
 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“ 

                         ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ИЗБОР КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ 

          

          На првом састанку тима за самовредновање разматране су све потенцијалне кључне области и 
на основу чињенице да је област настава и учење била последња коју је тим обрадио. С обзиром да 
ове школске године предстоји израда Школског развојног плана, након консултација са директором 
Школе , тим је одлучио да вреднује преосталих 6 области, како би се на основу добијених резултата 
израдио нови Развојни план школе. 
           Очекивања су да након завршеног процеса самовредновања  и одређивања јаких и слабих 
страна школе , дамо предлоге за унапређење рада школе, процеса наставе и израду акционог плана.  
Договорена је и динамика рада , као и подела задужења. 
 Припрема упитника у електронској форми и дистрибуција електронским путем.   

 Примена анкетних листова,  статистичка обрада и сумирање добијених резултата,  
сређивање извештаја и комплетирање целокупног материјала.  
  

  

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

          Почетак рада тима за самовредновање је била седница Наставничког већа одржана август 2019 

године када је и изабран тим за самовредновање, који је одмах након завршетка седнице одржао свој 
први радни састанак , на коме је  дат предлог  о избору кључних области самовредновања. Ово је 
такође, био први радни договор тима, на коме су подељени задаци око израда анкета и прикупљања 
доказа. 
                   Као крајни рок за завршетак рада предвиђен је крај марта 2020.године.  
Извештај о самовредновању свих области вредновања које су дефинисане стандардима квалитета рада 
устанoве школске 2019/20 године.  На основу остварености стандарда квалитета рада школе биће 
сачињен Развојни план школе за период 2020-2025. год. 

 

 

 

 

УЧЕСНИЦИ У ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА 

 

          1.Ученици 

          2. Наставници и стручна служба 

          3. Родитељи 

          4. Директор школе 

          5. Административна служба 

          6. Правна служба 

          7. Школски одбор- чланови 

  

    

 ПРИКАЗ МЕТОДА КОЈЕ СУ КОРИШЋЕНЕ У ПРИКУПЉАЊУ ПОДАТАКА 

  

          Избор техника и инструмената 

  

           

Технике Инструменти 

1. Анкетирање 

Упитник за наставнике и стручну 
службу; Упитник за ученике; 
Упитник за родитеље; Листа 



снимања атмосфере у учионици . 
Сви упитници су у електронској 
форми. 

2. Интервјуисање 

Индивидуални разговори са 
наставницима и 
родитељима;Презентовање рада 
тима; Сугестије. 

3. Посматрање 

Чек листа школске документације; 
панои у холу, учионицама и 
наставничкој канцеларији. Чек листе 
за праћење часова. 

4. Анализирање 

Чек листе, Годишњи план рада 
школе, 
правилници,записници,евиденције. 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                        

     ПРИЛОЗИ 

  

1. Дневници рада 

2. Годишњи план рада школе 

3. Записници 

4. Евиденције 

5. Документација у електронском облику (анкете и електронски дневник) 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. ОПИС СТАЊА ИЗ КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ ЕТОС 

  

Подручја вредновања 

  

5.1. Углед и промоција школе 

  

5.1.1. Углед и обележја школе 

 

5.1.1. Основна обележја школе (табла са називом,грб,- истакуте на улазу у зграду школе, табле са грбом 
школе и општине истакнуте на сва три улаза у школско двориште).  

Школа има и посебна обележја (амблем, монографију, школски лист, летопис, интернет-презентацију.).  

У школи се одвијају традиционалне манифестације (приредбе, такмичења, спортске активности, трибине, 
изложбе.) у којима је укључен већи део запослених, родитеља и ученика. Школа је и место културних 
дешавања у својој средини. 

 

  

У нашој се школи одвијају следеће традиционалне манифестације : 
 



 Дечја недеља 

 Маскенбал изложба кућних љубимаца 

 Прослава школске славе – Светог Саве 

 Дан школе 

 Професинална оријентација – предавања за родитеље и ученике 

 Oбележавање важних међународних датума 

 у свим наведеним манифестацијама  укључени  су сви актери школе.  
 

 Оно што би требало унапредити је рад на укључивању и анимирању већег броја запослених у 
маркетингу и промоцији школе.  

 

 

5.1.2. Очекивања и промоција успешности 

  

У нашој школи, поред наставних, постоји и велики број ваннаставних активности којима се ученици 
наше школе радо одазивају, као што су : хор и оркестар, драмско – рецитаторска секција, литерарна 

секција, ликовна секција, чиме се сваком ученику пружа могућност да испуни своје потребе и 
интересовања, као и да на најбољи и најефикаснији начин искаже себе као особу и индивидуу.  
 Наш успех на најбољи начин показује и 100 % пролазност на квалификационом испиту.  Такође, са 
поносом истичемо награде које су наши ученици освојили на  окружним и републичким 
такмичењима. Успех сваког појединца, или одељења прихваћен је и промовисан као лични успех 
појединца  и успех школе. 
Успешни појединци и групе јавно се похваљују  путем књиге обавештења,  на Наставничком већу, као 
и путем сајта школе.  

Успех појединца је и успех наше школе. 

 Постоји Правилник у којем су прецизно договорени начини о награђивању и похваљивању ученика 

као и о избору ђака генерације. 
 

Потребно је неке сегменте  ваннаставних активности модернизовати,како би се креативност ученика 
подстицала и пратила савремене трендове. 
 

У циљу обезбеђивања што квалитетнијег провођења времена ученика од 5-8 разреда, размотрити 
увођење „обогаћеног једносменског рада“, где би се ученицима од 5-8 рареда понудили садржаји 
после часова. 
 

5.1.3. Култура понашања 

  

            У школи постоји Кућни ред и Правилник о понашању ученика , наставника, свих запослених и 
родитеља који су сви једногласно прихватили,  са којима  су упознати родитељи на првом 
родитељском састанку и ученици на првом часу одељењске заједнице. 

Поштовањем прихваћених правила, међусобним уважавањем и хуманим опхођењем  у школи 
се негује и подстиче култура понашања. 
 

    Кућни ред  и Правилник о понашању ученика , наставника, свих запослених и родитеља истакнути  
на видном месту у школи и на сајту школе. 

Требало би унапредити рад одељењских старешина у раду са одељењским заједницама у циљу 
подизања свести о поштовању правила понашања и кућног реда. Поштовати план рада одељењских 
заједница. 



 Осмислити начине да се интерперсонална комуникација на свим нивоима унапреди. Одредити 
канал комуникације, представити га свим наставницима и истакнути га на огласној табли у зборници. 

Пракса која углавном одговара горе наведеном опису вреднује се као ниво 3. 

 

5.2. АТМОСФЕРА И МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ 

У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље: 
5.2.1. Поштовање личности  

5.2.2. Једнакост и правичност  

            5.2.3. Естетско и функционално уређење школског  

5.2.1. Негује се слобода изражавања и уважава се право свих актера у школи да траже, примају и дају 
информације. Развија се критичко мишљење. Интерактивни однос свих актера у школи доприноси развоју 
толеранције, одговорности и међусобног поверења. Уважавају се мишљења и захтеви одељењских 
заједница и ђачког парламента који доприносе квалитетнијем раду школе.  

