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Молимо Вас да попуните десну колону табеле. На тај начин, себи ћете олакшати процес 

реализације Селфи самовредновања, а националном Селфи тиму помоћи да сагледа 

обухват школа које ће учествовати у процесу и размотри начине пружања додатне 

подршке. Достављање Плана спровођења самовредновања коришћењем Селфи 

инструмента представља услов за издавање сертификата о успешном завршетку обуке. 

Молимо Вас да тебелу попуните ЋИРИЛИЧКИМ писмом. 

План спровођења самовредновања коришћењем Селфи инструмента 

Наведите чланове Селфи школског тима: 

Јелена Ђорђевић 

Горица Масловарић 

Гордана Јовић 

Име и презиме Селфи школског 

координатора: 

Јелена Ђорђевић 

Радно место: Директор школе 

Имејл адреса: osjajinci@osjajinci.edu.rs 

Пун назив школе (нпр. ОШ „Бранислав 

Нушић“): 

ОШ „Јајинци“ 

Место (у коме се школа налази): Јајинци, Београд 

Oпштина (у којој се школа налази): Вождовац 

Школска управа: ШУ Београд 

За који ниво образовања у наредном 

периоду планирате да реализујете 

самовредновање уз помоћ Селфи алата?  

(нпр. ако је први циклус основног, 

унесите 1)  

1. Први циклус основног образовања и васпитања 

ученика – од I до IV разреда (основна школа) 
2. Други циклус основног образовања и васпитања 

ученика – од V до VIII разреда (основна школа) 

3. Средње опште и уметничко образовање и 

васпитање (гимназија и средња уметничка школа) 

4. Средње стручно образовање и васпитање 

(средња стручна школа) 

5. Пост-средње али не високо образовање 

(специјалистичко-мајсторско образовање). 
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Планиран број руководилаца у школи 

који ће учествовати у самовредновању: 

____ 

У овом контексту, појам руководилац у 

школи односи се на директора / заменика 

директора, али може укључити и друге 

запослене који имају неку руководећу 

улогу. Директоре и заменике директора 

треба сматрати руководиоцима у школи, 

чак ако имају и наставничке дужности. 
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Планиран број наставника у школи који 

ће учестовати у самовредновању (број и 

проценат наставника): 

                            

18 наставника 

 70% од укупног броја наставника 

предметне наставе 

Начин на који ћете изабрати наставнике: 

 

____ 

Погледајте Приручник за Селфи школске 

координаторе, стране 6., 11. и 12. 

 

Сви предметни наставници који ће имати 

наставу тог дана у школи 

Планиран број ученика у школи који ће 

учестовати у самовредновању (број и 

проценат ученика): 

147  – од тога: 22 ученика осмог разреда,  

60 ученика седмог разреда, 45 ученика 

шестог разреда и 22 ученика петог 

разреда  

Укупно: 62 % 

Начин на који ћете изабрати ученике: 

 

____ 

Погледајте Приручник за Селфи школске 

координаторе, стране 6., 11. и 12. 

 

Обухваћени сви узрасти 

Наведите временски оквир када 

планирате реализацију самовредновања 

уз коришћење инструмента Селфи: 

Мај месец 2019. године 

Наведите временски оквир када 

планирате дискусију о резултатима 

Селфи самовредновања и састављање 

плана за унапређивање дигиталне 

зрелости школе:  

Крај маја-прва недеља јуна 

Наведите претпостављени број 

наставника у школи који не остварују 

основни ниво дигиталне компетенције и 
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којима би била потребна додатна помоћ 

кроз посебну обуку: 

 

______ 

Како помоћ за утврђивање нивоа 

дигиталне компетентности наставника 

користите Оквир дигиталних 

компетенција – наставник за дигитално 

доба http://www.mpn.gov.rs/wp-

content/uploads/2017/04/Okvir-digitalnih-

kompetencija-Final-2.pdf 

 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/04/Okvir-digitalnih-kompetencija-Final-2.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/04/Okvir-digitalnih-kompetencija-Final-2.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/04/Okvir-digitalnih-kompetencija-Final-2.pdf

