
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишњим планом  самовредновања за шк. 2020/2021.г., утврђено је да  ће свих шест                                

области представљати предмет самовредновања:  

1. Програмирање, планирање и извештавање; 

2. Настава и учење; 

3. Образовна постигнућа ученика; 

4. Подршка ученицима; 

5. ЕТОС; 

6. Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима. 

 

 

 

         ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА ШКОЛСКУ   

                                  2020/2021.Г. 

 
МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА: 

 

1. Инструменти самовредновања: 

1.1. Образац за посматрање и вредновање часа (Вредновано од стране педагога, директора,присутних  

колега и самовредновано од стране наставника после реализованих часова); 

1.2. Чек листе за анализу рада наставника на законској документацији; 

1.3. Online анонимни упитници: за наставнике, за ученике и за родитеље; 

 

2. Технике прикупљања података: 

2.1. Анализа редовних и угледних часова према Обрасцу за посматрање и вредновање часа (Област 

квалитета 2: Настава и учење); 

2.2. Анализа законске документације наставника кроз чек листе ; 

2.3. Анализа електронских упитника за наставнике, родитеље и ученике ; 

2.4. Фокус група 

3. Техника обраде података: 

3.1. Мишљење на основу анализе часова кроз самовредновање и вредновање редовних и угледних 

часова 

3.2. Мишљење о раду наставника на законској документацији, прикупљено на основу чек листи 

3.3. Поређење процене стандарда и сваког појединачног показатеља од стране наставника, ученика и 

родитеља кроз графички приказ 

 

4. Процена квалитета предмета самовредновања на основу обрађених података 

Акивности тима за самовредновање: 

 нивоу остварености стандарда и показатеља,  



Посете угледним часовима током школске године према плану из Годишњег плана рада школе и 

посете редовним часовима. Вредновање часа од стране присутних на часу и самовредновање 

наставника који изводи наставу, кроз Образац за посматрање и вредновање часа. 

Израда чек листе за анализу законске документације коју ради наставник, а попуњава се  приликом 

посете часовима. 

ника: посебно за наставнике, за ученике и за родитеље. 

Анонимност упитника је потребна због искренијих одговора. 

 

 

ВРЕМЕ ПРЕДВИЂЕНО ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

У току школске 2020/2021.г; 

 родитеља из Савета родитеља, у процени остварености 

стандарда, од октобра 2020.г. до краја маја 2020.г., кроз електронске упитнике. 

роцена од стране ученика из седам одељења случајног узорка, за време часова кроз електронски 

упитник. Испитани су ученици  седмог и осмог разреда. 

 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ -ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ШК. 2020/2021.Г.: 
Тим за самовредновање ОШ ,,Стеван Дукић  радио је у саставу: 

1.Сунчица Стојковић, професор разредне наставе и координатор Тима за самовредновање 

2. Весна Дмитрић, професор разредне наставе 

3. Марија Лакетић, професор разредне наставе 

4. Минка Милићевић, професор физике 

5. Радмила Габаров, професор географије 

6. Ивана Ћирић, професор ликовне културе 

7. Данка Спасовски, психолог 

8. Драгица Зекић, професор техничког  

9. Сања Цветковић, професор српског језика 

 

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ САМОВРЕДНОВАЊА: 

Кроз континуирани процес преиспитивања постојеће праксе који се спроводи систематски и 

транспарентно у школи од стане запослених, очекујемо ниво остварености стандарда у потпуности или 

у већој мери. Резултати служе за унапређивање рада запослених као и развој установе, а у циљу 

остваривања добробити ученика. 

Веома је важно нагласити да се у поступку самовредновања од свих учесника очекивала објективност 

у процени слабих и јаких страна јер је циљ да установа до бољег квалитета рада дође заједничким 

деловањем 

 

У наставку овог извештаја следе извештаји по областима који показују утврђено стање.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Област самовредновања 1. Програмирање, планирање и извештавање 

   У оквиру прве области Тим за самовредновање је извршио анализу Школског програма и годишњег 

плана уз коришћење чек-листе)у прилог дата доле). анализиран је план рада за  школску 2020-

2021.годину,важећи Школски програма 2018/2019. до 2021/2022. године. 

  Главни задатак образовног система је да обезбеди квалитетан рад образовно-васпитног система. Сви 

учесници  овог система су одговорни за успешну реализацију  васпитно-образовног рада који је 

усклађен са опште прихваћеним стандарима квалитета рада школе. 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

  

Школски програм обухвата све процесе,садржаје и активности усмерене на остваривање  циљева и 

постигнућа и задовољење општих,као и специфичниох потреба, ученика,родитеља и локалне 

самоуправе,а у складу са општим могућностима школе. Школски програм омогућава оријентацију 

ученика и родитеља, односно старатеља у избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног 

процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика. 

Школски програм је донет у складу са законом на четири године. 

Школски програм представља основу на коме сваки наставник и стручни сарадник 

планира,програмира,организује и реализује свој рад. 

Школски програм садржи: циљеве школског програма,назив и врсту  и трајање свих програма 

образовања и васпитања које школа остварује и језик на коме се остварују програми,обавезне и 

изборне предмете и модуле по образовним профилима и разредима,садржи начине остваривања 

циљева и исхода образовања и стандарде постигнућа, програме допунске и додатне наставе,методе 

остваривање наставних планова и програма.  садржаје који обезбеђује остварују потреба ученика и 

родитеља.  програм сарадње са локалном самоуправом,програм заштите од насиља,злостављања и 

занемаривања и програме превенције других  облика ризичног понашања, програм излета и 

екскурзија,програм рада библиотеке и друге програме од значаја за школу. 

Школским програмом се на најбољи начин користе потенцијали школе. 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА 

Годишњи програм рада донет је у складу са Школским  планом и програмом васпитања и 

образовања.План обухвата важне параметре за  квалитетно одвијање образовног-васпитног рада: 

1.Историјат школе 

2. Услове рада школе-материјално,техничке и кадровске 

3.Услове рада школе,организацију образовно васпитног рада школе(календар образовно-васпитног 

рада школе,годишњи фонд часова,списак уџбеника и приручноика,бројно стање ученика и одељења на 

почетку школске године,дневну артикулацију радног времена ученика,Преглед задужења 

наставника,распоред шасова,распоред писмених провера знања дужих од петнаест минута,план 

излета,екскурзија и наставе у природи,план слободних активности ученика,корективно педагођки рад 

4.Програмске основе рада стручних органа 

5.План рада руководећих и управних органа школе 



6. Посебни програм васпитно-образовног рад 

7. Друштвене и културне активности ученика 

8. План стручног усавршавања наставника 

9. Школски развијни план и план рада Стручног актива за самовредновање 

10. План рада сарадње са родитељима и друштвеном средином 

11. План школског маркетинга 

12.Праћење и евалуацију 

 

Као најважнији задатак Плана је остваривање квалитетно гнаставног процеса као и ваннаставних 

активности поштујћчи све учеснике у васпитно-образовном процесу. 

Подручја вредновања: 

1.1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

1.2. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА 

 

 

ТВРДЊЕ ДА НЕ 

Школски програм 

Школски програм садржи назив, врсту и трајање Школског 

програма.  
 

Школски програм садржи сврху, циљеве и задатке Школског 

програма.  
 

Школски програм садржи обавезне и изборне наставне предмете и 

њихове обавезне и слободне садржаје.  
 

Школски програм садржи факултативне наставне предмете и њихове 

садржаје.  
 

Школски програм садржи трајање и основне облике извођења 

програма.  
 

Школски програм садржи фонд часова за сваки разред. 
  

Школски програм садржи фонд часова за сваки предмет. 
  

Школски програм садржи начин и поступак остваривања прописаних 

наставних планова и програма.  
 

Школски програм садржи врсте активности у образовно-васпитном 

раду.  
 

Школски програм садржи програмске садржаје и активности којима се 

остварује факултативни део Школског програма.  
 

Факултативни део обухвата предмете којима се задовољавају интереси 

ученика у складу са могућностима школе.  
 



Школски програм обезбеђује остваривање наставних планова и 

програма.  
 

Школски програм обезбеђује остваривање потреба ученика и 

родитеља.  
 

Школски програм обезбеђује остваривање потреба локалне заједнице. 
  

Школским програмом се на најбољи начин користе потенцијали 

школе.  
 

Годишњи програм рада 

Годишњи програм рада утврђује време остваривања програма 

образовања и васпитања.  
 

Годишњи програм рада утврђује место остваривања програма 

образовања и васпитања.  
 

Годишњи програм рада утврђује начин остваривања програма 

образовања и васпитања.  
 

Годишњи програм рада утврђује носиоце остваривања програма 

образовања и васпитања.  
 

Годишњи програм рада је у складу с развојним планом. 
  

Годишњи програм рада је у складу с програмом образовања и 

васпитања.  
 

Годишњи програм рада је оперативан. 
  