5.2.2. Школа је обезбедила равноправне услове којима се омогућава свима у школи, укључујући и децу са 
посебним потребама, оптимални развој њихових потенцијала. Запослени у школи односе се према 
ученицима, родитељима и колегама једнако и без предрасуда у односу на њихов социјални статус, 
верску, националну и полну припадност. Нема повлашћених појединаца и група. Школа информише све 
актере о документима у којима се промовишу дечја и људска права. Програм рада (школе, одељењског 
старешине, Савета родитеља, стручних сарадника) садржи елементе поштовања дечјих права, 
хуманитарне акције и активности везане и за упознавање традиција народа који заједно живе. 

5.2.3. Простори у школи су оплемењени и у функцији васпитног деловања и учења. Негује се одговоран 
однос запослених и ученика према уређењу и одржавању простора и окружења школе.  

Пракса која углавном одговара горе наведеном опису вреднује се као ниво 4. 
 

5.3. ПАРТНЕРСТВО СА РОДИТЕЉИМА, ШКОЛСКИМ ОДБОРОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље: 
5.3.1. Комуникација са родитељима  

5.3.2. Укључивање родитеља у живот и рад школе и у школско учење  
5.3.3. Веза између школе и Школског одбора 

5.3.4. Улога школе у локалној заједници 

Опис нивоа остварености - ниво 4 

5.3.1. Родитељи се редовно информишу о свим сегментима рада школе у складу са договореним 
правилима сарадње- Преко чланова Савета родитеља и преко одељењских старешина.  Упознати су са 
начином извештавања о постигнућима и напредовању своје деце. Школа редовно мотивише родитеље за 
сарадњу. Родитељи преко свог представника у Савету родитеља креирају облике и садржаје сарадње са 
школом. Комуникација са родитељима одвија се уз узајамно уважавање. 

5.3.2. Укључивање родитеља у различите активности школе је планирано Годишњим програмом рада. 
Предвиђене активности се успешно реализују, о чему постоји прецизна евиденција. Школа охрабрује и 
подстиче родитеље да учествују у њеном животу и раду, уважава нове идеје и ствара могућности за нове 
облике сарадње. Школа омогућује родитељима да им наставни процес буде доступан. Родитељи, у 
сарадњи са наставницима, активно се укључују у стварање бољих услова за школско учење, непосредно 
у процес наставе, доводећи друге стручњаке, помажући организацију посета у функцији наставе...  

5.3.3. Заједнички циљ - напредак школе остварује се кроз партнерски однос школе и Школског одбора. 
Чланови Школског одбора се правовремено информишу и укључени су у различите активности рада 
школе. Све  одлуке Школског одбора су доступне свим актерима.  

5.3.4. Школа планира и остварује сарадњу са васпитно-образовним, културним, спортским и другим 
институцијама и установама у свом окружењу. Школа покреће и прикључује се еколошким, хуманитарним, 
културним и другим акцијама у локалној заједници. Органи локалне заједнице упознати су са потребама 
школе и пружају помоћ и подршку за задовољење тих потреба. 

Пракса која углавном одговара горе наведеном опису вреднује се као ниво 4. 



 

 Годишњи план рада садржи план сарадње са родитељима, али њихове иницијативе се 
селективно разматрају.  

Родитељи су упознати са условима и начинима остваривања наставног процеса, али нису 
активно укључени у његово побољшавање. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа прикупљених података 

  

Подаци добијени анкетирањем ученика 

  

ВАЖНО                                                       ТАЧНО/ПРИСУТНО 

1 – неважно                                                  1 – нетачно/није присутно 

2 – мало важно                                             2 - у мањој мери  тачно /присутно 

3 – важно                                                      3 – у већој мери тачно/присутно 

4 – врло важно                                             4 – тачно/присутно у потпуности 

  

ВАЖНО ТВРДАЊА/ИСКАЗ 
ТАЧНО 

1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 % 

0 0 0 0 8 27 22 73 

1.Волим да идем у 
школу јер се у њој 
добро осећам 

0 0 2 7 16 53 12 40 

0 0 0 0 12 40 18 60 

2.Упознат сам са 
правилима 
понашања у школи и 
кућним редом 

0 0 2 7 11 37 17 56 

0 0 0 0 5 17 25 83 
3.У школи нас уче да 
будемо одговорни за 0 0 2 7 11 37 17 56 



своје поступке 

0 0 0 0 12 40 18 60 

4.У школи нас 
подстичу да бринемо 
о свом окружењу 

0 0 3 10 13 43 14 47 

0 0 0 0 9 30 21 70 

5.У школи нас 
подстичу да бринемо 
о уре|ђењу и 
одржавању 
школског простора 

0 0 1 3 7 23 22 74 

                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подаци добијени анкетирањем родитеља 

  

ВАЖНО                                                       ТАЧНО/ПРИСУТНО 

1 – неважно                                                  1 – нетачно/није присутно 

2 – мало важно                                             2 - у мањој мери  тачно /присутно 

3 – важно                                                      3 – у већој мери тачно/присутно 

4 – врло важно                                             4 – тачно/присутно у потпуности 

  

ВАЖНО ТВРДАЊА/ИСКАЗ 
ТАЧНО   

1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 % 

        11 14 69 86 

1.Упознат/а сам с 
правилима и кућним 
редом у школи. 

    4 5 25 31 51 64 

                                    

  

          

  

  

  

Подаци добијени анкетирањем наставника и стручне службе 

  

ВАЖНО                                                       ТАЧНО/ПРИСУТНО 

1 – неважно                                                  1 – нетачно/није присутно 

2 – мало важно                                             2 - у мањој мери  тачно /присутно 

3 – важно                                                      3 – у већој мери тачно/присутно 

4 – врло важно                                             4 – тачно/присутно у потпуности 

  

ВАЖНО ТВРДАЊА/ИСКАЗ 
ТАЧНО 

1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 % 

0 0 0 0 0 0 30 100 1. Свестан/на сам да 0 0 0 0 7 23 23 77 



је моје понашање 
пример ученицима, 
родитељима и 
колегама. 

0 0 0 0 7 23 23 77 

2. Редовно 
користим прилику 
за похваљивање и 
признање 
позитивних 
поступака и успеха 
ученика. 

0 0 0 0 5 13 25 83 

0 0 3 10 7 23 20 67 

3. Подстичем 
ученике да  открију 
и развијају своје 
таленте учествујући 
у понуђеним 
ваннаставним 
активностима. 

0 0 0 0 7 22 23 78 

0 0 0 0 7 23 23 77 

4. Сваке године 
водим бар једну 
секцију/слободну 
активност. 

2 6,6 2 6,6 8 27 18 60 

0 0 1 3,3 7 23,3 22 73,3 

5. Наша школа је 
центар културних и 
спорских 
активности у 
локалној средини. 

0 0 1 3,3 9 30 20 66,6 

0 0 0 0 3 10 27 90 

6. У школи су 
осмишљене 
ситуације у којима 
се промовишу 
постигнућа ученика 
у свим областима, у 
школским и 
ваншколским 
активностима. 

  
1 3,3 6 20 23 76,6 

  

  

          Анкетом је обухваћено 30 ученика, 80 родитеља, 30 наставника и стручна служба, урађено је 12 
листа снимања часова.  Анализом прикупљених података уочавамо веома висок проценат ученика 
који сматрају веома важним и тачним тврдњу да воле да иду у школу, јер е у њој добро осећају као и 
да су упознати са правилима понашања  и  да их у школи учимо да буду одговорни за своје поступке. 
Родитељи такође сматрају важном и тачном тврдњу да су упознати са кућним редом школе и 
правилима понашања у њој. Наставни кадар и стручна служба је показала велику професионалност и 
стручност у свом раду кроз дате одговоре. 
          

