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Области вредноване у 16. Кругу самовредновања произашле су из новог Правилника о стандардима 
квалитета рада установе и биране су на основу актуелности и интересовања свих учесника у процесу 
образовања . 
Тим за самовредновање је, на основу анализе резултата, за школску 2020/2021. годину предложио  
план активности на унапређивању ових области рада у школи. У наставку је представљен извештај о 
реализованим активностима уз напомену да је због епидемије Корона вируса школска година од 
марта месеца 2020. године пребачена на учење на даљину. 
 

Извештај о реализацји акционог плана након процеса самовредновања у школској 

2019/2020.години који се реализује у школској 2020/2021., Наставничком већу биће поднет у јуну 

месецу заједно са предлогом акционог плана након 16. круга самовредновања. 

 

Чланови тима за самовредновање:  

1. Тања Микић Николић, директор  

2. Светлана Богуновић,професор, координатор  

3. Весна Миливојевић професор  

4. Дашић Сузана  

5. Боричић Вања 

6. Златковић Пенка 

7. Вијоровић Јована, члан Ученичког парламента, одељење 4-1 

8. Станковић Марија, члан Савета родитеља школе одељење, 2-3 

 

Самовредновање кључних области реализовано је у периоду од јануара до марта месеца 

школске 2020/21.године кроз увид у школску документацију, непосредни увид у рад школе и 

анкетирање ученика, родитеља и наставника. Ученици, родитељи и наставници су упитнике 

попуњавали електронским путем преко Гугл упитника. 

Опис вредновања дат је статистички кроз табеле и графиконе са просечним средњим оценама 

и израженим процентима за сваки критеријум који је анкетиран.Анализа индикатора 4.области 

квалитета дата је кроз опис стања, упоредне анализе и чек-листе.  

Анкетирање и обраду података : Светлана Богуновић, Дашић Сузана , Боричић Вања. 

Унос података у табеле и графички приказ резултата урадиле Гордана Микић и Светлана 

Богуновић. Анализу резултата свих активности извештаја урадиле: Гордана микић, Светлана 

Богуновић,Златковић Пенка. Технички део и спровођење анкетирања : одељењске старешине. 

 

 

 

 

 

 

 



САМОВРЕДНОВАЊЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 
 

На основу предлога тима за самовредновање, Педагошки колегијум усвојио је следеће области 
и стандарде вредновања квалитета рада школе у школској 2020/2021.години: 

 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 
2.1.1. Ученику су jасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што jе планирано треба да научи. 
2.1.2. Ученик разуме обjашњења, упутства и кључне поjмовe. 
2.1.3. Наставник успешно структурира и повезуjе делове часа користећи различите методе (облике 
рада, технике, поступке@), односно спроводи обуку у оквиру занимања/профила у складу са 
специфичним захтевима радног процеса. 
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 постоjећа наставна средства и ученицима доступне изворе 
знања 
 
2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу. 
2.3.1. Активности/радови ученика показуjу да су разумели предмет учења на часу, умеjу да примене 
научено и образложе како су дошли до решења. 
2.3.2. Ученик повезуjе предмет учења са претходно наученим у различитим областима, 
професионалном праксом и свакодневним животом. 
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 примењуjе повратну информациjу да реши задатак/унапреди учење. 
2.3.6. Ученик планира, реализуjе и вреднуjе проjекат у настави самостално или уз помоћ наставника. 
 
2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења. 
2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењуjе у складу са прописима, укључуjући и оцењивање 
оног што су ученици приказали током рада на пракси* (пракса ученика у средњоj стручноj школи). 
2.4.2. Ученику су jасни критериjуми вредновања. 
2.4.3. Наставник даjе потпуну и разумљиву повратну информациjу ученицима о њиховом раду, 
укључуjући и jасне препоруке о наредним корацима. 
2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу. 
2.4.5. Ученик уме критички да процени своj напредак и напредак осталих ученика. 
 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима 
4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 
4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима. 
4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимаjу се мере подршке ученицима. 
4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључуjе породицу односно законске заступнике. 
4.1.5.Упружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са 
релевантним институциjама и поjединцима. 
4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из jедног у други циклус образовања. 
 
4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика 
4.2.1. У школи се организуjу програми/активности за развиjање социjалних вештина (конструктивно 
решавање проблема, ненасилна комуникациjа@). 



4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања ученика, 
школа утврђуjе понуду ваннаставних активности. 
4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове околине и 
одрживи развоj. 
4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развоj ученика, 
односно кариjерно вођење и саветовање. 
 
4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са 
изузетним способностима. 
4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група. 
4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група. 
4.3.3. У школи се примењуjе индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови за 
ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 
4.3.4. У школи се организуjу компензаторни програми/активности за подршку учењу за ученике из 
осетљивих група. 
4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификациjу ученика са изузетним способностима и 
ствара услове за њихово напредовање (акцелерациjа; обогаћивање рограма). 
4.3.6. Школа сарађуjе са релевантним институциjама и поjединцима у подршци ученицима из 
осетљивих група и ученицима са изузетним способностима. 
 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5:  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. 
 