 Стандарди самовредновања у првој области су: 

1.1.Школски програм и годишњи план рада школе сачињени су у складу са прописима; 

(у овиру овог стандарда имамо 5 индикатора) 

1.2.Елементи школског програма и годишњег плана рада школе међусобно су усклађени; 

(у овиру овог стандарда имамо 4 индикатора) 

1.3.Годишњи план рада школе омогућава остварење циљева и стандарда образовања и 

васпитања; (у овиру овог стандарда имамо 4 индикатора) 

1.4.Школски програм и годишњи план рада школе усмерени су на задовољење различитих 

потреба ученика; (у овиру овог стандарда имамо 6 индикатора) 

Индикатори самовредновања у оквиру наведених стандарда су: 

1.1.1. Школски програм садржи све законом предвиђене елементе. 

1.1.2. Школски програм је сачињен на основу наставног плана и програма. 

1.1.3. Годишњи план рада школе сачињен је на основу школског програма. 

1.1.4. Глобални/годишњи планови наставних предмета саставни су деогодишњег плана 

рада школе. 

1.1.5. Годишњи план рада школе садржи посебне програме васпитног рада. 

1.2.1. У годишњи план рада школе уграђен је акциони план школског развојног плана за 

текућу 

годину. 

1.2.2. У годишњем плану рада школе оперативно су разрађени структурни елементи 

школског 

програма. 

1.2.3. Програми наставних предмета су међусобно садржајно усклађени у оквиру сваког 

разреда. 

1.2.4. Програми наставних предмета су међусобно временски усклађени у оквиру сваког 

разреда. 

1.3.1. У годишњим плановима наставних предмета наведени су циљеви учења по 

разредима. 

1.3.2. Годишњи планови наставних предмета садрже образовне стандарде. 

1.3.3. У годишњим плановима наставних предмета предвиђена је провера остварености 

прописаних 



образовних стандарда или циљева учења наставног предмета наведених у наставном 

програму. 

1.3.4. У оперативним/месечним плановима наставника наведено је којим садржајима ће се 

остварити 

циљеви учења предмета у датом разреду. 

1.4.1. Годишњи план рада школе садржи листу изборних предмета која је сачињена на 

основу 

постојећих ресурса. 

1.4.2. Наставници су прилагодили годишњи план рада школе специфичностима одељења. 

1.4.3. У годишњем плану рада школе предвиђен је план израде ИОП-а на основу анализе 

напредовања 

ученика у учењу. 

1.4.4. Факултативни програми и план ваннаставних активности сачињени су на основу 

интересовања 

ученика и постојећих ресурса. 

1.4.5. У годишњем плану рада школе наведене су одговорности, динамика и начин 

реализације 

Програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 

1.4.6. Школски програм садржи посебне програме за двојезичну популацију ученика. 

 Извори доказа за дати стандард: 

Годишњи план рада школе (шк. 2018/2022. год.); 

Школски програм; 

РП (акциони планови РП-а); 

Правилник о стандарима квалитета рада установе „Службени гласник РС“бр.7/11Закон о 

основном образовању и васпитању (СЛ.ГЛ, 55/2013. и чек листе приручника за 

смовредновање и вредновање рада Министарства просвете и спорта РС. 

 

ЗАКЉУЧАК: 

Добре стране: 

-Школски програм и Годишњи план рада школе сачињен је у складу са прописима 

-Елементи Школског програма и Годишњег плана школе су међусобно усклађени 



Слабије стране: 

- Глобални планови не садржe евалуације на крају сваког месеца(глобални планови 

су „физички “ одвојени од Годишњег програма ради лакше доступности и 

прегледности и предају се на месечном нивоу). 

- У оквиру рада тимова не прилази се озбиљном разматрању појединих 

активности.Проблем је око доласка појединих чланова  тимова на заказане састанке.  

 

Препоруке: 

Усаглашавати,пратити и евалуирати планове и програме темељно и обавештавати 

све учеснике о својим закључцима. 

Правити акционе планове на основу примећених недостатака. 

Као и досада све уносити анексом у Годишњи програм рада све промене на време. 

Вршити евалуацију оперативних планова на месечном нивоу. 

Носиоце активности благовремено ажурирати. 

 

 Објективност и тачност  овог извештаја може се проценити у сваком тренутку на основу 

наставних планова,извештаја стручних већа, извештаја тимова и стручних 

органа.материјала који су доступни и других извора. 

Ову област вредновали смо нивоом 4. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кључна област 2. : ОБЛАСТ НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА: 

1. Инструменти самовредновања: 

1.1. Образац за посматрање и вредновање часа (Вредновано од стране педагога, 

директора и присутних колега и самовредновано од стране наставника после реализованих 

часова); 

1.2. Чек листа за анализу рада наставника на законској документацији; 

1.3. Online анонимни упитници: за наставнике, за ученике и за родитеље; 

2. Технике прикупљања података: 

2.1. Анализа редовних и угледних часова према Обрасцу за посматрање и вредновање часа 

(Област квалитета 2: Настава и учење); 

2.2. Анализа законске документације наставника кроз чек листу; 

2.3. Анализа електронског упитника за наставнике, родитеље и ученике (случајан узорак 

са по два одељења шестог и седмог разреда); 

3. Техника обраде података: 

3.1. Мишљење на основу анализе часова кроз самовредновање и вредновање редовних и 

угледних часова 

3.2. Мишљење о раду наставника на законској документацији, прикупљено на основу чек 

листе 

3.3. Поређење процене стандарда и сваког појединачног показатеља од стране 

наставника, ученика и родитеља кроз графички приказ 

4. Процена квалитета предмета самовредновања Наставе и учења на основу 

обрађених података 

1. Инструменти самовредновања: 

1.1. Образац за посматрање и вредновање часа 
ОБРАЗАЦ ЗА ПОСМАТРАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛСКОГ ЧАСА  (област квалитета Настава и 

учење) 

Школа: Име и презиме евалуатора: 

Име и презиме наставника: 

 

Наставни предмет: 

Подсетник: Разред и 

одељење: 

Датум: 

 
Процена   

Заокружите одговарајуће:  У колону процена упишите  ако је индикатор присутан.  У колону Процена 

стандарда заокружити ниво остварености од 1 до 4.  

Стандард  Индикатор 
Проц

ена 
Процена стандарда  

2. 1. 

Наставник 

примењује 

одговарајућа 

дидактичко-

методичка 

решења на 

часу. 

 

 

2.1.1 
Наставник јасно истиче циљеве 

часа. 
 

Ниво  1   2   3   4 

1 = неостварен стандард (присутно 

мање од  3 индикатора) 

2 = делимично остварен стандард 

(присутно 3 индикатора) 

3 = добро остварен стандард 

(присутно  4 индикатора) 

4 = у потпуности остварен 

стандард (присутни сви 

индикатори) 

2.1.2 

Наставник даје упутства и 

објашњења која су јасна 

ученицима. 

 

2.1.3 
Наставник истаче кључне појмове 

које ученици треба да науче. 
 

2.1.4 

Наставник користи наставне 

методе које су ефикасне у односу 

на циљ часа. 

 



Процена   

Заокружите одговарајуће:  У колону процена упишите  ако је индикатор присутан.  У колону Процена 

стандарда заокружити ниво остварености од 1 до 4.  

Стандард  Индикатор 
Проц

ена 
Процена стандарда  

2.1.5 
Наставник поступно поставља све 

сложенија питања/задатке/захтеве. 
 

Белешка: 

 

2.2. 

Наставник 

учи ученике 

различитим 

техникама 

учења на 

часу. 

2.2.1 

Наставник учи ученике како да 

користе различите начине/приступе 

за решавање задатака/проблема. 

 

Ниво  1   2   3   4 

1 = неостварен стандард (присутно 

мање од  3 индикатора) 

2 = делимично остварен стандард 

(присутно 3 индикатора) 

3 = добро остварен стандард 

(присутно  4 индикатора) 

4 = у потпуности остварен 

стандард (присутни сви 

индикатори) 

Белешка: 

 

2.2.2 

Наставник учи ученике како да 

ново градиво повежу са претходно 

наученим. 

 

2.2.3 

Наставник учи ученике како да 

повежу наставне садржаје са 

примерима из свакодневног 

живота. 

 

2.2.4 

Наставник учи ученике како да у 

процесу учења повезују садржаје 

из различитих области. 

 

2.2.5 
Наставник учи ученике да 

постављају себи циљеве у учењу. 
 

2.3. 

Наставник 

прилагођава 

рад на часу 

образовно-

васпитним 

потребама 

ученика. 

 

 

* 

2.3.1 
Наставник прилагођава захтеве 

могућностима ученика. 
 