  

          Пракса која углавном одговара наведеном опису вреднује се као ниво 4. 

  

Предлог мера за унапређење кључне области 

          

Ученици сматрају да кућни ред и правила школе ремете и крше увек исти ученици.  Појачати 
васпитни рад са групом ученика и појачати рад одељењских заједница. 



 

 

 

 

5.2. Атмосфера и међуљудски односи 

  

5.2.1. Поштовање личности 

  

На основу података добијених анкетирањем наставника и стручне службе, ученика и родитеља дошли 
смо до следећих резултата: већина родитеља, наставника и ученика сматра да се у школи негује 
међусобна сарадња и уважавање и да им је та тврдња и  лично важна. Наиме 53,33 % родитеља сматра 
да је поменута тврдња тачна/ присутна у потпуности у школи, 36,66 % сматра да је присутна у већој 
мери и 10% сматра да је присутна у мањој мери.  
 

Наставници и стручна служба имају следеће мишљење: 7,69 сматра да је поменута тврдња присутна у 
потпуности у школи, 76, 92 да је присутна у већој мери и 15,38 да је присутна у мањој мери.  
 

47% ученика сматра да је тачно/присутно у потпуности да је понашање наставника у школи, 
међусобно и у односу са ученицима  уз узајамно уважавање, 43% да је тачно/присутно у већој мери и 
10 % ученика сматра да је тачно/ присутно у мањој мери. 
          Ученици наше школе сматрају да их запослени у школи подстичу да слободно изражавају своје 
мисли и ставове ( 63% да је поменута тврдња тачна/присутна у потпуности, 27% да је тачна/присутна 
у већој мери и 10 % да је тачна присутна у мањој мери). Такође сматрају да их запослени у школи 
подстичу на међусобну толеранцију ( 67% да је тачно/ присутно у потпуности, 23% да је 
тачно/присутно у већој мери и 10% да је тачно/присутно у мањој мери. 
          

 Наставници сматрају да им је лично веома важно да се сви у школи међусобно подстичу на 
толеранцију, узајамно уважавање, поштовање, сарадњу, бригу о другима. Што се тиче присутности у 
школи поменуте тврдње, 30,77 % испитаних наставника сматра да је тачно/присутно у потпуности да 
се сви запослени у школи подстичу на толеранцију, узајамно уважавање, поштовање, сарадњу, бригу о 
другима, 46, 15% сматра да је у већој мери тачно/присутно у школи, 15, 38% да је у мањој мери тачно/ 
присутно и 7, 69 да је нетачно и није присутно у школи. 

 

 Ученици наше школе су истакли једну добру особину, да их наставници и запослени у школи 
уче да буду одговорни за своје поступке (56% испитаних ученика је одговорило да је тачно/присутно 
у потпуности у школи, 37% да је тачно / присутно у већој мери и 7% да је тачно/присутно у мањој 
мери. Испитани ученици сматрају да им је наведена тврдња и лично важна (83%  врло важано а 17% 
да је важно). 
          

 Питања попут агресивности, нетрпељивости, нетолернцији и недопустивом понашању у 
школи је важно питање и битно је да се о томе отворено разговара и дискутује. Ученици о томе имају 
следеће мишљење: 70% испитаних ученика сматра да је поменута тврдња тачна/присутна у 
потпуности у школи, 20% сматра да је поменута тврдња у већој мери тачна/присутна и 10% сматра да 
је у мањој мери тачна/присутна. 

  

У наредном периоду треба интензивирати разговоре одељењских старешина и педагога и 
психолога  о поменутом питању са ученцима који врше насиље и ученицима који трпе насиље.   
          У нашој школи развија се код ученика критичко мишљење,уважавају се захтеви и мишљења 
Одељењских заједница и Ученичког парламента који доприносе квалитетнијем раду школе. 
  

  

5.2.2. Једнакост и правичност 

  

Школа је обезбедила равноправне услове за све присутне у школи. Деца са посебним потребама 



напредују према својим могућностима уз велико залагање наставника. На основу добијених резултата 
може се закључити да су у школи међусобни односи без предрасуда у погледу социјалног статуса, 
вероисповести, националне и полне припадности.  

Наиме 46,15% испитаних наставника сматра да је поменута тврдња тачна/присутна у 
потпуности и 53,85% сматра да је у већој мери тачна/присутна. 
Ученици сматрају да их наставници и запослени у школи наводе на поштовање различитости ( 50% 
ученика сматра да је исказ тачан/присутан у потпуности, 40% да је у већој мери тачан/присутан и 10% 
сматра да је у мањој мери тачан/присутан.  
У школи нема повлашћених појединаца или група ни међу ученицима ни међу родитељима. 
 

Важно питање је и питање безедности ученика у школи.  
 

Ученици имају следеће мишљење о том питању, 50% испитаних ученика сматра да је поменута 
тврдња тачна/присутна у потпуности, 30% сматра да је у већој мери тачна/ присутна и 20% да је у 
мањој мери тачна/присутна. Што се тиче личне важности поменуте тврдње за ученике ученици имају 
следеће мишљење: 83,33% ученика сматра да је поменута тврдња тачна /присутна у потпуноси, 
13,33% да је у већој мери тачна/присутна и 3,33% да је у мањој мери тачна/присутна. 
 

Школа информише све актере о документима у којима се промовишу дечја и људска права. Програм 
рада школе, одељењског старешине, Савета родитеља, стручног сарадника- садржи елементе 
поштовања дечјих права, хуманитарне акције.  

  

 

5.2.3. Естетско и функционално уређење школског простора 

  

Постори у школи су добро опремљени. Учионице су класичног типа. Што се тиче вођења бриге о 
уређењу и одржавању школског простора наставници имају следеће мишњење. 65, 38% настаника 
тврди да је тачно/присутно у потпуности да сви у школи брину о уређењу и одржавању школског 
простора, 15,46% сматра да је у већој мери тачна/присутна поменута тврдња, 10,77% испитаних 
наставника сматра да је у мањој мери тачна/присутна поменута тврдња и 8,39% сматра да је тврдња 
нетачна односно није присутна.  
 

Сви наставници добили су детаљно упутсво о како да поступају да би се очувала школска имовина,  
школа треба да предузме рестриктивне мере у случају да дође до оштећења школског простора. 
 

Ученици сматрају да им је лично важно (40%) или врло важно (60%) да их наставници и запослени у 
школи подстичу да брину о свом окружењу. Добијени резултати указују на то да ученици имају 
изграђено мишљење о важности очувања школског простора и свог окружења. Такође сматрају да је 
поменута тврдња у школи присутна/тачна у потпуности по мишљењу ученика са 47%, у већој мери 
тачна/присутна 43% а у мањој мери тачна/присутна 10%. 
 

