација 

наставника и књига 

евиденције 

Октобар 2018 

и током 

школске 

године 

 

Развојни циљ 

Планирање и програмирање у школи међусобно су усклађени.  

ЗАДАЦИ 
КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

МЕРНИ 

ИНСТРУМЕНТИ 
РОК 

Развојни план установе 

сачинити на основу 

извештаја о 

резултатима 

самовредновања. 

Развојни план установе 

сачињен је на основу 

извештаја о 

резултатима 

самовредновања. 

Акциони развојни план 

за 2018/19 сачинити на 

основу извештаја о 

резултатима 

самовредновања 

Тим за развојно 

планирање 

Акциони развојни 

план школе за 

школску 2018/19 

Септембар 

2018 

Развојни план установе 

сачинити  на основу 

извештаја о 

остварености 

стандарда образовних 

постигнућа.  

Развојни план установе 

сачињен је на основу 

извештаја о 

остварености 

стандарда образовних 

постигнућа.  

Акциони развојни план 

за 2018/19 сачинити на 

основу извештаја о 

резултатима 

самовредновања 

Тим за развојно 

планирање 

Акциони развојни 

план школе за 

школску 2018/19 

Септембар 

2018 
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Развојни циљ 

Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 

ЗАДАЦИ КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА 
АКТИВНОСТИ 

 
НОСИОЦИ 

 
МЕРНИ 

ИНСТРУМЕНТИ 
РОК 

Стручно усавршавање 

запослених у складу са 

годишњим планом 

стручног усавршавања 

и могућностима школе. 

Запослени се стручно 

усавршавају у складу са 

годишњим планом стручног 

усавршавања и 

материјалним могућностима 

школе. 

Стручно усавршавање 

запослених и примена 

новостечених знања 

Директор и Тим за 

стручно 

усавршавање, 

Стручна већа 

Извештаји Тима, 

Годишњи извештај 

школе 

Континуирано 

Уводити приправнике у 

посао у складу са 

програмом увођења 

приправника у посао. 

Приправници и наставници 

без лиценце се уводе у 

посао у складу са 

програмом увођења 

приправника у посао. 

Увођење приправника и 

наставника без лиценце у 

посао 

Стручна већа и 

педагошко 

психолошка служба 

Извештај 

педагошко 

психолошке службе 

и извештај ментора 

Континуирано  

Подсетити 

Наставничко веће о 

садржају „Правилника 

о сталном стручном 

усавршавању и 

стицању звања 

наставника, васпитача 

и стручних сарадника“ 

Наставници и стручни 

сарадници су упознати са 

Правилником о сталном 

стручном усавршавању и 

стицању звања наставника, 

васпитача и стручних 

сарадника 

Упознавање запослених са 

Правилником о сталном 

стручном усавршавању и 

стицању звања наставника, 

васпитача и стручних 

сарадника 

Педагошко 

психолошка служба 

Секретар школе 

Извештај 

педагошко 

психолошке службе  

 

 

Школска 

2018/2019 

Израдити 

професионални 

портфолио 

Наставници и стручни 

сарадници имају израђен 

професионални портфолио 

Поновити упутство за 

израду професиоалног 

портфолија 

Педагог  Извештај 

педагошко 

психолошке службе 

Школска 

2018/2019 

 

Едукација наставника 

да стручно 

усавршавање ставе у 

финкцију развоја 

наставничких 

компетенција 

Наставници су едуковани да 

стручно усавршавање ставе 

у функцију развоја 

наставничких компетенција 

Едуковати наставнике да 

стручно усавршавање 

ставе у функцију развоја 

наставничких компетенција 

Директор, 

педагошко 

психолошка служба 

и педагошки 

колегијум 

Извештај 

педагошко 

психолошке службе 

 

Школска 

2018/2019 
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Округли сто на тему 

Поступци, услови и 

квоте за стицање 

звања и рад у звању 

Одржан је округли сто на 

тему Поступци, услови и 

квоте за стицање звања и 

рад у звању 

Организовати скругли сто 

на тему Поступци, услови и 

квоте за стицање звања и 

рад у звању 

 

Секретар, 

директор, педагог 

 

Годишњи извештај 

о раду школе 

 

Школска 

2018/2019 

  