Ниво  1   2   3   4 

1 = неостварен стандард (присутан 

1 индикатор) 

2 = делимично остварен стандард 

(присутна 2 индикатора) 

3 = добро остварен стандард 

(присутно  3 индикатора) 

4 = у потпуности остварен 

стандард (присутно 4, односно 5 

индикатора у одељењима у којима 

има ученика који похађају наставу 

по ИОП-у. 

 

Белешка: 

 

 

 

 

2.3.2 
Наставник прилагођава темпо рада 

различитим потребама ученика. 
 

2.3.3 

Наставник прилагођава 

наставни материјал 

индивидуалним 

карактеристикама ученика. 

 

2.3.4 

Наставник посвећује време 

ученицима у складу са њиховим 

образовним  и васпитним 

потребама. 

 

2.3.5 

Наставник примењује специфичне 

задатке/активности/материјале на 

основу ИОП-а за ученике којима је 

потребна додатна подршка у 

образовању. (Овај индикатор се 

процењује само ако постоји 

документ ИОП) 

 

2.4. Ученици 

стичу знања 

на часу. 

 

 

  * 

2.4.1 
Ученици су заинтересовани за рад 

на часу. 
 

Ниво  1   2   3   4 

1 = неостварен стандард (присутно 

мање од 5 индикатор) 

2 = делимично остварен стандард 

(присутно 5 индикатора) 

3 = добро остварен стандард 

(присутно  6 индикатора) 

2.4.2 
Ученици активно учествују у 

раду на часу. 
 

2.4.3 

Активности/радови ученика 

показују да су разумели предмет 

учења на часу. 

 

2.4.4 
Ученици користе доступне изворе 

знања. 
 



Процена   

Заокружите одговарајуће:  У колону процена упишите  ако је индикатор присутан.  У колону Процена 

стандарда заокружити ниво остварености од 1 до 4.  

Стандард  Индикатор 
Проц

ена 
Процена стандарда  

2.4.5 

Ученици користе повратну 

информацију да реше 

задатак/унапреде учење. 

 

4 = у потпуности остварен 

стандард (присутни сви 

индикатори) 

Белешка: 

 

 

 

2.4.6 

Ученици процењују тачност 

одговора/решења. 

 

 

2.4.7 

Ученици умеју да образложе како 

су дошли до решења. 

 

 

2.5. 

Наставник је 

ефикасно 

управља 

процесом 

учења на 

часу. 

2.5.1 
Наставник ефикасно структурира и 

повезује делове часа. 
 

Ниво  1   2   3   4 

1 = неостварен стандард (присутно 

мање од 4 индикатор) 

2 = делимично остварен стандард 

(присутно 4 индикатора) 

3 = добро остварен стандард 

(присутно  5 индикатора) 

4 = у потпуности остварен 

стандард (присутни сви 

индикатори) 

Белешка: 

 

 

 

 

 

2.5.2 
Наставник ефикасно користи време 

на часу. 
 

2.5.3 

Наставник на конструктиван начин 

успоставља и одржава дисциплину 

у складу са договореним  

правилима. 

 

2.5.4 
Наставник функционално користи 

постојећа наставна средства. 
 

2.5.5 

Наставник усмерава интеракцију 

међу ученицима тако да је она у 

функцији учења (користи питања, 

идеје, коментаре ученика за рад на 

часу). 

 

2.5.6 
Наставник проверава да ли су 

постигнути циљеви часа. 
 

2.6. 

Наставник 

користи 

поступке 

вредновања 

који су у 

функцији 

даљег учења. 

 

* 

2.6.1 

Наставник врши оцењивање у 

складу са Правилником о 

оцењивању ученика. 

 

 

Ниво  1   2   3   4 

1 = неостварен стандард (присутно 

мање од  3 индикатора) 

2 = делимично остварен стандард 

(присутно 3 индикатора) 

3 = добро остварен стандард 

(присутно  4 индикатора) 

4 = у потпуности остварен 

стандард (присутни сви 

индикатори) 

Белешка: 

 

 

2.6.2 

Наставник прилагођава захтеве 

могућностима ученика. 

 

 

2.6.3 

Наставник похваљује напредак 

ученика. 

 

 

2.6.4 

Наставник даје потпуну и 

разумљиву повратну 

информацију ученицима о 

њиховом раду. 

 

 

2.6.5 
Наставник учи ученике како да 

процењују свој напредак. 
 

2.7. 

Наставник 

ствoра 

подстицајну 

атмосферу за 

рад на часу. 

2.7.1 
Наставник показује поштовање 

према ученицима. 
 

Ниво  1   2   3   4 

1 = неостварен стандард (присутно 

мање од  3 индикатора) 

2 = делимично остварен стандард 

(присутно 3 индикатора) 

2.7.2 
Наставник испољава емпатију 

према ученицима. 
 

2.7.3 
Наставник адекватно реагује на 

међусобно неуважавање ученика. 
 



Процена   

Заокружите одговарајуће:  У колону процена упишите  ако је индикатор присутан.  У колону Процена 

стандарда заокружити ниво остварености од 1 до 4.  

Стандард  Индикатор 
Проц

ена 
Процена стандарда  

2.7.4 
Наставник користи различите 

поступке за мотивисање ученика. 
 

3 = добро остварен стандард 

(присутно  4 индикатора) 

4 = у потпуности остварен 

стандард (присутни сви 

индикатори) 

Белешка: 

 

 

2.7.5 

Наставник даје ученицима 

могућност да постављају питања, 

дискутују и коментаришу у вези са 

предметом учења на часу. 

 

 

 

 

1.2. Чек листа за анализу рада на законској документацији; 

 

ЧЕК ЛИСТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕДОВАН ЧАС / УГЛЕДНИ ЧАС 

Час из _________________________ , раз. и одељ.________ дана______________, 

НАСТАВНИК_____________________________________________________ 



 

ЧЕК ЛИСТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАСТАВНИКА ЗА ПОТРЕБЕ 

САМОВРЕДНОВАЊА 
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НАСТАВНИК ИМА ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА СВОЈ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

    

НАСТАВНИК ИМА ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ, 

ДОДАТНЕ... 

    

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ САДРЖИ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

    

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ИМА ПРЕДМЕТНЕ СТАНДАРДЕ     
МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА НАПРАВИО ЈЕ НАСТАВНИК ЛИЧНО, У ОДНОСУ 

НА ОДЕЉЕЊЕ 

    

КОРЕЛАЦИЈА ЈЕ ОДРЕЂЕНА САДРЖАЈНО И ВРЕМЕНСКИ У ГОДИШЊИМ 

И МЕСЕЧНОМ ПЛАНУ 

    

НАСТАВНИК РАДИ ЕВАЛУАЦИЈУ МЕСЕЧНИХ ПЛАНОВА     
У ОПЕРАТИВНИМ ПЛАНОВИМА И ДНЕВНИМ ПРИПРЕМАМА ВИДЉИВЕ 

СУ МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПЛАНИРАНО АКТИВНО УЧЕШЋЕ 

УЧЕНИКА НА ЧАСУ 

    

НАСТАВНИК ИМА ЛИЧНЕ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ     
НАСТАВНИК ИМА ГОТОВЕ ПРИПРЕМЕ од издавача СА КОРЕКЦИЈОМ     
НАСТАВНИК ИМА ГОТОВЕ ПРИПРЕМЕ ОД ИЗДАВАЧА КЊИГА     
ДНЕВНА ПРИПРЕМА ИМА СВЕ МЕТОДИЧКЕ СТАВКЕ, ВЕЗУ СА ЦИЉЕМ 

УЧЕЊА, ОЧЕКИВАНИМ ИСХОДИМА, ДИФЕРЕНЦИРАНИМ ЗАДАЦИМА, 

ИОП –а 

    

НАЗИВИ НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА СУ ДОБРО ОСМИШЉЕНИ И ИСТИ 

НАЗИВ ЈЕ У ГОДИШЊИМ, МЕСЕЧНИМ И ДНЕВНИМ ПЛАНОВИМА 

    

ПРИПРЕМЕ САДРЖЕ САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА     
ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ СУ У САГЛАСНОСТИ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ЧАСА     
НАСТАВНИК ИМА ПЕДАГОШКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПОВЕЗАНУ СА 

ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА ПРЕДМЕТА 

    

НАСТАВНИК РЕДОВНО ВОДИ ПЕДАГОШКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ     
СВЕСКЕ КОД УЧЕНИКА СУ ПРЕГЛЕДАНЕ И ПОТПИСАНЕ     
НАСТАВНИК ОДРЖАВА УГЛЕДНЕ ЧАСОВЕ     
НАСТАВНИК ИМА ЛИЧНИ ПОРТФОЛИО     
НАСТАВНИК УПУЋУЈЕ УЧЕНИКЕ НА ПРАВЉЕЊЕ ПОРТФОЛИА     
НАСТАВНИК РАЗУМЕ ЗНАЧАЈ ЦЕЛОЖИВОТНОГ УЧЕЊА, 

КОНТИНУИРАНО СЕ ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВА, ИНОВИРА И 

УНАПРЕЂУЈЕ СВОЈ РАД 

    

НАСТАВНИК ЈЕ САМОВРЕДНОВАО СТАНДАРДЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 

ПРОФЕСИЈУ НАСТАВНИКА И ЊЕГОВОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА- 

КРОЗ УПИТНИК 

    



 

 

 

ЧЕК ЛИСТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАСТАВНИКА ЗА ПОТРЕБЕ 

САМОВРЕДНОВАЊА 
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НАСТАВНИК ИМА ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА СВОЈ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

    

НАСТАВНИК ИМА ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ, 

ДОДАТНЕ... 