Ученици наше школе су на постављену тврдњу да их запослени у школи подстичу да брину о уређењу 
и одржавању школског простора одговорили на следећи начин: 74% испитаних ученика сматра да је 
поменута тврдња тачна/присутна у потпуности у школи, 23% да је у већој мери тачна/присутна и 3% 
да је у мањој мери тачна/присутна. Ученици су с друге стране показали да им је лично врло важно 
70% и важно 30% да их запослени у школи подстичу да брину о уређењу и оджавању школског 
простора. 
 

У уређењу школе и учионица посебно место имају ученички радови.  
Ученици уређују школски простор  (хол школе и учионице)у виду изложби радова, изради и 
уређивању паноа на различите теме, изради паноа у вези садржаја одређеног предмета. 
 

  



  

Област коју треба унапредити 

  

 

 Интезивирање  сарадње (разговора) одељењских старешина и Тима за заштиту деце од насиља 
са децом која врше насиље и децом која трпе насиље. Тематске радионице на часовима 
одељењске заједнице. 

  

  

  

5.3. Партнерство са родитељима, Школским одбором и локалном заједницом 

  

5.3.1. Комуникација са родитељима 

  

Већина родитеља сматра да школа даје правовремене и потпуне информације  о раду и дешавањима у 
школи. 20% испитаних родитеља сматра да је поменута тврдња тачна/ присутна у потпуности, 63,33% 
сматра да је у већој мери тачна/присутна и 16,66% да је у мањој мери тачна/присутна. Родитељи су 
дали слично мишљење и у вези следећег питања: 23,33% родитеља сматра да школа даје јасне и 
прецизне информацје о раду и дешавањима у школи, 56,66% да је поменута тврдња у већој мери 
тачна/присутна и 20% да је мањој мери тачна/присутна. 
Школа обавештава родитеље о постигнућима и напредовању своје деце кроз састанке Савета 
родитеља, родитељске састанке, контакте одељењских старешина и ППС са родитељима. 
На основу добијених резултата може се закључити да  46,66% родитеља сматра да школа подстиче и 
отворена је за сарадњу с родитељима, 36,66% сматра да је у већој мери поменута тврдња 
тачна/присутна и 16,66% смара да је у мањој мери тачна/присутна поменута тврдња. Родитељи су 
позитивно оценили и сарадњу са одељењским старешином свога детета. Наиме 83,33%  испитаних 
родитеља је у потпуноси задовољно сарадњом а 16,66 у већој мери. 
Родитељи преко  свог представника у Савету родитеља креирају облике и садржаје сарадње са 
школом. 40% родитеља сматра да школа прихвата у потпуности сугестије и иницијативе Савета 
родитеља, 36,66% сматра да прихвата у већој мери и 23,33% да прхвата у мањој мери. 
Комуникација са родитељима се одвија уз узајамно уважавање. 70% родитеља сматра је тачно да се 
запослени у школи према родитељима односе са уважавањем, 26,66% сматра да је у већој мери тачна 
поменута тврдња и 3,33% да је у мањој мери тачна поменута тврдња. 
  

5.3.2. Укључивање родитеља у живот и рад школе и школско учење 

  

Укључивање родитеља у различите активности школе је планирано Годишњим планом рада. 
Предвиђене активности се успешно реализују, о чему постоји прецизна евиденција. 70% родитеља 
сматра да  је тачно да школа  тражи њихово мишљење и сагласност када су у питању активности које 
морају да финансирају , 23,33% сматра да је поменута тврдња тачна у већој мери а 6,66% сматра да је 
тврдња тачна у мањој мери. Родитељи помажу рад школе колико су у могућности у виду учешћа у 
хуманитарним  акијама и куповином предмета на проданим изложбама дечјих радова . Родитељи су 
упознати са условима и начинима оствативања наставног процеса. 
  

5.3.3. Веза између школе и Школског одбора 

  

          Између школе и Школског одбора постоји партнерски однос у циљу постизања  заједничког 
циља- напретка школе. Чланови Школског одбора се правовремено информишу и укључени су у 
различите активности рада школе. Све одлуке Школског су доступне свим  актерима. 
  

5.3.4. Улога школе у локалној заједници 

  



Школа планира и остварује сарадњу са васпитно - образовним, културним, спортским и другим 
институцијама и установама у свом окружењу. Школа покреће и прикључује се еколошким, 
хуманитарним, културним и другим акцијама у локалној заједници. Органи локалне заједнице 
упознати су са потребама школе и пружају колико су у могућности помоћ и подршку за задовољење 
тих потреба. Taкође је приликом реализовања Акционог плана за област Ресурси именован Тим за 
сарадњу са локалном заједницом, који је до данас остварио запажене резултате. 
  

  

  

  

 

 

Могући извори доказа 

  

  

ДОКУМЕНТАЦИЈА- ДОКАЗИ ДА НЕ 

Правилник о понашању ученика и запослених √   

Кућни ред школе √   

Правилник о награђивању и похваљивању  √ 
 

Програм личног и социјалног развоја ученика   √ 

Евиденција о реализованим акцијамa за подстицање 
одговорности ученика 

  √ 

Евиденција о начину промовисања позитивног понашања 
ученика 

√   

Евиденција о начину реаговања и мерама за сузбијање 
неприхватљивог понашања ученика 

√   

Евиденција о реализованим културним активностима у 
школи и посетама ученика институцијама културе 

√   

Евиденција о раду ученичких организација(ученички 
парламент и сл.) √   

Евиденција о ваннаставним активностима √   

Евиденција о активностима које су иницирали ученици √   

Програм школских приредби, манифестација и сл. √   

Брошура о школским активностима-Летопис  √ 
 

Правилник о безбедности ученика √   

Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве 
вршњачког малтретирања/насилништва, верске, националне 
и расне нетрпељивости, употребе дрога и сл. 

√   

Процедуре за идентификовање емоционалних, телесних, 
здравствених и социјалних потреба ученика и за 
благовремено и адекватно реаговање на исте 

√   

Панои, едукативни постери и евиденција о планираним 
/реализованим акцијама ради промовисања стила „здравог 
живота“ 

√   

Евиденција сарадње школе са здравственом службом √   

Евиденција организованих акција за помоћ ученицима √   

Евиденција контаката са родитељима √   

Евиденција о учешћу родитеља у активностима школе √   

  

  

Коришћени извори доказа: 



  

 

 Годишњи програм рада школе 

 Записници у дневницима рада 

 Евиденција о ваннаставним активностима 

 Евиденција у електронском облику 

 Дневник рада педагога и психолога школе 

 Школски акти ( правилници, записници итд.) 

  

  

  

Области које треба унапредити 

  

 

 Интезивирати сарадњу са родитељима и активније их укључити у рад школе. 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА 

1 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА: 
 

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

Школски програм садржи све законом предвиђене елементе. Школски програм 
сачињен је на основу наставног плана и програма.  

 

 

 Годишњи план рад школе сачињен је на основу школског програма. 
Глобални/годишњи планови наставних предмета саставни су део Годишњег плана 
рада школе. 

 Годишњи план рада школе садржи посебне програме васпитног рада: 
 Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 Програм допунске и додатне наставе 

 Програм културних активности школе 

 Програм школског спорта и спортских активности 

 Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми 
превенције других облика ризичног понашања 

 Програм слободних активности ученика 

 Програм професионалне оријентације 

 Програм здравствене заштите 

 Програм социјалне заштите 



Ниво остварености стандарда: 
4 

 Програм заштите животне средине 

 Програм сарадње са локалном самоуправом 

 Програм сарадње са породицом 

 Програм излета, екскурзија и наставе у природи 

 Програм рада школске библиотеке 
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Извори доказа 

 Школски програм 

 Годишњи план 

 Наставни план и програм 

 

 

 

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

У годишњи план рада школе уграђен је акциони план школског 
развојног планирања.У годишњем плану рада школе опративно су 
разрађени структурни елементи школског програма. 