Информисање 

наставника о поступку 

подношења доказа о 

испуњености услова за 

стицање звања 

прописаних 

правилником 

Наставници су 

информисани о поступку 

подношења доказа о 

испуњености услова за 

стицање звања прописаних 

правилником 

Информисати наставнике о 

поступку подношења 

доказа о испуњености 

услова за стицање звања 

прописаних правилником 

Секретар, директор Годишњи извештај 

о раду школе 

Школска 

2018/2019 

 

Подизање нивоа 

дигиталне 

компетенције 

наставника 

Већа заступљеност ИТ 

технологије у настави 

Обуке наставника и 

хоризонтална размена 
Наставници и 

водитељи 

семинара 

Протокол о 

праћењу часова 

континуирано 

 

Развојни циљ 

У школи су обезбеђени/постоје материјално-технички ресурси (простор, опрема и наставна средства). 

Материјално-технички ресурси користе се функционално. 

 

ЗАДАЦИ 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

 

АКТИВНОСТИ 

 

 

НОСИОЦИ 

 

 

МЕРНИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

 

РОК 

Обезбедити простор за 

нормално одвијање 

наставе 

Школа испуњава услове 

за квалитетно извођење 

наставе и представља  

физички безбедно место 

Легализација школске 

зграде и право 

коришћења,  

обезбеђивање 

адекватног простора за 

кабинете услуживања и 

куварства и сале за 

физичко 

Директор школе, 

секретар школе, 

Школски одбор и 

представници локалне 

самоуправе 

Извештај о раду 

директора 

Извештај о раду 

школе 

континуирано 
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Обезбедити наставна 

средства за 

реализацију 

квалитетне наставе. 

Школа је опремљена 

савременијим наставним 

средствима за 

реализацију квалитетне 

наставе. 

Заменити један део 

школског намештаја 

(учионице, зборница, 

библиотека, 

канцеларије) 

Осавременити део 

компјутерске опреме  

Осавременити опрему 

у кабинетима за 

практичну наставу 

Повећати број књига 

школске лектире у 

школској библиотеци 

Директор школе, 

секретар школе, 

представници локалне 

самоуправе 

Извештај о раду 

директора 

Извештај о раду 

школе 

континуирано 

Сачинити план 

коришћења наставних 

средстава 

Наставна средства се 

користе према плану 

коришћења. 

Сачинити план 

коришћења наставних 

средстава 

Педагошки колегијум и 

стручна већа 

План коришћења 

наставних 

средстава 

континуирано 

 

  



11 
 

ПРОГРАМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА У ПРОЦЕСУ УЧЕЊА 

Активности Носиоци активности 
Начин реализовања 

Време 
реализације 

активности    

    

Упознавање ученика I разреда са методама и психолог, одељењске 
предавање и разговор са  

ученицима на часовима септембар, октобар 
техникама успешног учења старешине 

одељењске заједнице 
 

   

Упознавање родитеља ученика I разреда са 
одељењске старешине 

предавање на родитељским 
новембар 

методама и техникама успешног учења састанцима   
    

Индивидуални разговори са ученицима који Психолошко педагошка 
служба саветодавни рад током године 

имају потешкоћа у савладавању градива    

Индивидуални разговори са родитељима    

ученика који имају потешкоћа у савладавању 
Психолошко педагошка 
служба саветодавни рад током године 

наставног градива    
    

Коришћење и комбиновање више наставних  
часови обраде нове наставних 

 
метода и облика на часу, ради веће активности 
ученика предметни наставници током године 

јединица 
 

  
   

    

Идентификовање ученика који показују слабија 
постигнућа у појединим предметима 
 

Психолошко педагошка 
служба и предметни организовање часова допунске 

током године Израда ИОП планова за ученике којима треба 
додатна подршка у савладавању наставног градива наставници наставе и индивидуални рад  

    

Појачан индивидуални рад са ученицима који 
Психолошко педагошка 
служба, одељењске 

саветодавни рад, тестирање,  

сарадња са одељењским током године 
често изостају са наставе старешине 

старешинама и родитељима 
 

   
    

Коришћење различитих поступака оцењивања    
како би оцена била у функцији праћења и предметни наставници на часовима редовне наставе током године 
подстицања развоја ученика    
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МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ: 
 

На матурском испиту и завршном испиту, ученици Школе постижу веома добре резултате. 
 