    

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ САДРЖИ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

    

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ИМА ПРЕДМЕТНЕ СТАНДАРДЕ     
МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА НАПРАВИО ЈЕ НАСТАВНИК ЛИЧНО, У ОДНОСУ 

НА ОДЕЉЕЊЕ 

    

КОРЕЛАЦИЈА ЈЕ ОДРЕЂЕНА САДРЖАЈНО И ВРЕМЕНСКИ У ГОДИШЊИМ 

И МЕСЕЧНОМ ПЛАНУ 

    

НАСТАВНИК РАДИ ЕВАЛУАЦИЈУ МЕСЕЧНИХ ПЛАНОВА     
У ОПЕРАТИВНИМ ПЛАНОВИМА И ДНЕВНИМ ПРИПРЕМАМА ВИДЉИВЕ 

СУ МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПЛАНИРАНО АКТИВНО УЧЕШЋЕ 

УЧЕНИКА НА ЧАСУ 

    

НАСТАВНИК ИМА ЛИЧНЕ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ     
НАСТАВНИК ИМА ГОТОВЕ ПРИПРЕМЕ од издавача СА КОРЕКЦИЈОМ     
НАСТАВНИК ИМА ГОТОВЕ ПРИПРЕМЕ ОД ИЗДАВАЧА КЊИГА     
ДНЕВНА ПРИПРЕМА ИМА СВЕ МЕТОДИЧКЕ СТАВКЕ, ВЕЗУ СА ЦИЉЕМ 

УЧЕЊА, ОЧЕКИВАНИМ ИСХОДИМА, ДИФЕРЕНЦИРАНИМ ЗАДАЦИМА, 

ИОП –а 

    

НАЗИВИ НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА СУ ДОБРО ОСМИШЉЕНИ И ИСТИ 

НАЗИВ ЈЕ У ГОДИШЊИМ, МЕСЕЧНИМ И ДНЕВНИМ ПЛАНОВИМА 

    

ПРИПРЕМЕ САДРЖЕ САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА     
ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ СУ У САГЛАСНОСТИ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ЧАСА     
НАСТАВНИК ИМА ПЕДАГОШКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПОВЕЗАНУ СА 

ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА ПРЕДМЕТА 

    

НАСТАВНИК РЕДОВНО ВОДИ ПЕДАГОШКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ     
СВЕСКЕ КОД УЧЕНИКА СУ ПРЕГЛЕДАНЕ И ПОТПИСАНЕ     
НАСТАВНИК ОДРЖАВА УГЛЕДНЕ ЧАСОВЕ     
НАСТАВНИК ИМА ЛИЧНИ ПОРТФОЛИО     
НАСТАВНИК УПУЋУЈЕ УЧЕНИКЕ НА ПРАВЉЕЊЕ ПОРТФОЛИА     
НАСТАВНИК РАЗУМЕ ЗНАЧАЈ ЦЕЛОЖИВОТНОГ УЧЕЊА, 

КОНТИНУИРАНО СЕ ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВА, ИНОВИРА И 

УНАПРЕЂУЈЕ СВОЈ РАД 

    

НАСТАВНИК ЈЕ САМОВРЕДНОВАО СТАНДАРДЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 

ПРОФЕСИЈУ НАСТАВНИКА И ЊЕГОВОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА- 

КРОЗ УПИТНИК 

    



ПОТПИС НАСТАВНИКА И ПОТПИС ПЕДАГОГА  

 

 

 

 

1.3. (1) Online анонимни упитник за наставнике 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

2. Технике прикупљања података: 

2.3. (1) Анализа електронског упитника за наставнике 

 

 

 
 



 

 



 

 
 
 
 
 

1. Инструмент самовредновања: 

1.3.(2) Online анонимни упитник за ученике 

2.3. (2) Анализа електронског упитника за ученике 



 

 

 



 

 



 
 

1. Инструмент самовредновања: 

1.3. (3) Online анонимни упитник за родитеље 

2.3. (3) Анализа електронског упитника за родитеље 

 
 



 

 



 

 



 
 

1. Инструмент самовредновања: 

Упитник о задовољству учењем на даљину  

(спроведен у периоду фебруар-март 2021. на узорку ученика 5. до 8. разреда ОШ ,,Стеван 

Дукић“Педагошко-психолошка служба ОШ ,, Стеван Дукић)) 

Инструкција упитника: 

Ово је упитник о задовољству ученика учењем на даљину спроведеном током првог 

поугодишта школске 2020./21. Упитник је анониман и треба да га попуне ученици уз помоћ 

родитеља. 

Упитник је попунило 208 ученика. 

Питање  1.

 



Анализа: 

Највећи број спитаних ученика (77 ученика, 37%) проценио је да је учење на даљину током 

текуће школске године у односу на учење на даљину током ванредног стања остало исто. 

Нешто мање, њих 54 (26%)мисли да је учење на даљину ове године нешто боље, а њих  35 

(17%) мисли да је значајно боље. Мањи број, 26 ученика(12,5%) мисли да је ове године 

учење на даљину нешто лошије, а њих 14 (6,7%)мисли да је овогодишње учење на даљину 

значајно лошије.  

 

Питање 2:  

 

 

Анализа: 

За предмет руски језик, определило се 17 ученика. Предмет информатика је навело 13 

ученика, енглески језик 34 ученика, српски језик 57 ученика, веронаука 7 ученика, 

математика 35 ученика, историја 32 ученика, биологија 36 ученика, природа и друштво , 

француски језик 23, физика 42, музичко9, ликовно 8, географија 19, физичко 6, хемија 5, 

техничко 2 ученика.  

Питање 3:  

 

Анализа:  

Ученици су навели да су имали проблеме у учењу на даљину, везано за следеће предмете: 

математика (80 одговора), хемија (32), техника и технологија (7), руски језик(7), физика 

(15), енглески језик(16), географија (11), француски језик (3), природа и друштво (2), 

информатика(5), музичко (4), биологија (2), српски језик (7),руски језик (5), ликовно(2).  

Питање 4: 



 

 

Анлиза одговора: 

Као најбољи аспект учења на даљину ученици су одговарали на следећи начин: Google meet 

je 28 ученика проценило као најбоље, презентације (2),  2 ученика час ликовног, 3 час руског 

језика, 5 часове српског језика, 2 часове биологије, часови информатике (4 ученика), 3 

ученика часове  на РТС, објашњавање наставника и учитеља је навело 4 ученика, више 

времена за учење и бољу организацију учења  - 10 ученика, више слободног времена и више 

времена за себе, породицу (8), то што не мора да се иде у школу /седи код куће (11), 

могућност понављања слушања лекције (7), избегава се могућност заразе (3), ништа (32), не 

зна(6), све је ок(5). 

Питање 5: 

 

Анализа: 

Ученици су као најлошије у онлајн учењу наводили: недостатак директног контакта и 

објашњења (37 ), превише захтевно и домаћих задатака (12), превише времена за седење 

пред компјутером  (13), досадно је без друштва (10), лоша интернет конекција и технички 

проблеми (12), много преписивања градива mnogo (13), ништа није лоше (31). 

Питање 6: 

Анализа: 



Као предмет из кога ученицима било најлакше да савладају градиво у учењу на даљину, 

навели су следеће : Руски језик (6), енглески језик (20), математика (20), српски језик (46), 

информатика (15), географија (13), биологија (46), физика (6), природа и друштво (2), верска 

настава (3), француски језик (10), историја (25), ликовна култура (8), музичка култура (5), 

хемија (4), свет око нас (3), физичко васпитање(8), ништа (5), све (4). 

 

3. Техника обраде података и извештавања: 

 
3.1. Мишљење на основу анализе часова кроз самовредновање и вредновање редовних и угледних часова: 

Анализом Образаца за посматрање и вредновање угледних и редовних часова, утврђено је кроз 

самовредновање остварености квалитета наставе и учења ниво 4. Због настале ситуације са 

епидемијом корона вируса и ванредним обликом одвијања наставе, а и због мањег броја 

реализованих угледних часова, ову анализу настављамо и у наредним школским годинама. 