 

ПРЕПОРУКА: 
Програме наставних предмета треба међусобно садржајно 

ускладити у оквиру сваког разреда. 
Програме наставних предмета треба међусобно временски 

ускладити у оквиру сваког разреда. 

Слабости: Програми наставних предмета нису у довољној мери 
временски и садржајно усклађени. 

 

 
 

Извори доказа 

 Годишњи план 

 Развојни план 

 Годишњи планови рада наставника 

 Оперативни планови рада наставника 

 

 

 

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

У годишњим плановима наставних предмета наведени су циљеви 
учења по разредима. Годишњи планови наставних предмета садрже 
образовне исходе. У годишњим плановима наставних предмета 

Ниво остварености 
стандарда: 3 
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предвиђена је провера остварености прописаних образовних стандарда 
или циљева учења наставног предмета наведених у наставном 
програму.У оперативним/месечним плановима наставника наведено је 
којим садржајима ће се остварити циљеви учења предмета у датом 

разреду. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Извори доказа 

 Годишњи планови рада наставника 

 Образовни стандарди 

 Оперативни планови наставника 

 Припрема за час 

 

 

1.4. Школски програм и годишњи план рада школе усмерени су на 
задовољење различитих потреба ученика. 
Годишњи план рада школе садржи листу изборних предмета која је 
сачињена на основу постојећих ресурса. Наставници су прилагодили 
годишњни план рада школе специфичностима одељења.У годишњем 

плану рада школе предвиђен је план израде ИОП-а на основу анализе 
напредовања ученика у учењу. Факултативни програми и план 
ваннаставних активности сачињени су на основу интересовања ученика 
.и постојећих ресурса.  

 

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ 

 

Планови и извештаји предају се на интернет платформи „Гугл учионица“ – што омогућава 
садржајно и временско усклађивање наставних садржаја иу сваком разреду. 

 

 

Ниво остварености 
стандарда: 4 
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Извори доказа 

 Годишњи план рада школе 

 Годишњи планови рада наставника 

 Посматрање часа/ активности у школи 

 Извештај о анализи потреба ученика и ресурса школе 

 Интервју: ученици, родитељи, наставници, руководство, стручни сарадници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниво остварености 
стандарда: 4 
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3. КЉУЧНА ОБЛАСТ : РЕСУРСИ 

 

 МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 

 

Школа је организована као установа основног образовања и васпитања и у свом саставу 
нема издвојених одељења.  
 

 Школски простор и опрема 

 

Образовно-васпитна делатност обављана је у школској згради површине 4470 м2 и у 
школском дворишту површине 17273м2. 
 

 

ПРОСТОРИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ БРОЈ 

 

Учионице за ученике од 1. до 4. разреда              10 

Кабинети за ученике од 5. до 8. разреда                13 

Кабинет за информатику                                      1 

Библиотека са читаоницом                                     1 

Боравак за ученике од 1. до 4. разреда             2 

Фискултурна сала                                                 1 

 

ВИШЕНАМЕНСКЕ ПРОСТОРИЈЕ БРОЈ 

 

Зборница                                                     1 

Канцеларија директора                              1 

Канцеларије административног особља       2 

Канцеларија школског психолога/педагога    1 

Практикуми за наставнике                               8 

Кухиња са трпезаријом                               1 

Радионица/магацин                                      1 

Соба за архиву                                    1 

Централни хол                                      1 

Степениште                                                 3 

Санитарни чвор                                    9 

Атријум                                                2 

Свлачионице                                                 2 

Играоница у оквиру боравка             1 

Учионица за дефектолога/логопеда 1 

Просторија за рад педагошког асистента 1 
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СПОРТСКИ ТЕРЕНИ 

 

Терен за фудбал 1 

Терен за кошарку 1 

Терен за рукомет 1 

 

Образовно-васпитна делатност обављана је у школској згради површине 4470 м2  у 
школском дворишту површине 17273м2. 
 

          

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И НАБАВКА НАСТАВНИХ 

УЧИЛА И СРЕДСТАВА    У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.ГОДИНИ 

. 

Министарство просвете је крајем 2018. Године обезбедило средства за набавку књига за 
библиотеку (лектира и популарна дела књижевности за децу) у оквиру пројекта „Богаћење 
школских библиотека“ и набавку „Прилагођених уџбеника“за ученике који раде по ИОПу. 
Министарство пресвете је , у оквиру пројекта „2000 дигиталних учионица“ обезбедило три 
лаптопа и ројектора са носачима. 
Донацијом су обезбеђена 4 комплет рачунара и један ласерски штампач. 
Средствима Градског секретаријата набављено је 12 комплет рачунара. 
Градски секретаријат је обезбедио 32 таблета за одељењске старешине. 
Обезбеђена су средства преко Општине Звездара за поправку крова на делу изнад 
учионица млађих разреда. 
Општина је обезбедила и материјал за спорт и спортске реквизите. 
Школа подноси захтев Градском секретаријату за образовање, који доноси одлуку о 
финансирању набавке намештаја за школску кухињу, канцеларијски намештај, столице и 
ормаре. 
Школа подноси захтев Општини Звездара за реновирање кухиње и трпезарије – радови су 
планирани за септембар 2019. 
Школа је обезбедила књиге за награђивање ученика и наставника. 
У току летњег распуста из сопствених средстава у школи је окречено осам учионица и два 
ходника у крилу за ученике старијих разреда. 
Купљена је телефонска централа и нови телефонски апарати за потребе управе школе. 
Постављене су нове завесе у учионицама и канцеларијама. 
Постављена нова врата на справарници, замењени рукометни голови, замењене 
кошаркашке табле и кошеви (донација). 

. 
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1.2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

Кадровска структура радника 

 

 

 

Број извршилаца и стручна спрема 

  

Број извршилаца    Стручна спрема   

Радна места           

  I II III IV V VI VII VI11 VII2 

Наставника разредне наставе 16      4 11

 1  

Наставник у продуженом боравку 6       6 

  

Наставник предметне наставе:         

  

Српски језик 3,80       3,80   

Немачки језик 1,78       1,78   

Енглески језик 3,38       3,38   

Ликовна култура 1       1   

Музичка култура 1       1   

Техничко и информатичко образовање 0,80      

 0,80   

Техника и технологија 2,00       2,00   

Историја 1,40       1,40   

Географија 1,40       1,40   

Математика 3,55       3,55   

Биологија 1,60       1,60   

  

Физика 1,20 1,20 

Хемија 0,80 0,80 

Физичко васпитање 0,40 0,40 

Физичко и задравствено васпитање 1,80 1,80 

Изабрани спорт 0,20 0,20 

Цртање, сликање, вајање   

Хор   

 

Верска настава  

1  
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1 

Грађанско васпитање 0,65 0,65 

Информатика и рачунарство 1 1 

Директор школе 1 1 

Помоћник директора 0,50 0,50 

Стручни сарадник – Педагог 1 1 

Стручни сарадник – Психолог 1 1 

Педагошки асистент 1 1 

Секретар установе 1 1 

Дипломирани економиста за финансијскеи рачуноводсвтвене послове  

1  

1 

Референт за правне, административне и кадровске послове  

0,50  

0,50 

Благајник 0,50 0,50 

Домар/мајстор одржавања 1 1 

Библиотекар 1 1 

Кафе куварица/Сервирка 0,50 0,50 

Чистачице 10 10 

 

 

 

 

 

 

У школској 2019/2020.години у Школи је сходно Стручном упутству Министарства 
просвете о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за 
школску 2019/2020.годину и Правилнику о критеријумима и стандардима за финансирање 
установа која обавља делатност основног образовања и васпитања утврђен следећи број 
извршилаца: 
  

Квалификациона структура радника у школи задовољава прописани норматив и настава је 
у потпуности стручно заступљена. 
 

