ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊE – ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА

АКТИВНОСТИ

-Анализа рада Тима за самовредновање за претходну школску годину и анализа реализованих
активности у току школске 2017/2018. и подношење извештаја
-Упознавање Наставничког већа и Школског одбора и Савета родитеља са извештајем ТЗС за
претходну школску годину

НОСИОЦИ

ДИНАМИКА ИЗВОРИ ДОКАЗА
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Август

-Израда глобалног плана и програма самовредновања рада школе за школску 2018/2019. годину
-Упознавање колектива са планом и програмом и истицање програма на видном месту

Активности у оквиру области Постигнућа ученика:
-Договор о спровођењу иницијалног тестирања ученика свих разреда
Активности из области Настава и учење:
-Утврђивање плана одржавања угледних, огледних и тимских часова на нивоу Стручних већа
Активности из области Подршка ученицима:
-Планирање редовне наставе уз јасно дефинисање циљева и исхода уз примену савремених
метода уз корелацију међу предметима.
-Планирање додатне наставе на годишњем нивоу на основу календара такмичења, годишњих
планова стручних већа и секција
- Планирање допунске наставе као обавезног облика рада са ученицима којима је потребна
додатна подршка уз прилагођавање програма потребама ученика
- Усклађивање критеријума оцењивања на нивоу стручних већа и упознавање ученика са
критеријумом оцењивања
-Израда тестова на нивоу стручних већа
-Израда и имплементација плана за спровођење инклузивне праксе
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Евиденција тима,
Евиденција
Стручних већа,
евиденција Тима
за инклузију
септембар

Активности из области Постигнућа ученика
– Анализа спроведеног иницијалног тестирања
-Израда плана стручног усаврашавања на нивоу стручних већа
Активности из кључне области Настава и учење
Планирање - увид у глобалне и оперативне планове наставника као и дневне припреме од
стране ППС-е –посете часовима на којима ће се утврдити оствареност стандарда из области
Настава и учење:
-праћење рада и постигнућа ученика кроз израду адекватне педагошке евиденције-формативно
и сумативно оцењивање као и прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама
ученика
-Договор о састављању и спровођењу анкете из области Настава и учење- "Задовољство
родитеља сарадњом породице и школе"на родитељским састанцима -Сачињавање анекса –
уношење измена у оквиру плана Тима за самовредновање, састављање подтимова за сваку
област.

-Спровођење анкете из области Настава и учење- "Задовољство родитеља сарадњом

породице и школе"на родитељским састанцима
-Активност из области образовна постигнућа ученика–
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја школске 2018/2019.
-Договор о састављању и спровођењу анкете међу ученицима из области Настава и учење у којој
ће се акценат ставити на стандарде 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 са свим подстандардима
-Договор о састављању и спровођењу анкетирања упитником за самовредновање рада од стране
самих наставника уз поштовање принципа објективности

Спровођење анкете из области Настава и учење међу ученицима, анализа резултата и
сачињавање извештаја
-Спровођење анкете упитником од стране наставника, анализа резултата и сачињавање извештаја
-Активност у оквиру области ЕТОС
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-чек листа остварености стандарда 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 са свим подстандардима-Активност из кључне
области Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима – анализа
остварености стандарда 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 са свим подстандардима и сачињавање извештаја
-Активност из области Програмирање и извештавање – процена остварености садржаја
планираних ШП од стране стручних већа и подношење извештаја члановима ТЗС-а задуженим за
ову област

-Активност из кључне области Образовна постигнућа ученика1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта школске 2017/2018. године
2. Анализа посећености допунске и додатне наставе и секција у претходном периоду –израда
извештаја о броју ученика по секцијама, ваннаставним активностима и изборним предметима и
достављање извештаја руководиоцу ТЗС-а
-Активност из области Подршка ученицима – договор о састављању и спровођењу анкете међу
ученицима „Значај Ученичког парламента“
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-Спровођење анкете из међу ученицима „Значај ученичког парламента“ и сачињавање извештаја

-Активност из области Програмирање и извештавање – утврђивање остварености стандарда 1.1,
1.2, 1.3 са свим подстандардима

-Активност из области Образовна постигнућа ученикаАнализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог периода школске
2018/2019. Године
-Активност из области Програмирање и извештавање – договор о спровођењу анкете за родитеље
оса темом:“ У ком степену ШП задовољава потребе ученика“

Фебруар
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-Активност из области Образовна постигнућа ученика:
1.Анализа постигнутих резултата ученика на свим нивоима такмичења
2.Анализа пробног завршног испита и подношење извештаја
- Активност из области Програмирање и извештавање:
1. Анализа усклађености ГПР са ШРП и подношење извештаја
2.Спровођење анкете за родитеље “ У ком степену ШП задовољава потребе ученика“, анализа
резултата и сачињавање извештаја
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Активност из области Подршка ученицима
– Евалуација програма професионалног развоја
-Активност из области Етос
Анализа свих остварених видова сарадње са локалном заједницом (спортске, културне,
образовене и друге институције), Школским одбором и Саветом родитеља и сашињавање
извештаја

Руководилац
тима, Чланови
ТЗС, ППС

Јун

Евиденција тима,
Извештаји о раду,
Извештај
са
Наставничког
већа

- Активности из области Образовна постигнућа ученика
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске 2018/2019. године
2.Анализа пробног завршног испита
-Анализа рада Тима и степена реализације планираних активности
-Упознавање колектива са степеном реализације задатака-снагама и слабостима области
вредновања

-Евалуација рада, реализације активности планираних за протеклу школску годину и подношење
извештаја,
Руководилац
Eвалуација рада, степена остварености планираних задатака
тима, ТЗС
-Договор о раду – избор кључних области праћења за наредну школску годину
-Избор руководиоца Тима за наредну школску годину Израда акционих планова по кључним
областима

Август
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-Реализација консултативних састанака координатора и представника тимова
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