 

3.2. Мишљење о раду наставника на законској документацији, прикупљено на основу чек листе, у 

сарадњи после реализованих часова (И на основу документације коју сви наставници предају на 

почетку школске године и месечно): Анализом чек листа које су попуњене у сарадњи наставника и 

педагога школе, утврђено је да наставници имају законску документацију: Годишње планове за свој 

предмет, редован рад на оперативним плановима, годишње планове за допунску, додатну наставу, 

секције, припреме за часове. Планови садрже предметне стандарде, међупредметне компетенције и 

усклађени су са важећим Правилницима. Утврђено је да издавачке куће за уџбенике, нуде готове 

планове и припреме, и да их наставници углавном користе у свом раду. 

Потребна је већа критичност наставника у раду са оваквим плановима и припремама, која нуде брза решења 

наставницима због обимне администрације, али нису увек примењива у датим околностима. Кроз 

креативније коришћење и уџбеника, који нису једини извор образовних садржаја и информација, постигли 

би већу активност и заинтересованост за рад код ученика. 

 

3.3. Поређење процене стандарда и сваког појединачног показатеља, од стране наставника, ученика и 

родитеља - графички приказ. 

Сви наставници, ученици и родитељи који су учествовали у вредновању и самовредновању у области 

квалитета наставе и учења, процењивали су тако што су бирали показатељ који је присутан у раду 

наставника и ученика у нашој школи.Процењивали су сви исте показатеље - из угла наставника, ученика и 

родитеља. На тај начин смо добијали проценат присутности показатеља од свих учесника, а затим добили и 

средњу вредност, која доприноси објективности самовредновања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Графички прикази: 

 

1. СТАНДАРД: НАСТАВНИК ЕФИКАСНО УПРАВЉА ПРОЦЕСОМ УЧЕЊА НА 

ЧАСУ 

 
 

 

 

 

 

 

НИВО ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА 3 
 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                                                                                        51% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставници ученици родитељи 

84% 

39,5% 

30% 



 
 

ПОКАЗАТЕЉИ: (ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА, УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА ИЗРАЖЕНА ЈЕ У %) 

 

      

 

Ученику су јасни циљеви 

часа/исходи учења и зашто то што 

је планирано треба да се научи 

84,4 

43,4% 

47,5% 

13 

27 

19 

Ученик разуме објашњења, 

упутства и кључне појмове. 

Наставник успешно структурира и 

повезује делове часа користећи 

различите методе (облике рада, 

технике, поступке). 

Наставник поступно поставља 

питања/задатке/захтеве различитог 

нивоа сложености. 

Наставник усмерава интеракцију 

међу ученицима тако да је она у 

функцији учења ( користи 

питања,идеје, коментаре 

ученика,подстиче вршњачко учење). 

Наставник функционално користи 

постојећа наставна средтва и 

ученицима доступне изворе знања. 

90,6% 

87,5% 

87,5 

 81,3% 

75% 

50% 

50% 

45% 

17,5% 

27,5% 

26,7% 

40% 

13,3% 

26,7% 

30% 

29 

20 

8 

28 

20 

12 

28 

9 

7 

8 

26 

4 

18 

11 

24 

57,8 



 

2. СТАНДАРД: НАСТАВНИК ПРИЛАГОЂАВА РАД НА ЧАСУ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНИМ  ПОТРЕБАМА УЧЕНИКА 
 

 

НИВО ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА 2 
 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                                                                                          48% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

наставници ученици родитељи 

78,6% 

30,4% 

35,2

% 



 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставник прилагођава захтеве 

могућностима сваког ученика. 
81,3% 

36,7% 

40% 

11 

26 

16 

Наставник прилагођава начина 

рада и наставни материјал 

индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика. 

Наставник посвећује време и 

пажњу сваком ученику у складу са 

његовим образовно васпитним 

потребама. 

Наставник примењује специфичне 

задатке/активности/материјале на 

основу ИОП-а и плана 

индивидуализације. 

Ученици којима је потребна додатна 

подршка учествују у заједничким 

активностима којима се подстиче 

њихов напредак и интеракција са 

другим ученицима. 

Наставник прилагођава темпо рада 

различитим образовним и 

васпитним потребама ученика... 

75% 

78,1% 

78,1% 

 81,3% 

78,1% 

35% 

                     27,5% 

                     30% 

                   25% 

                 25% 

43,3% 

43,3% 

43,3% 

20% 

46,7% 

24 

14 

13 

25 

11 

13 

25 

14 

10 

6 

26 

13 

12 

10 

25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ПОКАЗАТЕЉИ: (ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА, УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА ИЗРАЖЕНА ЈЕ У %) 

 

 

 

3. СТАНДАРД: УЧЕНИЦИ СТИЧУ ЗНАЊА, УСВАЈАЈУ ВРЕДНОСТИ, 

РАЗВИЈАЈУ ВЕШТИНЕ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ НА ЧАСУ 
 

 

 

 

 

НИВО ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА 3 
 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                                                                                          49,8% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,9% 

40% 

35,5% 

наставници ученици родитељи 



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности/ радови ученика 

показују да су разумели предмет 

учења на часу, умеју да примене 

научено и образложе како су 

дошли до решења. 

87,5% 

56,7% 

70% 

17 

28 

28 

Ученик повезује предмет учења са 

претходно наученим у различитим 

областима,професионалном 

праксом и свакодневним 

животом.. 

Ученик прикупља, критички 

процењује и анализира идеје, 

одговоре и решења. 

Ученик излаже своје идеје и износи 

оргинална и креативна решења. 

Ученик примењује повратну 

информацију да реши 

задатак/унапреди учење. 

Ученик планира, реализује и 

вреднује пројекат у настави 

самостално или уз помоћ 

наставника 

87,5% 

                                  59,4% 

71,9% 

 81,3% 

56,3% 

45% 

                      25% 

 

                25% 

             35% 

36,7% 

23,3% 

23,3% 

43,3% 

30% 

28 

18 

11 

19 

10 

7 

23 

9 

10 

13 

26 

7 

 

14 

18 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЉИ: (ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА, УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА ИЗРАЖЕНА ЈЕ У %) 

 

 

4. СТАНДАРД: ПОСТУПЦИ ВРЕДНОВАЊА СУ У ФУНКЦИЈИ ДАЉЕГ УЧЕЊА 

 

 

 

 

 

 

НИВО ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА 2 
 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                                                                                          47,9% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

63% 

41,5% 

39,3% 

наставници ученици родитељи 



 
 
 
 
 

 
 

ПОКАЗАТЕЉИ: (ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА, УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА ИЗРАЖЕНА ЈЕ У %) 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставник формативно и 

сумативно оцењује у складу са 

прописима. 

87,5% 

53,3% 

57,5% 

16 

28 

23 

Ученику су јасни критеријуми 

вредновања. 

Наставник даје потпуну и 

разумљиву повратну информацију 

ученицима о њиховом 

раду,укључујући и јасне препоруке 

о наредним корацима. 

Ученик поставља себи циљеве у 

учењу.. 

Ученик уме критички да процени 

свој напредак и напредак осталих 

ученика. 

87,5% 

                     93,8% 

53,1% 

 56,3% 

50% 

         35% 

                       42,5 

                    

22,5% 

40% 

40% 

23,3% 

40% 

28 

20 

12 

30 

14 

12 

17 

9 

12 

18 

7 

17 



 

5. СТАНДАРД: СВАКИ УЧЕНИК ИМА ПРИЛИКУ ДА БУДЕ УСПЕШАН 

 

 

НИВО ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               

                                                                                                                                          51,9% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОКАЗАТЕЉИ: (ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА, УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА ИЗРАЖЕНА ЈЕ У %) 

 

 

 

85% 

33,5% 

37,3

% 

наставници ученици родитељи 



4. Процена квалитета предмета самовредновања Наставе и учења 

на основу обрађених података 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставник и ученици се 

међусобно уважавају,наставник 

подстиче ученике на међусобно 

уважавање и на конструктиван 

начин успоставља и одржава 

дисциплину у складу са унпред 

договореним правилима. 

                                  90,6% 

43,3% 

52,5% 

13 

29 

21 

Наставник користи разноврсне 

поступке за мотивисање ученика 

уважавајући њихове различитости 

и претходна постигнућа. 

Наставник подстиче интелектуалну 

радозналост и слободно изношење 

мишљења ученика. 

Ученик има могућност избора у вези 

са начином обраде теме, обликом 

рада или материјала. 

Наставник показује поверење у 

могућности ученика и има 

позитивна очекивања у погледу 

успеха. 

93,8% 

                            90,6% 

62,5% 

 87,5% 

22,5% 

              27,5% 

                                        22,5 

42,5% 

23,3% 

30% 

23,3% 

66,7% 

30 

9 

7 

29 

11 

9 

20 

17 

20 

28 

7 

9 



СТАНДАРД 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4 2.1.5 2.1.6. СТЕПЕН 

ОСТВАРЕНОСТИ 

ИНДИКАТОРА 

2.1. 
Наставник 

ефикасно 

управља 

процесом  

учења на часу. 