ОБЛАСТКВАЛИТЕТА6:ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМИ 
МАТЕРИЈАЛНИМРЕСУРСИМА 
6.4. Људски ресурси су у функциjи квалитета рада школе. 
6.4.1. Директор подстиче професионални развоj запослених и обезбеђуjе услове за његово 
остваривање у складу са могућностима школе. 
6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања планираjу и 
унапређуjу професионално деловање. 
6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и умрежавањем 
између школа вреднуjу и унапређуjу наставу и учење. 
6.4.4. Запослени примењуjу новостечена знања из области у коjима су се усавршавали. 
 
6.5.Материjално-технички ресурси користе се функционално. 
6.5.1. Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких ресурса. 
6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета наставе. 
6.5.3. Материjално-технички ресурси ван школе (културне и научне институциjе, историjски 
локалитети, научне институциjе, привредне и друге организациjе и сл.) користе се у функциjи наставе 
и учења. 
 
6.6. Школа подржава инициjативу и развиjа предузетнички дух 
6.6.1. Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и непривредним 
организациjама и локалном заjедницом у циљу развиjања предузетничких компетенциjа ученика. 
6.6.2. У школи се подржава реализациjа проjеката коjима се развиjаjу опште и међупредметне 
компетенциjе. 



6.6.3. Школа кроз школске проjекте развиjа предузимљивост, ориjентациjу ка предузетништву и 
предузетничке компетенциjе ученика и наставника. 
6.6.4. Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне активности у кључним областима квалитета. 
6.6.5. Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj кључних компетенциjа за 
целоживотно учење ученика и наставника. 
 

 

 

РЕЗИМЕ 

Прехрамбено –хемијска школа је у току 2020/2021 године процесом самовредновања 
обухватила четири области квалитета и то: НАСТАВУ И УЧЕЊЕ , ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, ЕТОС и 
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА .Осим 
што су ове четри области од кључне важности за квалитетан образовно-васпитни рад, у претходном 
периоду дошло је и до измена у оквиру њих. Извршено је поређење добијених резултата у 
предходним циклусима самовредновања са резултатима добијеним анкетирањем родитеља, ученика 
и наставника, и анализом релевантне школске документације, ове школске године. 

Процес самовредновања садржао је увид у документацију, анкету за родитеље, ученике и 
наставнике као и извештаје стручне службе који се односе на посматране области квалитета рада 
установе.Резултати добијени самовредновањем показују да је у школи, у свим кључним областима, 
испуњена већина индикатора критеријума квалитета.Наглашавамо да је просечна оцена добијена 
анкетом за ученике, наставнике и родитеље у просеку, за све области из којих су били анкетирани, 
већа од 3.Сматрамо да је образовном систему увек има потреба и простора за унапређење, тима за 
самовредновање сагласан је да је оцена 16.круга самовредновања - 3. 

Самовредновање у школској 2020/2021  представља део континуираног праћења и тежње за 
развојем и унапређивањем образовно-васпитног рада наше школе.На тај начин посматрамо школу 
као организацију која учи  и подиже стандарде квалитета сопственог рада. 

У току ове школске године Тим за самовредновање у сарадњи са управом школе и 
наставницима извршио је вредновање следећих области квалитета рада установе и индикатора 
којима се мери њихов степен остварености: 
 
Област квалитета: Настава и учење 

За подручје вредновања  Настава и учење дати су резултати на основу анализе анкете коју су 
попуњавали ученици и наставници. 

Oцена важности овог подручја вредновања је веома висока код свих категорија 
анкетираних(ученици и наставници). 

Код критеријума  који се односи на ефикасно управљање  процесом учења на часу постоји 
велика сагласност у оцени присутности. 

Највећа сагласност у процени има критеријум вредновања који се односи на  то да ученици 
разумеју објашњења, упутства и кључне појмове.Оцена остварености овог критеријума квалитета код 
ученика је већа него у претходном периоду (3,41-3,31). 

На основу анализе резултата анкете може се закључити да пажњу треба усмерити на 
поступност постављања питања или задатака различитог нивоа сложености ,што ће утицати и на 
бољу интеракцију међу ученицима у циљу учења. Пронаћи нови приступ новим генерацијама. 

Код  процене остварености критеријума  који се односи на стицање знања, усваjање 
вредности, развиjање вештина и компетенциjа на часу обе анкетиране групе имају усаглашен став.То 
је показатељ добре сарадње, усаглашених критеријума и добро одабраних метода рада. 

За циљ поставити израду  пројектних  задатака  и различите облике презентација и 
семинарских радова и подстакнути ученике да користе различите изворе знања , при чему треба да се 
баве анализом,критиком, да дођу до одређених закључака и да дају решења  за одређена 
питања,проблеме или појаве. Укључити већи број ученика у планирање и израду различитих 



пројеката. На тај начин би ученици долазили до оригиналних и креативних решења и имали простора 
да изложе своје идеје. 

