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1. Пројектни тим 

Годишњим планом рада школе предвиђено је учешће школе на различитим конкурсима са 

циљем унапређивања рада школе (добијања средстава за опремање школе или унапређивање 

компетенције наставника и учења ученика). 

Тим за пројекте ЕТШ „Никола Тесла“ бавиће се израдом и реализацијом међунардних и 

домаћих пројеката.  

Чланови тима за пројекте: 

 

1. Небојша Соколовић, координатор 

2. Соња Шумоња 

3. Андреја Пешић 

4. Саша Крстић 

5. Александра Петковић 

6. Анкица Јанковић 

7. Милена Стефановић 

8. Дејан Стаменковић 

9. Радмила Митић 

10. Александар Крстић 

11. Предраг Шубаревић 

 

ПЛАН РАДА ТИМА 

 

време Активност Носиоци 

Током целе године Праћење конкурса за доделу средстава у 

области образовања и васпитања 

Чланови Тима 

Током целе године Израда пројеката и аплицирање Чланови Тима 

Током целе године Релизација пројеката Чланови Тима 

Током целе године Праћење ефеката реализације пројекта и 

извештавање 

Чланови Тима 

 

Напомена: Време за активности није прецизно одређено јер се различити конкурси расписују током 

целе године и није могуће тачно предвидети када ће поједине организације и институције објавити 

позиве за подношење пријава.  

План рада за писање eTwinning и Erasmus+ пројекте већ је дат у Годишњем плану рада школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. План рада Тима за самовредновање рада школе 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. годину 

ПРЕДМЕТ САМОВРЕДНОВАЊА - Области квалитета: 

Настава и учење; Подршка ученицима 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ИНСТРУМЕНТИ / ТЕХНИКЕ 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ 

АКТИВНОСТИ 

Избор области и стандарда за 

самовредновање, подела 

задужења у оквиру тима 

Тим за 

самовредновање 

Правилник о стандардима квалитета рада 

установе- Дискусија, договор, анализа 
септембар 

Дефинисан предмет 

самовредновања 

Избор инструмената за 

самовредновање 

Тим за 

самовредновање 

Специјализован сајт за самовредновање 

школе- Анализа употребе инструмената  
октобар 

Сачињена  листа индикатора који 

ће се обрађивати у анкети 

Израда упитника за 

самовредновање за све три 

циљне групе 

Анкица Јанковић 
Специјализован сајт за самовредновање школе 

upit.etstesla.ni.ac.rs 
новембар 

Реализован упитник за област 

квалитета Настава и учење 

Анкетирање наставника, 

родитеља и ученика 

Тим за 

самовредновање, 

одељенске 

стрешине, 

председници 

актива 

Специјализован сајт за самовредновање школе 

upit.etstesla.ni.ac.rs 

новембар-

децембар 

Спроведено анкетирање за област 

Настава и учење за све три 

циљне групе 



 
 

Израда упитника за 

самовредновање за све три 

циљне групе 

Вера Стојановић 

Александра 

Петковић, Дејан 

Стаменковић 

Правилник о стандардима квалитета рада 

установе- Дискусија, договор, анализа 
децембар 

Дефинисана листа индикатора 

који ће се обрађивати у анкети за 

област Подршка ученицима 

Анкетирање наставника, 

родитеља и ученика 

Тим за 

самовредновање, 

одељенске 

стрешине, 

председници 

актива 

Специјализован сајт за самовредновање школе 

upit.etstesla.ni.ac.rs 
јануар-фебруар 

Спроведено анкетирање за област 

Подршка ученицима за све три 

циљне групе 

Избор питања за  интервјуе за 

све три циљне групе 

Тим за 

самовредновање 

Правилник о стандардима квалитета рада 

установе- Дискусија, договор, анализа 
фебруар 

Одабрана питања из области 

Подршка ученицима 

Интервјуи  
Тим за 

самовредновање 

Договор о начину спровођења интервјуа, 

дефинисани обрасци упитника за интервјуе 
март-април 

Реализовани интервјуи са свим 

циљним групама 

Поновљена анкета  
Тим за 

самовредновање 

Извршена квалитативна анализа резултата 

анкетирања на основу које се бирају питања за 

поновљену анкету- Дискусија, договор, 

анализа 

април 
Упоређивање резултата 

реализованих анкета 

Анализа резултата и процена 

нивоа остварености стандарда 

Александра 

Петковић, Анкица 

Јанковић, Дејан 

Стаменковић  

Прикупљени подаци са сајта за 

самовредновање школе upit.etstesla.ni.ac.rs-

анализа  

мај 

Извршена процена остварености 

изабраних стандарда, излистане 

јаке стране и слабости, дат 

предлог мера за унапређење рада 

и начин праћења њиховог 

остваривања 

Извештај о самовредновању 

Вера Стојановић, 

Александра 

Петковић 

Прикупљени подаци, извршена квалитативна 

анализа резултата анкетирања, анализирана 

процена остварености појединих индикатора 

мај-јун 
Написан извештај о извршеном 

самовредновању 



 
 

Презентовање извештаја: 

Педагошком колегијуму, 

Наставничком Већу, Савету 

родитеља, Школском одбору и 

Ученичком парламенту 

Директор, 

координатор тима 

за  

самовредновање 

Извештај о самовредновању, усмено излагање-

дискусија 

 

јун 

Сви заинтересовани актери 

школског живота упознати са 

Извештајем о самовредновању 

Израда Акционог плана 
Тим за 

самовредновање 

Извештај о самовредновању и aнекс извештаја 

- анализа, дискусија, писање плана 
август Написан Акциони план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Директор ЕТШ „Никола Тесла“                Председник Школског одбора 

 

_______________________________           _________________________________ 

Небојша Соколовић, дипл. инж. ел.           Зоран Милосављевић, дипл. инж. ел. 