3 3 3 2 2 2  

           3 

 

2,5   
 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6.  

2.2. 
Наставник 

прилагођава 

рад на 

часу 

образовно-

васпитним 

потребама  

ученика. 

3 3 2 2 2 2            2 

 

 

2,3 

 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6.  

2.3. Ученици 

стичу знања, 

усваjаjу 

вредности, 

развиjаjу 

вештине и 

компетенциjе 

 на часу. 

3 3 2 2 2 2            2 

   

 

2,3 

 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. /  

2.4. Поступци 

вредновања су 

у 

функциjи  

даљег учења. 

3 3 3 2 2             3 

2,6 

 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5. /  

2.5. Сваки 

ученик има 

прилику да 

буде успешан. 

3 2 2 2 3             2 

2,4 

  

2,4      2 
 

ИНДИКАТОРИ КОЈИ СУ ПРИСУТНИ У МАЊОЈ МЕРИ КАО РЕЗУЛТАТИ 
АНКЕТЕ - СТЕПЕН ОСТВАРЕНОСТИ 2  



 
2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености. 
2.1.5. Наставник усмерава интеракциjу међу ученицима тако да jе она у функциjи учења 

(користи питања, идеjе, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење). 

2.1.6.Наставник функционално користи постојећа наставна средтва и ученицима доступне 

изворе знања. 

2.2.3.Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са његовим образовно 

васпитним потребама. 

 

2.2.4. Наставник примењуjе специфичне задатке/активности/материjале на основу ИОП-а 

и плана 

индивидуализациjе. 

 

2.2.5.Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким активностима 

којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима. 

 

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама ученика 

 

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењуjе и анализира идеjе, одговоре и решења. 

2.3.4. Ученик излаже своjе идеjе и износи оригинална и креативна решења. 

2.3.5.Ученик примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди учење. 

2.3.6. Ученик планира, реализуjе и вреднуjе проjекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника. 

2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења 

ученика. 

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважаваjући њихове 

различитости и претходна постигнућа. 

 

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или материjала. 

 

 

 

НАШ ЗАДАТАК ЈЕ ДА ОВИ ПОКАЗАТЕЉИ БУДУ ПРИСУТНИ У 
ВЕЋОЈ МЕРИ ИЛИ У ПОТПУНОСТИ, У ДАЉЕМ РАДУ 

 
 
 
РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА: 

*Наставници су кроз самовредновање наставе и учења, остварили ниво 3. 



*Вредновањем од стране педагога и самовредновањем наставника о раду на 

законској документацији, кроз чек листу, остварен је ниво 4. 

*У области квалитета рада школе, Настава и учење, а на основу анонимних 

електронских упитника и процене од стране наставника, ученика и родитеља, 

добили смо вредност остварености стандарда на нивоу 2. 

 

 

 

SWOT АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА  

НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

ПРЕДНОСТИ (Strengths): НЕДОСТАЦИ (Weaknesses): 

- СТРУЧАН НАСТАВНИ КАДАР КОЈИ СЕ 

СТАЛНО 

УСАВРШАВА 

-СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ -НИВО 

3 

-СТАНДАРД 2.4. Поступци вредновања су у 

функциjи даљег учења, ПРИСУТАН ЈЕ У ВЕЋОЈ 

МЕРИ (НИВО 3)  

 

- 57% ПОКАЗАТЕЉА ИМА НИВО 2, ОДНОСНО 

ЗАСТУПЉЕНИ У МАЊОЈ МЕРИ 

- ПРИСУТНОСТ ПОКАЗАТЕЉА 2.2.4. НИЈЕ 

БЕЛЕЖЕНО У СИТУАЦИЈИ КАДА НЕМА 

УЧЕНИКА ПО ИОП-У, А УШЛО ЈЕ У ОВУ 

АНАЛИЗУ 

-ВАНРЕДАН НАЧИН ОДВИЈАЊА НАСТАВЕ  

ИЗАЗВАН ВИРУСОМ КОРОНА ЈЕ 

СПРЕЧИО ОБИМНИЈУ АНАЛИЗУ 

ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА 

МОГУЋНОСТИ (Opportunities): ПРЕПРЕКЕ (Threats): 

-ПРИМЕНА АКТИВНЕ НАСТАВЕ 

-РАДИТИ НА МОТИВАЦИЈИ УЧЕНИКА 

-КРЕАТИВНА ПРИПРЕМА НАСТАВНИКА ЗА 

ЧАС 

-ТЕМАТСКО НАСТАВНО ПЛАНИРАЊЕ 

-ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО 

ПОВЕЗИВАЊЕ 

ГРАДИВА 

-ЗНАЊЕ УЧЕНИКА ГРАДИТИ КРОЗ 

ФУНКЦИОНАЛНО УЧЕЊЕ 

- НЕЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ВЕЋИНЕ 

НАСТАВНИКА 

И РОДИТЕЉА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У 

ВРЕДНОВАЊУ И САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА 

-ТЕЖЊА НЕКИХ НАСТАВНИКА КА 

ТРАДИЦИОНАЛНОЈ НАСТАВИ 

-НЕЗАДОВОЉСТВО СТАЊЕМ У ПРОСВЕТИ 

-ВЕЛИКИ ОБИМ АДМИНИСТРАТИВНИХ 

ПОСЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА У ОБЛАСТИ НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА : 

Сви наставници користе Образац за посматрање и вредновање часа, а у наставничкој 

канцеларији видно су истакнути показатељи са проценом нивоа 2. 



Активна настава, тематско планирање и рад на функционалном знању ученика. 

 

 

 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ПРЕДЛОЖЕНИХ МЕРА: 

Посете угледним часовима током школске године према плану из Годишњег планарада школе и 

посете редовним часовима од стране директора, педагога и колега. Вредновање часа од стране 

присутних на часу и самовредновање наставника који изводи наставу, кроз Образац за 

посматрање и вредновање часа. 

 

 

 

Кључна област 3. ОБЛАСТ ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  
 

 Самовредновање ове области због обимности планиране анлизе где ће бити коришћени  и 

поређени подаци који се налазе у Извештају о раду школе за четворогодишњи период 

представљаће предмет самовредновања наредне школске године. Тим за самовредновање је 

током школске године прикупљао податке и разматрао увођење инструмената који би 

олакшали поменуте активности укључивањем већег броја запослених. Школа је 

континуирано пратила напредовање и постигнућа ученика у ванредним околностима у 

којима се одвијало функционисање наставе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кључна област 4. : ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

У самовредновању учествовали су сви наставници, стручни сарадници, директор, школски 

саветник, ученици и родитељи. 

Технике и интрументи који коришћени приликом самовредновања су: упитници за 

наставнике, ученике и родитеље, дискусије чланова тима на сасатнцима, одржани су 

заједнички састанци са Тимом за школско развојно планирање, анализирана је школска 

документација и прикупљени докази, непосредан увид у наставни процес, упитници за 

чланове тима и квалитативна анализа рада Тима за самовредновање у протеклом периоду, 

тј. у школској 2020/2021. години. 

 

1. САМОВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВНИКА У ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА 4. ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА 

У анкети је учествовао 31 наставник, а питања и одговори су били следећи: 

 

 
 

 



  

 

 

 



 

  



2. САМОВРЕДНОВАЊЕ УЧЕНИКА У ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА 4. ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА  

Анкету су анонимно попунили ученици осмог разреда, укупно 43. 

Питања и одговори су следећи: 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 
 

 

3. САМОВРЕДНОВАЊЕ РОДИТЕЉА У ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА 4. ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА 

Анкету је попунило 34 родитеља, анонимно. Питања су иста као и у анкети 

намењеној  ученицима, а одговори су следећи: 

 









 
 



На основу анкета можемо видети да: 

 

-35,29 % ученика, а 52, 94% родитеља сматра да школа предузима мере за подршку 

ученицима при учењу; 

-50% ученика, 64,70% родитеља мисли да школа пружа ученицима васпитњу 

подршку; 

-школа предузима мере подршке на основу успеха и владања ученика – сагласно је 

52,94% ученика и 55,88% родитеља; 

-70, 58% ученика и 64,70% родитеља сматра да школа укључује породицу; 

-школа предузима активности у сарадњи са другима, 29,41% ученика и 52,94% 

роситеља подржава; 

- 41,17% ученика и 55,88% родитеља каже да школа пружа подршку приликом 

преласка из првог у други циклус школовања; 

-школа организује активности за развијање социјалних вештина – 41,17% ученика и 

55, 88% родитеља; 

- школа утврђује понуду ваннаставних активности на основу укључености ученика 

– 38.23% ученика и 58,82% родитеља је сагласно; 

- 61.76% ученика и 58,82% родитеља сматра да школа промовише здрав стил 

живота; 

- 52, 94% ученика и исти проценат родитеља мисли да школа подстиче 

професионални развој ученика; 

- 55,88% ученика и 52,94% родитеља каже да се у школи примењује индивидуалан 

приступ ученику или груши којем је потребан; 

- 44, 11% ученика и родитеља сматра да школа омогућава напредовање ученика са 

изузетним способностима. 

