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ПЛАН РАДА САМОВРЕДНОВАЊА И КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ И УСЛОВА 

РАДА ЗА  ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНЕ 

 

Активност Циљ  Задаци  Време 

реализације 

Носиоци активности 

1. Израда плана рада Комисије за 

самовредновање и квалитета 

студијских програма, наставе и 

услова рада 

Операционализација и 

дефинисање подручја и 

начина рада Комисије  

1.1. Договор и подела 

задужења за шк. 

2018/2019. годину  

Септембар 

2018. 

Комисија за 

самовредновање 

2. Анализа квалитета студијских 

програма: 

-  Пролазност студената на 

испитима 

Анализа постигнутог 

успеха студената током 

испитних рокова 

2.1. Прикупљање 

података (средња оцена 

предмета); 

2.2. Презентовати 

извештај на Наставно-

стручном већу и 

предложити мере за 

унапређење. 

Октобар-

новембар 

2018. 

 

Комисија за 

самовредновање; 

Студентска служба 

3. Анализа квалитета студијских 

програма: 

- Радно оптерећење студената –

ЕСПБ  

 

Анализиранње нива 

квалитета студијског 

програма у односу на 

стандарде и 

формулисане мере за 

унапређивање. 

3.1. Прикупљање 

података (радно 

оптерећење студената –

ЕСПБ) 

 

Новембар-

децембар 

2018. 

 

 Комисија за 

самовредновање;  

Руководиоци већа смера;  

Наставници; 

Студентска служба. 

4. Организација стручно-научне 

конференције „Иницијално 

образовање и стручно 

усавршавање васпитача – 

партнерство у грађењу 

квалитета“ (2018) 

Сагледавање и критичко 

преиспитивање 

актуелних питања, 

дилема, проблема и 

перспектива развојa 

иницијалног образовања 

и стручног усавршавања 

4.1. Организација 

Конференције 

4.2.  Представити 

стручно-

истраживачке радове 

Септембар-

новембар 

2018. 

Директор школе;  

Наставно-стручно веће;  

Секретар стручно-научне 

конференције;   

Редакцијскии 

организациони одбор;  

Комисија за 
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васпитача кроз 

партнерство. 

самовредновање; 

Наставници;  

Студенти;  

Секретар школе; 

Рачуноводство школе. 

5.  Измене и допуне Правилника 

о издавачкој делатности 

Примена правилника о 

издавачкој делатности. 

5.1. Дефинисати 

критеријуме за 

уџбенике/скрипте 

који се користе у 

ВШССВПИ 

Сирмијум. 

Октобар –

новембар 2018. 

Комисија за писање 

Правилника о издавачој 

делатности. 

Комисија за издавачку 

делатност Школе 

6. Планирање процеса 

самовредновања: припрема 

материјала 

Обезбеђивање што веће 

објективности резултата 

чијом анализом би се 

могле планирати будуће 

активности. 

6. 1. Дефинисање 

параметара који се прате и 

мере  

6.2. Дефинисање 

методологије рада. 

6.3. Прикупљање података 

о броју студената, 

наставника и сарадника 

6.4. Умножавање 

потребног броја упитника 

Децембар 

 2018. 

Комисија за 

самовредновање 

7. Спровођење поступака 

самовредновања  

Мотивисати учеснике да 

дају искрене одговоре 

како би се добили што 

објективнији подаци и 

сагледале могућности за 

унапређење рада школе. 

7.1. Подела упитника 

7.2.  Прикупљање 

попуњених упитника 

 

Јануар 2019. 

и Мај 

 2019. 

 

Комисија за 

самовредновање; 

Студенти. 

8. Статистичка обрада података Праћење и мерење 

параметара који се 

односе на елементе 

наставног и 

ваннаставног процеса у 

8.1. Унос података у 

матрице 

8.2. Статистичка обрада 

 

Фебруар 2019. и 

 јун  

 2019. 

Комисија за 

самовредновање 
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школи 

9. Припрема извештаја о 

спроведеним поступцима 

самовредновања  

Препознавање 

показатеља на којима 

треба радити како би се 

они побољшали 

 

9.1. Писање извештаја 

9.2. Прослеђивање 

извештаја на усвајање 

Наставно-стручном већу 

школе 

Март 

 2019. и септембар 

2019. 

Комисија за 

самовредновање 

10. Реализација промоције 

ВШССВПИ Сирмијум  за упис 

на све студијске програме и 

нивое студија. 

Развијање маркетинг 

стратегије 

10.1. Промоција 

ВШССВПИ Сирмијум 

март-мај 2019. Директор школе;  

Тим за маркетинг 

Школе; 

Руководиоци већа смера;  

Комисија за 

самовредновање; 

Наставници,  

Секретар школе. 

11. Промовисати Алумни клуб 

ВШССВПИ Сирмијум . 

Успостављање активне 

заједнице и одржавање 

веза између Школе и 

њених бивших студената 

који су завршили 

основне и 

специјалистичке студије. 

11.1. Формирање тимова 

11.2. Активирање 

форума за  развој 

програма образовања у 

Школи 

11.3. Активирање 

форума за развој 

активности Алумни клуба 

 

Континурирано 

у току 

шк.2018/2019.год. 

Комисија за 

самовредновање; 

Руководиоци већа смера;  

Наставнници; 

Администратор Алумни 

клуба; 

Студентски парламент; 

Студенти. 

12. Ажурирање картона научног 

радника и израда Извештаја о 

стручно-истраживачком и 

уметничком раду наставника и 

сарадника. 

Израдити збирни 

извештај о стручно-

истраживачком и 

уметничком раду 

наставника и сарадника у 

односу на успостављене 

стандарде 

12.1. Попунити картон 

научног радника 

Континурирано 

у току 

шк.2018/2019.год. 

Комисија за 

самовредновање; 

Наставници; 

 

13. Издавачка делатност 

ВШССВПИ Сирмијум. 

Објављивање радова 

наших и страних аутора. 

13.1. Објављивање 

радова у 

фебруар, мај 2018. Директор школе, 

Уредници и прорамски 
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часопису:„Педагошки 

записи“  

одбор часописа 

Наставници. 

14. Сарадња са локалном 

заједницом, послодавцима, 

националном службом за 

запошљавање, културно-

уметничким и другим 

удружењима. 

Развијати и 

унапређивати сарадњу 

локалном заједницом, 

послодавцима, 

националном службом за 

запошљавање, културно-

уметничким и другим 

удружењима. 

14.1. Развијати партнерске 

односе изграђивањем 

заједничких интереса и 

циљева. 

Континурирано 

у току 

шк.2018/2019.год. 

Директор школе 

Секретаршколе 

Наставници 

Руководиоци већа 

Комисија за 

самовредовање. 

15. Пројектовање предлога мера за 

унапређивање квалитета рада  и 

израда акционог плана 

Осмишљавање 

конкретних активности 

које треба спровести у 

циљу побољшавања 

показатеља нижег нивоа 

остварености 

 

15.1. Дефинисање мера 

(превентивних/корективни

) за унапређење процеса 

самовредновања  

Октобар 

2019. 

Комисија за 

самовредновање; 

Руководиоци већа. 

Наставници и сарадници;  

Студентски парламент; 

Студенти. 

 