Радници изван наставе испуњавају потребне услове, па школа нема кадровских проблема. 
 

У школи је укупно запослено 70,76 радника, од тога у настави 50,76 . Изван наставе 
запослено је 20 радника. 
 

Сви наставници су остварили предвиђен број бодова за стручно усавршавање у протеклом 
петогодишњем циклусу. 
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КЉУЧНА ОБЛАСТ: РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
КВАЛИТЕТА 

 

ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА: РУКОВОЂЕЊЕ И ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

 

РУКОВОЂЕЊЕ 

 

 

Прегледом плана рада руководећег кадра и извештаја о реализацији може се констатовати 
да руководећи кадар има Годишњи план стручног усавршавања као и евиденцију о 
реализованим активностима. Заполени у школи и чланови Школског одбора попуњавали 
су упитнике који се односе на процену професионалне компетенције и способности 
руковођења директора школе. У спроведеној анкети учествовало је 46 наставника и 7  
чланова Школског одбора. 
На основу анализе спроведене анкете за запослене у школи може се закључити следеће: 
Сви испитани наставници сматрају да је од велике важности да директор школе својим 
радом и понашањем служи за пример запосленима у школи и да доприноси афирмацији и 
угледу школе, као и да су ова два аспекта у школи присутна.  
Када је реч о развијању поверења, уважавању различитих мишљења и обезбеђивању добре 
комуникације, наставници једногласно изражавају важност ових питања. Највећи број 
испитаника (70%) сматра да је овај аспект у већој мери присутан, 25% је мишљења да је 
наведено у потпуности присутно, док 5% наставника сматра да је присутно у мањој мери. 
Такође, за запослене у школи је од велике важности да руководећи кадар буде компетентан 
за успешно превезилажење конфликтних ситуација. Анализа анкете предочава да већина 
наставника (83.33%) сматра да је у овај аспект у потпуности присутан, 10% је мишљења да 
је у већој мери присутан, а 6.67% сматра да је присутан у мањој мери.  
Спремност руководећег кадра за преузимање одговорности у доношењу одлуке је такође 
од велике важности и сви испитани наставници сматрају да је ова одлика присутна код 
директора школе. 
Од укупно 46 испитаних наставника, већина њих, ( 83.33%) сматра да је захтев за 
одговорношћу и радном дисциплином веома важан, (10%) наставника сматрају да је важан, 
док само (6.67%) наставника сматрају да је овај захтев мало важан. Међутим, (60%) 
наставника сматра да је овај захтев у потпуности присутан, (30%) наставника је мишљења 
да је присутан у већој мери док  (10%) наставника наводе да је овај захтев присутан у 
мањој мери.  
Правовремена информисаност запослених, као и постављање јасних и прецизних захтева, 
који доприносе ефективности рада школе, је од изузетног значаја за запослене. 90% 
наставника сматра да је правовремено информисање у великој мери присутно, док 10% 
нису задовољни овим аспектом. Такође, 80% наставника је у потпуности задовољно 
прецизношћу захтева, који доприносе ефективности рада школе, док је (10%), задовољан у 
већој мери а 10% у у мањој мери. 
Мотивисаност запослених на професионални однос према раду, усмеравање и усклађивање 
рада стручних органа школе и промоција тимског рада су активности за које наставници 
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сматрају да би требало да су присутне у великој мери или у потпуности. Већина 
испитаних(80%) сматра да су наведене активности у већој мери присутне, док је мањи број 
(20%) мишљења да би на овим активностима требало више порадити, односно да су 
присутне у мањој мери. 
Када је реч о подржавању стручног усавршавања наставника  и стварања услова за учешће 
ученика у одлучивању о организацији и животу школе, наставници једногласно истичу 
значај и присутност ових аспеката. 
Сарадња са родитељима је за 6.67% испитаних од мање важности, док је за остале важан 
фактор у раду руководећег кадра, али сви испитани се слажу око става да је сарадња 
присутна, у већој мери (30%) или у потпуности (63.33%). 
За све запослене сарадња са другим организацијама и маркетинг школе су веома значајни 
и сви су мишљења да су остварени у већој мери (30%) или у потпуности (70%). 
 

На основу анализе спроведене анкете за чланове Школског одбора може се закључити 
следеће: 
Као и наставници, чланови Школског одбора сматрају да је од велике важности да 
директор школе својим радом и понашањем служи за пример запосленима у школи и да 
доприноси афирмацији и угледу школе, као и да су ова два аспекта у школи у потпуности 
присутна.  
Захтев за одговорношћу и радном дисциплином, као и преузимање одговорности у 
доношењу одлука је од изузетне важности за чланове Школског одбора, и од 7 
анкетираних чланова, 2 члана су мишљења да су у већој мери присутни, док осталих 5 
чланова сматра да су присутни у потпуности. 
Као важне факторе у руковођењу школом истичу се сарадња са локалном заједницом, 
родитељима, другим организацијама и школама, као и маркетинг школе, а такође се истиче 
и задовољство присутношћу наведених аспеката. Ниједан члан Школског одбора није 
изразио незадовољство. 
Редовно подношење извештаја Школском одбору о свом раду и о активностима које се 
одвијају у школи важно је за чланове Школског одбора, а 7 чланова сматра да је то у 
потпуности остварено,. 
Када је реч о планирању и организацији оставривања програма образовања и васпитања, 
као и о обезбеђивању квалитета и унапређивању образовно - васпитног рада, чланови 
Школског одбора се слажу да је то јако важно, као и да је у великој мери присутно код 
руководећег кадра. 
Од велике важности за чланове Школског одбора је старање о остваривању развојног 
плана школе, организација педагошко - инструктивног увида и предузимање мера за 
унапређивање наставника и стручних сарадника, као и старање о благовременом 
обавештавању запослених, стручних органа и органа управљања о свим питањима од 
интереса за рад школе. Од 7 анкетираних чланова, сви  наводе да су присутне у већој мери 
или у потпуности. 
Такође, као важне и присутне активности руководећег кадра наводе се и предузимање мера 
ради извршења налога просветног инспектора и просветног саветника, као и предузимање 
мера у случају недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике. 
 