 

 

Чланови Тима за самовредновање су констатовали да су ученици обавештени о свим 

видовима подршке које школа пружа. Распореди допунске и додатне наставе, слободних 

активности, припремне наставе за ученике осмог разреда налазе се на огласним таблама за 

ученике на првом спрату за предметну наставу и у учионицама где се реализује разредна 

настава. Распореди се налазе на школском сајту и доступни су, како ученицима, тако и 

родитељима. Подаци који се налазе у Извештају о раду школе на крају пшк. 2020/21. године 

показују да је одржан велики број часова допунске и додатне наставе, као и да је оваквим 

видом подршке било обухваћено много ђака. У млађим разредима,је организована допунска 

настава из следећих предмета: српски језик, математика. На млађем зрасту ученици су 

редовно долазили на часове допунске наставе као и на часове додатне наставе из математике 

у 4. разреду. 

На старијем узрасту од V-VIII  организована је допунска настава за ученике који су имали 

потешкоћа у савладавању градива из појединих предмета (српски језик, математика, 

енглески језик, руски језик, физика, хемија, географија и историја) и за ученике са 

недовољном оценом из предмета.Овде је постојао проблем нередовног похађања наставе 



допунског васпитно- образовног  рада. Питање мотивисања ученика за тај облик рада, као 

и оспособљавање ученика за самостално и правилно учење били су приоритетни задаци на 

тим часовима. 

Тим за самовредновање предлаже да наставници поред досадашњих метода, користе 

и неке иновативне методе како би ученицима олакшали технику учења. Такође, 

наставити, кроз све видове васпитно- образовног рада, укључивање успешнијих 

ученика да помажу ученицима који спорије напредују. 

 

Поред допунске, одржани су и часови додатне наставе из предмета српски језик, енглески 

језик, руски језик, математика, физика, хемија, историја, географија, биологија. 

Напомена: Ове школске године  изостао је секцијиски рад из појединих предмета због 

наставе на даљину и тренутне епидемиолошке ситуације у Србији. 

Највише ученика је укључено у додатну наставу. У оквиру додатне наставе ученици се 

додатно припремају за све нивое такмичења предвиђене планом МП. План такмичења је 

саставни део Годишњег плана рада школе. Нажачлост, због присуства вируса Ковид-19 

нису одржана такмичења из свих предмета, али онде где јесу резултати ученика на 

такмичењима јавно се промовишу и награђују. 
 

Тим за самовредновање процењује да се мере подршке ученицима предузимају на 

основу анализе успеха. Успех ученика се прати на седницама Одељењских већа, на крају 

првог и трећег класификационог периода, на крају првог и другог полугодишта. Врше се 

квантитативне и квалитативне анализе на основу којих се предлажу мере, врши 

саветодавни и инструктивни рад са ученицима и родитељима у сарадњи са наставницима, 

педагошко-психолошком службом и директором школе. Ученици са сметњама у развоју и 

тешкоћама у учењу добијају адекватну подршку кроз израду педагошких профила, 

индивидуалних планова подршке и индивидуалних образовних планова. Састанци Тима за 

инклузивно образовање су редовни и на њима се врши праћење реализације инклузивног  

образовања у школи. Израђују се белешке о напредовању и евалуације накласификационим 

периодима. 

Чланови Тима за самовредновање су сагласни да школа негује партнерски однос са 

родитељима ученика и сарадњу у пружању подршке. Директор школе, психолог и 

педагог свакодневно су доступни родитељима ученика. Наставници разредне и предметне 

наставе, редовно (једанпут седмично) имају „отворена врата“, а по потреби заказују и 

посебне састанке са родитељима којима увек присуствује директор и педгошко-психолошка 

служба. Директорa школе, школски психолог и педагог редовно присуствују 

седницама Савета родитеља и информишу их о реализацији инклузивног образовања, 

активностима које школа предузима у оквиру заштите ученика од насиља, самовредновању 

развојном планирању и другим значајним питањима за ученике. 

У октобру месецу су прикупљени подаци о деци којима је потребна пажња и додатна 

подршка. Ученици који похађају ИОП  и ученици који похађају допунску наставу 

остварују напредак. 



Школа сарађује са родитељима и са релевантним институцијама у пружању подршке 

ученицима. 

Чланови Тима за самовредновање су сагласни да школа предузима активности за 

упис у школу ученика из осетљивих група. Школа остварује добру сарадњу са вртићима 

из околине која се састоји у размени информација и обезбеђивању уписа све деце која 

територијално припадају школи. Постоји велико интересовање за упис ученика и ван 

територије школе. Школа у марту месецу организује родитељски састанак поводом уписа 

наредне генерације ученика првог разреда и информише родитеље о свим питањима 

значајним за упис. Директор школе настоји и успева да обезбеди бесплатне уџбенике и 

исхрану у школи за децу из осетљивих група сваке школске године. 

Тим за самовредновање констатује да школа предузима мере за редовно похађање 

наставе ученика из осетљивих група. Могло би се рећи да је редовно похађање 

наставе ученика из осетљивих група ретко, али постоје појединачни случајеви. Школа се 

због такве ситуацијама обраћа Центру за социјални рад и Школској управи. Директор школе 

и запослени предузимају све законом прописане активности и процедуре како би се свим 

ученицима обезбедило редовно похађање наставе. 

Чланови Тима за самовредновање закључују да се у школи примењују индивидуализовани 

приступи и индивидуални образовни планови за децу изосетљивих група за које постоји 

потреба за таквом врстом додатне подршке. Поред тога, у зависности од потреба детета 

израђују се индивидуализовани планови социјализације и заштите, компензаторни 

програми.Састанци Тима за инклузивно образовање су редовни и на њима се врши праћење 

реализације инклузивног образовања у школи. Израђују се белешке о напредовању и 

евалуације на класификационим периодима. 
 

Закључак: 

 

Тим за самовредновање констатује да се у школи организују компензаторни 

програми и активности за подршку учењу ученицима из осетљивих група, али и 

другима код којих постоји потреба.  

Тим за самовредновање закључује да школа сарађује са свим релевантним 

институцијама и појединцима у подршци осетљивим групама. Школа остварује 

сарадњу са Домом здравља ,,Милутин Ивковић“, Развојним саветовалиштем, 

Центром за социјални рад  Палилула, хуманитарном организацијом ,,Центар за 

интеграцију младих“, Црвеним крстом и другим. 

 
 

ОСТВАРЕН НИВО ВРЕДНОВАНЕ ОБЛАСТИ 4 
 

 

 

 



- 

 

 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ РАДА 

 

Из ученика треба извући оно најбоље и мотивисати их да се томе посвете. Школа треба да 

повећа број ваннаставних активности, као и простор за одржавање истих. Ученцима треба 

дозволити да сами бирају начин рада и литературу, усмеравати их на додатне чињенице и 

примењивати различите технике и методе, како би се повећало интересовање за додатним 

и ваннасатвним активностима. 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАКЕ СТРАНЕ  СЛАБЕ СТРАНЕ 

-Школа подстиче интересовања и 

креативност ученика кроз понуду 

различитих ваннаставних активности 

(слободне активности, додатна настава, 

различити васпитни програми); 

--Резултати ученика јавно се промовишу 

и награђују. 
 

-Могућност награђивања ученика зависи 

од ограничених средстава школе 

-Слаба посећеност слободних 

активности на вишем узрасту 

-Проблем похађања допунске наставе на 

старијем узрасту 

-Тешкоће у мотивисању ученика за 

редовно похађање слободних активности 

- Квалитетнија понуда секција на вишем 

узрасту и недостатак истих у нижим 

разредима 

-Недостатак простора и термина за 

реализацију ваннаставних активности 

-Потпунија реализација програма 

„Професионална оријентација на 

прелазу из основне у средњу школу“ 



 

Област квалитета  5. ЕТОС 

У току 2020/2021.године  Тим за самовредновање вредновао је кључну област ЕТОС, 

према стандардима и показатељима.  

Област квалитета Стандарди Показатељи 

 

 

 

 

ЕТОС 

5.1. Успостављени су добри међуљудски 

односи. 

5.1.1. У школи постоjи доследно поштовање 

норми коjима jе регулисано понашање и 

одговорност свих. 

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи 

доследно се примењуjу мере и санкциjе. 

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у 

школи примењуjу се разрађени поступци 

прилагођавања на нову школску средину. 

5.1.4. У школи се користе различите технике за 

превенциjу и конструктивно решавање 

конфликата. 

5.2. Резултати ученика и наставника се 

подржаваjу и промовишу. 