Планиране активности, носиоци активности и временска динамика су приказане табелом на 
следећој страни: 

Активност Носиоци активности 
Временска 

 

динамика  

  
 

Усвајање тема за матурске и 
завршне радове на седници 

Стручна већа за област 
 

 

Наставничког већа децембар  

појединих предмета  

  
 

  
 

Избор теме за матурски и 
завршни рад од 

предметни наставници 
децембар- 

 

стране ученика март  

 
 

Именовање Испитног одбора за 
директор март  

матурски и завршни испит  

  
 

Припрема ученика за полагање   
 

матурског испита (предвиђени   
 

број часова 5% од укупног 
предметни наставници фебруар-мај  

годишњег броја часова из  

  
 

предмета из којих се полаже   
 

Матурски и завршни)   
 

 
 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ФАКУЛТЕТЕ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ: 

 
Школа континуирано прати резултате ученика на пријемним испитима, и на основу тих резултата 

планира даље кораке. Ученици постижу веома добре резултате, будући да се велики број ученика  

финансира из буџета Републике, а сваке године доста ученика заузима висок пласман на ранг 

листама разних факултета. Планиране активности, носиоци активности и временска динамика су 

приказане у следећој табели: 

 

Активност Носиоци активности 
Временска 

 

динамика 
 

  
 

Прикупљање података о упису на председници одељења, јуни- 
 

факултете и високе школе педагог септембар 
 

Израда информације о упису ученика 
педагог октобар  

на факултете и високе школе 
 

  
 

Информисање наставника, родитеља   
 

и ученика о резултатима уписа, на 
Педагог, одељењске октобар,  

родитељским састанцима, часовима  

старешине новембар  

одељењске заједнице, Савету 
 

  
 

родитеља   
 

Објављивање резултата уписа 
администратор сајта 

октобар 
 

ученика на сајту Школе 
 

 

  
 

Организовање припремне наставе за   
 

упис на факултете и високе школе из   
 

свих предмета из којих ученици предметни наставници новембар-јун 
 

покажу истересовање, 30 часова по   
 

предмету   
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Начин праћења реализације 

План евалуације развојног плана школе за школску 2017/18. годину 

Циљеви РП-а Очекиване промене 
Показатељи промена 

(бројчани) 
Докази Евалуатори 

Годишњи план рада школе омогућава 

остварење циљева и стандарда 

образовања и васпитања. 

Примена стандарда 
образовања и васпитања 
обезбеђује квалитетнији 
наставни процес 

Приликом следећег 
самовредновања ова област 
биће оцењена оценом 4  
 

Извештај о 
раду школе 
 

Стручна већа и 
ПП служба 

 

Наставник учи ученике различитим 

техникама учења на часу 

Ученици су оспособљени за 
примену различитих техника 
учења на часу 

Приликом следећег 
самовредновања ова област 
биће оцењена оценом 4  

Извештај о 
раду школе 
 

Стручна већа и 
ПП служба 

 

Успех ученика показује да су остварени 

образовни стандарди Школа континуирано 

доприноси већој успешности ученика 

Ученици показују напредак у 

успеху  

Приликом следећег 
самовредновања ова област 
биће оцењена оценом 4  

Извештај о 
раду школе 
 

Стручна већа и 
ПП служба 

 

У школи се подстиче лични, 

професионални и социјални развој 

ученика. 

Ученици, родитељи и 

наставници учествују у  

личном, професионалном и 

социјалном развоју ученика  

Приликом следећег 
самовредновања ова област 
биће оцењена оценом 4  

Извештај о 
раду школе 
 

Стручна већа и 
ПП служба 
 

Планирање и програмирање у школи 

међусобно су усклађени.  

Усклађеност свих планова, 

програма и докумената школе 

Приликом следећег 
самовредновања ова област 
биће оцењена оценом 4  

Извештај о 
раду школе 
 

Тим за 
самовредновање, 
Актив за РП  

Људски ресурси су у функцији квалитета 

рада школе. 

 

Стручно усавршавање 

запослених у функцији 

квалитетнијег наставног 

процеса 

Приликом следећег 
самовредновања ова област 
биће оцењена оценом 4 

Извештај о 
раду школе 
 

Стручна већа и 
ПП служба 
 

У школи су обезбеђени/постоје 

материјално-технички ресурси (простор, 

опрема и наставна средства). 

Материјално-технички ресурси користе се 

функционално. 

Материјално-технички услови 

у функцији квалитетнијег 

наставног процеса 

Приликом следећег 
самовредновања ова област 
биће оцењена оценом 4 

Извештај о 
раду школе 
 

Извештај 
директора 
Тим за 
самовредновање, 
Актив за РП 

 