На основу анализе обрађених статистичких података, можемо закључити: 
 



24 

 

• области које могу послужити као пример добре праксе су: 
 

- Директор школе својим радом и понашањем служи за пример запосленима у школи, 
доприноси афирмацији и угледу школе; 
- Спремност руководећег кадра за преузимање одговорности у доношењу одлука; 
- Подржавање стручног усавршавања наставника; 
- Стварање услова за учешће ученика у одлучивању о организацији и животу школе; 
- Сарадња са локалном заједницом, родитељима и са другим организацијама; 
 - Маркетинг школе; 
- Планирање и организација остваривања програма образовања и васпитања, обезбеђивање 
квалитета и унапређивање образовно - васпитног рада; 
- Предузимање мера ради извршења налога просветног инспектора и просветног 
саветника, као и предузимање мера у случају недоличног понашања запосленог и његовог 
негативног утицаја на ученике. 
 

- Развијање поверења, уважавање различитих мишљења и обезбеђивање добре 
комуникације; 
Компетентност за успешно превезилажење конфликтних ситуација; 
- Редовно подношење извештаја Школском одбору о раду и о активностима које се 
одвијају у школи; 
- Старање о остваривању развојног плана школе, организација педагошко-инструктивног 
увида и предузимање мера за унапређивање наставника и стручних сарадника, као и 
старање о благовременом обавештавању запослених, стручних органа и органа управљања 
о свим питањима од интереса за рад школе. 
 

- Захтев за вишим нивоом одговорности и радном дисциплином; 
- Правовремена информисаност запослених, као и постављање јасних и прецизних захтева, 
који доприносе ефективности рада школе; 
- Мотивисаност запослених на професионални однос према раду; 
- Усмеравање и усклађивање рада стручних органа школе и промоција тимског рада. 
 

 

 

 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

 

 

Скалу процене Школског развојног плана попуњавало је 8 чланова Тима за 
самовредновање. 
Чланови тима сматрају да се у развојном плану у већој мери препознају специфичности 
школе и вредности које се у њој негују, да је дат преглед тренутног стања у школи и да 
развојни циљеви указују на промену која се жели остварити. 
Активности за које Тим сматра да су у мањој мери присутне су разрађени кораци у плану 
активности, дефинисани мерљиви показатељи промена, аргументована одступања од 
плана.  
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Такође, Тим је мишљења да је информисање свих интересних група о реализацији плана 
редовно и документовано у великој мери остварено, а да су ефекти реализације у већој 
мери усаглашени са очекивањима. 
Резултати анкете показују да су у већој мери реализацијом плана остварени и 
евидентирани и други позитивни ефекти који нису очекивани, да су видљиве промене у 
квалитету наставе и учења, да се материјална средства ефикасно користе у функцији 
наставе и учења и да се на основу остварених промена иницирају нови циљеви и 
активности. 
 

 

• области које могу послужити као пример добре праксе су: 
 

- Видљиве промене у квалитету наставе и учења; 
- Ефикасно коришћење материјалних средстава у функцији наставе и учења и на 
основу остварених промена иницирање нових циљева и активности. 
 

• области које су на задовољавајућем степену остварености: 
 

- Указивање развојних циљева на промену која се жели остварити; 
 

• области које би требало унапредити су: 
 

- Дефинисање начина на који ће се промена остварити, разрада корака у плану 
активности. 
- Дефинисање мерљивих показатеље промена, реализација у складу са планом, 
аргументована одступања од плана.  
- Ефекти реализације су у већој мери усаглашени са очекивањима. 
       

 

 Прегледом Школског развојног плана и извештаја о реализацији Школског развојног 
плана, као и консултовањем са запосленима у школи, употпуњен је увид у ниво 
остварености и ефикасност рада школе и руководећег кадра. 
 

 

 

Према понуђеним  описима нивоа остварености у Приручнику за самовредновање у овом 
подручју вредновања, наша пракса одговара опису 

 

         НИВО ОСТВАРЕНОСТИ – 4 

 

   На основу анализе обрађених статистичких података (упитника за запослене у школи, 
чланове Школског одбора и Тима за самовредновање) и прегледане одговарајуће 
документације, тим предлаже  
 

                 Мере за унапређење рада школе: 
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      Руковођење 

   

- Захтевати виши ниво одговорности.  
 - Мотивисати запослене на професионални однос према раду; 
- Усмеравати и усклађивати рад стручних органа школе и промовисати тимски рад и 
подједнаку расподелу ваннаставних активности; 
- Едукација запослених из ваннаставних области, како би што већи број запослених 
допринео ефикаснијем функционисању рада школе.                                               
 

 

Школски развојни план 

 

- Дефинисати начин на који ће се промена остварити, разрадити кораке у плану 
активности. 
-  Дефинисати мерљиве показатеље промена, реализација у складу са планом, 
аргументована одступања од плана. Усагласити ефекте реализације са очекивањима. 
 

                                                              

 

                                                                   

 

Кључна област 4 :   ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Подручје вредновања:  ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

 

    

Ниво остварености – ниво 4 

 

          

          Школа има  план и програм професионалне оријентације који се реализује кроз 
различите облике образовно-васпитног рада. Наша школа је менторска школа,која 
примерима добре праксе у области професионалне оријентације пружа подршку другим 
школама на Општини Звездара у реализацији пројекта. У школи се организују различите 
акције у функцији унапређивања професионалне оријентације. Ученицима се пружа помоћ 
при самопроцењивању сопствених способности и интересовања. У овај процес укључени 
су наставници, одељенске старешине, педагошко-психолошка служба, тим за 
професионалну оријентацију, чланови савета родитеља и сарадници одређених 
институција ван школе. 
Од почетка школске 2012-2013.године, школа је у пројекту Професионалне оријентације. 
Прво су педагог,психолог и један наставник прошли базичну обуку за реализацију 
пројекта, а након тога наша школа изабрана је за менторску школу на Општини Звездара и 
сви менторски састанци одржавани су код нас уз присуство представника 9 школа и 2 
ментора. Када је била реализована обука за менторске школе, тиму су се прикључила још 3 
члана која су прошла обуку. Наш тим за професионалну оријентацију радио је целе 
школске године по утврђеном плану, а у цео процес били су укључени и наставници који 
су реализовали одређене  радионице на својим часовима редовне и изборне наставе. 
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Комплетан извештај о раду је саставни део Извештаја о раду школе. Тим је редовно 
извештавао све стручне и руководеће органе о својим активностима, а нарочито је добра 
сарадња остварена са Саветом родитеља чији су чланови били део нашег тима, али и део 
тима Општинског Савета родитеља. Цео пројекат подразумевао је подршку ученицима на 
више нивоа  кроз следеће облике рада: 
  

а) све облике наставних активности (редовна, изборна настава, слободне активности )-
радионице 

 

б) посебне облике рада  
 

 

-  професионално информисање (предавања, видео презентације, изложбе, маркетиншки 
материјал,. гости предавачи) 
 

-  сарадња са Гимназијама, Средњим стручним школама и другим друштвеним чиниоцима. 
-Посета сајмовима образовања 

- Обилазак средњих школа у окружењу 

 

  

   

 

Подучје вредновања: ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

  

4.4.1. Помоћ при избору даљег образовања, обуке или запослења 

 

  

ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА      ДА       НЕ 

Програм професионалне оријентације *   

Евиденција реализованих активности на пољу професионалне оријентације (саветовања, 
акције...) *   

Евиденција реализоване сарадње са стручњацима за професионалну оријентацију  *  

Евиденција отворених непосредних контаката и разговора/саветовања са ученицима и 
родитељима *   

Евиденција остварене сарадње са представницима средњих  школа *   

Програм обуке и информисања наставника/стручних сарадника задужених за 
професионалну оријентацију *   

Материјал на тему професионалне оријентације (књиге, брошуре...) *   

  

  

  

 

ТВРДЊЕ 1 2 3 4 

Садржаји програма професионалне оријентације тако су конципирани да се могу 
реализовати кроз различите облике образовно – васпитног рада у школи ( редовна настава, 
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додатна настава, изборне, слободне и друштвене активности, одељењске заједнице...).
 .     