5.2.1. Успех сваког поjединца, групе или 

одељења прихвата се и промовише као лични 

успех и успех школе. 

5.2.2. У школи се примењуjе интерни систем 

награђивања ученика и запослених за 

постигнуте резултате. 

5.2.3. У школи се организуjу различите 

активности за ученике у коjима свако има 

прилику да постигне резултат/успех. 

5.2.4. Ученици са сметњама у развоjу и 

инвалидитетом учествуjу у различитим 

активностима установе. 

5.3. У школи функционише систем 

заштите од насиља. 

5.3.1. У школи jе видљиво и jасно изражен 

негативан став према насиљу. 

5.3.2. У школи функционише мрежа за 

решавање проблема насиља у складу са 

Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно-

васпитним установама. 

5.3.3. Школа организуjе активности за 

запослене у школи, ученике и родитеље, коjе су 

директно усмерене на превенциjу насиља. 

5.3.4. Школа организуjе посебне активности 

подршке и васпитни рад са ученицима коjи су 



укључени у насиље (коjи испољаваjу 

насилничко понашање, трпе га или су сведоци). 

5.4. У школи jе развиjена сарадња на свим 

нивоима. 

5.4.1. У школи jе организована сарадња 

стручних и саветодавних органа. 

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког 

парламента и другим ученичким тимовима 

5.4.3. У школи се подржаваjу инициjативе и 

педагошкaе аутономиjе наставника и стручних 

сарадника. 

5.4.4. Родитељи активно учествуjу у животу и 

раду школе. 

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи 

организуjу заjедничке активности у циљу 

jачања осећања припадности школи. 

5.5. Школа jе центар иновациjа и 

васпитно-образовне изузетности. 

5.5.1. Школа jе препознатљива као центар 

иновациjа и васпитно-образовне изузетности у 

широj и ужоj локалноj и стручноj заjедници.  

5.5.2. Наставници континуирано преиспитуjу 

сопствену васпитно-образовну праксу, мењаjу 

jе и унапређуjу. 

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства 

размењуjу са другим колегама у установи и ван 

ње 

5.5.4. Резултати успостављеног система тимског 

рада и партнерских односа на свим нивоима 

школе представљаjу примере добре праксе. 

5.5.5. Школа развиjа иновативну праксу и нова 

образовна решења на основу акционих 

истраживања. 

 

Техником анкетирања, путем упитника, требало је одговорити процењујући степен 

присутности. Анализом анкета приликом вредновања стандарда 5.1. Успостављени су 

добри међуљудски односи. установљено је следеће: 

Висок степен остварености показао се у следећем: 

● У школи се у користе различите технике за превенциjу и конструктивно решавање 

конфликата. 

● За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењуjу мере и санкциjе. 

Мање задовољавајући степен остварености показао се у следећем: 

● За новопридошле ученике и запослене у школи примењуjу се разрађени поступци 

прилагођавања на нову школску средину. 

 



Предлог мера  

    Саветодавни разговори наставника и ученика са педагогом школе 

 

Комплетна анализа добијених података приказана је графички 

 

 

     

Анализом анкета приликом вредновања стандарда 5.2. Резултати ученика и наставника се 

подржаваjу и промовишу, установљено је следеће: 

Висок степен остварености показао се у следећем: 

● Успех сваког поjединца, групе или одељења прихвата се и промовише као лични 

успех и успех школе. Постигнућа ученика на такмичењима објављују се на сајту 

школе, Facebook страници школе, као и на огласној табли.Такође,  успех ученика 

на учешћу у литерарним и ликовним конкурсима ,евидентира на сајту школе. 

● У школи се организуjу различите активности за ученике у коjима свако има 

прилику да постигне резултат/успех. (литерарни и ликовни конкурси расписани од 

стране школе, организација, локалне самоуправе и министарства, активности 

поводом обележавања школске славе, дана школе, нове године) 

Мање задовољавајући степен остварености показао се у следећем: 



● У школи се примењуjе интерни систем награђивања ученика и запослених за 

постигнуте резултате. 

Предлог мера  

Разрадити предлоге за развој стратегије интерног система награђивања ученика и 

запослених 

 

Комплетна анализа добијених података приказана је графички 

 

     

 

    

 

 

 

Анализом анкета приликом вредновања стандарда 5.3. У школи функционише систем 

заштите од насиља., установљено је да сви показатељи имају висок степен 

остварености 



● У школи jе видљиво и jасно изражен негативан став према насиљу. Сваку појаву 

насилног понашања, школа анализира и поступа у складу са Протоколом о заштити 

деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 

установама.  

● Школа организуjе активности за запослене у школи, ученике и родитеље, коjе су 

директно усмерене на превенциjу насиља. Радионице усмерене на тему превенције 

насиља реализују се на часовима одељенске заједнице. 

● Школа организуjе посебне активности подршке и васпитни рад са ученицима коjи 

су укључени у насиље (коjи испољаваjу насилничко понашање, трпе га или су 

сведоци). 

Комплетна анализа добијених података приказана је графички 

 

    

    

 

 

Анализирајући упитнике приликом вредновања стандарда 5.4. У школи jе развиjена 

сарадња на свим нивоима.установљено је следеће: 

Висок степен остварености показао се у следећем: 

● Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким тимовима  



● Родитељи активно учествуjу у животу и раду школе ( путем  родитељских састанака, 

Савета родитеља, укључени су у рад  појединих тимова у школи.)  

 

 

 

Мање задовољавајући степен остварености показао се у следећем: 

 

● У школи jе организована сарадња стручних и саветодавних органа. 

 

● Наставници, ученици и родитељи организуjу заjедничке активности у циљу 

jачања осећања припадности школи. 

 

 

Предлог мера  

Подржавање различитих иницијатива запослених и подстицање њихових слобода у 

организовању нових пројеката и активности од стране школе. 

Појачати сарадњу стручних и саветодавних органа школе  

 

 

Комплетна анализа добијених података приказана је графички 

 

    

  



    

 

 

 

 

Анализирајући упитнике приликом вредновања стандарда 5.5. Школа jе центар иновациjа 

и васпитно-образовне изузетности. установљено је да је стандард добро остварен, да је 

школа  препознатљива као центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности у широj и 

ужоj локалноj и стручноj заjедници, да наставници континуирано преиспитуjу сопствену 

васпитно-образовну праксу, мењаjу jе и унапређуjу, да нова сазнања и искуства размењуjу 

са другим колегама у установи и ван ње, као и да резултати успостављеног система 

тимског рада и партнерских односа на свим нивоима школе представљаjу примере добре 

праксе. 

 

 

Мање задовољавајући степен остварености показао се у тврдњи  

 

● Школа развиjа иновативну праксу и нова образовна решења на основу 

акционих истраживања. 

 

Предлог мера  

Пратити новости кроз разне пројекте, конкурсе који би унапредили статус наше школе 



Планирати и реализовати акциона истраживања у циљу развијања иновација и нових 

образовних решења. 

Подстицати и одржавати мотивацију за даљи професионални развој. 

 

 

 

Комплетна анализа добијених података приказана је графички 

 

   

    

 

 

У мају је спроведена је анкета за наставнике  у вези са атмосфером у школи и 

међуљудским односима.  

Графички приказ анкете: 

 



    

 

 

 

    

 



  

 

 

 

           

 



                                                                       

 

Из приложеног се може видети да велики проценат наставника атмосферу у школи 

оцењује као добру. Наставници као предлог за побољшање атмосфере у школи и 

унапређење сарадње и тимског рада у колективу наводе одлазак на  излете  у којима би се 

у опуштеној атмосфери још боље упознали.  Такође сматрају да би у школи требало 

неговати тимски рад кроз сарадњу на пројектима, тематксим данима... 

 

Наставници континуирано преиспитују и унапређују свој рад, наводећи да похађају 

семинаре, вебинаре, размењују искуства са колегама, прате иновације у оквиру свог 

предмета... 

Наставници оцењују сарадњу са директорком, са административном службом  и 

ненаставним особљем као одличну док код сарадње са стручним сарадницима оставаљају 

простор за унапређење. Неки од  предлога су већа и бржа доступност и темељнија сарадња 

у решавању актуелних проблема, више укључивање у свакодневне, пратеће и битне 

проблеме. 

ОСТВАРЕН НИВО ВРЕДНОВАНЕ ОБЛАСТИ 4 
 

 

 

 

Кључна област 6. Руковођење, организација и обезбеђивање 

квалитета 

 У оквиру области руковођење, организација и обезбеђивање квалитета, а у оквиру 

подручја руковођење, због промена која се догодила у руководству, две промене 

директора, ванредних околности, чланови Тима су се договорили пошто није било 

довољно времена да се одложи вредновање ове области.  

 

 

                                                     30.08.2021.г. Тим за самовредновање за школску 2020/2021.г 

 

                                                     Координатор Тима за самовредновање: Сунчица Стојковић 


