
ПЛАН РАДА НА ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА  

ЗА  ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНЕ 

 

Активност Циљ  Задаци  Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

1. Израда плана 

рада Комисије за 
самовредновање 

Операционализација 

и дефинисање 
подручја и начина 

рада Комисије за  
самовредновање 

1.1. Договор и 

подела задужења 
за шк. 

2017/2018. 
годину  

Октобар 

2017. 

Комисија за 

самовредновање 

2. Одабир 
кључних области 

самовредновања 

Информисање 
чланова Комисије о 

досадашњем раду и 
мотивисање чланова 

за активно 
приступање свим 

задацима 

 

2.1. 
Информисање 

чланова 
Комисије о 

досадашњем 
раду 

2.2. Одабир 

кључне области 

самовредновања 

Новембар 
2017. 

Комисија за 
самовредновање 

3. Планирање 

процеса 

самовредновања 

Обезбеђивање што 

веће објективности 

резултата чијом 

анализом би се 

могле планирати 

будуће активности. 

3.1. Дефинисање 

параметара који 

се прате и мере  

3.2. Дефинисање 

методологије 

рада. 

Децембар 

 2017. 

Комисија за 

самовредновање 

4. Припрема 

материјала  

Упознавање чланова 

Комисије  за 

самовредновање са 

целокупном 

процедуром 

самовредновања. 

4.1. Прикупљање 

података о броју 

студената, 

наставника и 

сарадника 

4.2. Умножавање 

потребног броја 

упитника  

Децембар 

 2017. 

Комисија за 

самовредновање 

5. Спровођење 

поступака 
самовредновања  

Мотивисати 

учеснике да дају 
искрене одговоре 

како би се добили 
што објективнији 

подаци и сагледале 
могућности за 

унапређење рада 
школе. 

5.1.Подела 

упитника 
5.2. Прикупљање 

попуњених 
упитника 

 

Јануар 2018. 

и Мај 
 2018. 

 

Комисија за 

самовредновање; 
Студенти. 

6. Статистичка 
обрада података 

Праћење и мерење 
параметара који се 

односе на елементе 

наставног и 

ваннаставног 

процеса у школи 

6.1. Унос 
података у 

матрице 

6.2. Статистичка 

обрада 

 

Фебруар 
2018. и 

 јун  

 2018. 

Комисија за 
самовредновање 

7. Припрема Препознавање 8.1. Писање Март Комисија за 



извештаја о 

спроведеним 
поступцима 

самовредновања  

показатеља на 

којима треба радити 
како би се они 

побољшали 
 

извештаја 

8.2. 
Прослеђивање 

извештаја на 
усвајање 

Наставно-
научном већу 

школе 

 2018. и 

септембар 
2018. 

самовредновање 

8. Пројектовање 

предлога мера за 

унапређивање 

квалитета рада  и 

израда акционог 

плана 

Осмишљавање 

конкретних 

активности које 

треба спровести у 

циљу побољшавања 

показатеља нижег 

нивоа остварености 

 

8.1. Дефинисање 

мера 

(превентивних/к

орективних) за 

унапређење 

процеса 

самовредновања  

Октобар 

2018. 

Комисија за 

самовредновање; 

Наставници и 

сарадници;  

Студентски 

парламент; 

Студенти. 

 

       

 