  

  * 

Циљеви и задаци професионалне оријентације се реализују према утврђеном плану.    

   * 

Сви носиоци активности у реализацији садржаја професионалне оријентације учествују 
подједнако у раду и стално сарађују ( одељењске старешине, стручна служба, наставно 
особље, стручни органи, стручњаци за професионалну оријентацији...)      

   

  

* 

Ученицима се пружа организована помоћ при доношењу одлука код важних прелаза ( 
наставак школовања), а да се при том користе различити поступци: индивидуална помоћ 
при самопроцењивању сопствених способности. Пружање информација и саветовање око 
избора, коришћење брошура, разговори са стручњацима за професионалну оријентацију...  

       

  

  

* 

Ученици имају прилике да, ради задовољења својих интересовања и потреба на пољу 
професионалне оријентације, присуствују данима“отворених врата“ у различитим 
образовним установама.     *   

У школи се, ради унапређивања професионалне оријентације, како би се задовољила 
интересовања и потребе свих ученика, организују акције као што су информативни 
састанци и посете различитих стручњака, сусрети са представницима из разних области 
занатства и индустрије, стицање непосредног искуства у раду у одређеним областима и сл.  
     

  

  

*   

Пружа се адекватно и редовна помоћ родитељима у усмеравању професионалног развоја 
њихове деце( разговори, сусрети и лични контакти са задуженим наставницима и 
стручњацима за професионалну оријентацију...).       

  

  * 

Наставници/стручни сарадници задужени за професионалну оријентацију су добро 

информисани о потребама ученика, редовно се и добро припремају за рад и у сталном су 
контакту са стручњацима за професионалну оријентацију.       

  

  * 

Информације које ученици добијају су јасне, прецизне , релевантне и актуелне ( 
информације саветодаваца, информације из књига и брошура, информативни материјал у 
штампаном и електронском облику...). 
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* 

Саветодавне активности су добро прихваћене од стране ученика и квалитет саветовања је 
на завидном нивоу (ученици су задовољни квалитетом расположивих информација и 
саветовањима), односно ученици су добро припремљени за даље изборе/доношење одлука 
у вези професионалноф развоја.       

  

  * 

  

 

 

 У нашој школи процес професионалне оријентације спроводи се са циљем да се 
ученици припреме за адекватне изборе при упису на следећи образовни ниво, а у складу са 
својим личним компетенцијама и интересовањима. 
              Координатор тима за ПО , као и остали чланови тима су у 
индивидуалним или групним разговорима са ученицима 8. разреда пружали све потребне 
информације о образовним профилима и карактеристикама средњих школа. Уређивала је и 
истицала сав пропагандни материјал о средњим стручним школама и гимназијама на 
паноима посвећеним професионалној оријентацији у холу школе. 
  Важност професионалне оријентације је првенствено да помогне ученику да 
се пронађе занимање које му највише одговара а у коме су извесни и успех и задовољство. 
  Учешће у истраживању у овој области узело је 80 особе - 40 родитеља и 40 
деце. Коришћени су упитници из Приручника за самовредновање и вредновање школа.  
 Ученици су процењивали колико им је њихова школа као и институција, са свим 
запосленима, пружила подршку и савете о наставку школовања, и колико је то по њиховом 
виђењу важно. У оквиру истог упитника процењено је посебно колико то чине наставници 
и колико су они свеукупно задовољни квалитетом информација и саветовањем које им је 
на располагању. Подаци су збирно протумачени за ставке које се тичу сваке од ове три 
целине, а ради једноставнијег представљања добијених налаза за оцене 3 и 4 на скали 
(важно и веома важно) биће сажети у једну. 
 Да школа  ученицима осмог разреда пружа усмерења у погледу даљег образовања и 
да даје савете и информативне материјале показује информација да чак 89%% ученика 
сматра да школа кроз разговор информише о могућностима наставка школовања и 
запослења а њих 92,8% мисли да је важно да школа то и чини. Напоре запослених у школи 
да пруже савете везане за ову област препознаје 93,9% ученика, а чак 53,6% напор школе 
оцењује највишом оценом. Ученици сматрају да је важно да информације у вези са 
професионалном оријентацијом буду тачне, јасне и актуелне а информације које они 
добијају у својој школи оцењују управо као такве. Чак 60,% ученика даје највишу оцену 
(4) када процењује наведене квалитете информација које добијају у школи. 
           Ученици сматрају да би управо наставници, који су свакодневно у комуникацији са 
њима, требало да буду ти који ће их подстицати да траже допунске информације о даљем 
школовању; 90,2% ученика мисли да је важно да наставници то чине, а да њихови 
наставници то и оставрају 82,1% ученика процењује као тачно. Постоји свесност ученика о 
важности перманентног учења и сматрају да им њихови наставници то истичу и 
напомињу. Највећи труд наставника ученици виде кроз наставничку процену ученичких 
способности, знања и умећа потребних за наствак школовања- 93,5% ученика оцењује да 
то важи у већој мери или у потпутности за њихове  наставнике. 



30 

 

           Своје задовољство квалитетом расположивих информација и саветовања у школи 
88,8% ученика оцењује највишим оценама, што је напослетку најбоља потврда квалитета 
рада запослених у школи у области професионалне оријентације. 
          Родитељи су, судећи по анкети, веома задовољни тиме колико школа помаже 
њиховој деци при одабиру средње школе. Скоро 90% родитеља (88,9%) процењује 
потпуно тачно тврдње да школа пружа помоћ у професионалном развоју деце. Такође, 
упознати су и позитивно оцењују напоре школе да организује сајмове образовања и угости 
представнике средњих школа које би пружиле актуелне и јасне информације – 93,2% 

родитеља процењује високим оценама овај труд школе. Свеукупно гледано, 90,1% 
родитеља је задовољано расположивим информацијама у вези професионалне оријентације 
које школа пружа. 
          Помоћ психолога  и педагога при одабиру даљег образовања и напор да се сва 
заинетересована деца тестирају тестовима како би што боље упознали своје потенцијале, 
била је препозната од стране родитеља и преко  90% испитаног узорка оценило као 
потпуно тачну тврдњу да се у школи организује групно тестирање и саветовање ученика 
осмог разреда а висок проценат родитеља (92, 9%) сматра да су саветодавне активности у 
области професионалне оријентације корисне за професионални развој деце. 
 

Опис нивоа остварености- ниво 4 

 

 

Инструменти, технике и извори података за спровођење самовредновања 

 

•  Упитник за ученике и родитеље, из приручника за вредновање и самовредновање 
рада школе 

• Извештаји Тима за професионалну оријентацију 

• Дневници образовно-васпитног рада  - евиденција о одржаним радионицама 

• Извештаји о раду одељенских већа, наставничког већа, савета родитеља,школског 
одбора 

• Извештај о раду школе 

 

- 
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