Примењивати технике формативног оцењивања на сваком часу, уз образложење и јасно 
упутство шта је потребно да  ученик поправи у циљу напредовања,што би резултирало бољом 
оценом остварености индикатора чија је оцена испод жељене циљне вредности. 

У оквиру области квалитета Настава и учење , један од критеријума  се односи на поступке 
вредновања постигнутих резултата ученика. Очекивања наставника и ученика код остваривања овог 
индикатора су у сагласности . 

Најбоље остварен је индикатор  који се односи на на критеријуме  вредновања , а постављање 
циљева у учењу је најслабије процењен индикатор(од стране наставника) у односу на све области 
које су биле предмет самовредновања. 

Добра комуникација између наставника и ученика огледа се у пориближавању ставова и 
мишљења ,што је добар основ за напредак у остваривању овог индикатора. Потребно је  едуковати 
ученике о важности и начинима постављања циљева у учењу као важног предуслова за постизање 
успеха. Подстицати ученике да направе личне планове ,почевши од оних краткорочних,што ће 
допринети повећању њихових радних навика и зрелијем приступању извршавању школских обавеза. 
 

 

Област квалитета 4 :Подршка ученицима 
Испитивање је вршено кроз три упитника: упитник  за ученике, упитник за наставнике и 

упитник за родитеље Испитивање остварености стандарда спроведено је на узорку које је обухватало 
525 испитаника и то:  214 ученика, 259 родитеља и 52 наставника. 

Анкета показује да оствареност индикатора подједнако добрим сматрају родитељи и 
наставници Знатно нижи проценат одговора ученика говори о очекивањима ученика да подршка мора 
бити јединствена и од свих интересних страна. 

Најбоље остварен је критеријум који се односи на укључивање породице (односно законских 
заступника ) од стране школе  у пружању подршке ученицима .Треба напоменути да је овај 
индикатор оцењен највишом оценом од стране родитеља када се узме у обзир целокупна анкета. 

Критеријум који се односи на предузимање мера за пружање подршке ученицима у учењу је по 
оцени ученика значајан али треба унапредити програм подршке у учењу кроз едукације на ЧОСу. 
Инсистирати на континуираној индивидуалној подршци ученицима са континуираним 
укључивањем свих интересних страна – ученика, родитеља и наставника 
Истраживање је обухватило и критеријум који се односи на подстицање личног, професионалног и 
социјалног развоја ученика . 

Организација  програма/активности за развијање социјалних вештина (конструктивно 
решавање проблема, ненасилна комуникација@) оењен је просечном оценом 3,5. Најнижу просечну 
оцену дају ученици – 3,19. Потребно је појачати активности и предавања која се тичу конструктивног 
решавања проблема и превазилажењу конфликата и наставити са радом на промовисању и 
одржавању позитивних међуљудских односа. 

Најбоље  остварен индикатор(у односу на све обухваћене параметре), по процени наставника 
односи се на промовисање  здравих стилови живота, права детета, заштити човекове околине и 
одрживи развој. 

Подстицање професионалног развоја ученика , каријерно вођење и саветовање кроз наставни 
рад и ваннаставне активности  је, према очекивањима  родитеља и ученика ,област на коју треба 
обратити пажњу у наредном периоду. 

У овој области квалитета праћено је и функционисање система подршке ученицима из 
осетљивих група и ученицима са изузетним способностима, кроз увид у документацију.  

Школа у оквиру својих редовних уписних активности, уписује ученике из осетљивих група, децу 
припаднике Ромске националне заједнице, као и децу из расељених породица и ученике којима је 
потребна додатна подршка у образовању. 

Ученици из осетљивих група редовно похађају наставу, што се може пропратити и кроз 
евиденцију у есДневнику 



За ученике којима је потребна подршка у образовању, израђени су Индивидуални планови 
образовања са прилагођеним или измењеним планом и програмом наставе и учења. У школи се 
тренутно реализују и прате десет ученика за које се врше прилагођавања. 
За ученике који имају посебна интересовања из одређених области наставници израђују додатне 
материјале, укључују у активности школских секција и додтну наставу. За три ученика је из појединих 
области израђен ИОП3. 

У школи се након иницијалног тестирања израђују компензаторни програми по предметима. За 
ученике којима је потребна додатна подршка у раду израђују се индивидуиални планови подршке и 
реализују часови допунске наставе. 

На сваком класификационом периоду, анализира се успех и напредовање ученика. На основу 
препорука предметних наставника ученици се укључују у додатне активности – секције, припрему за 
такмичење, додатни рад.  

За ученике који имају посебна интересовања из одређених области наставници израђују 
додатне материјале, укључују у активности школских секција и додтну наставу. За три ученика је из 
појединих области израђен ИОП3.у циљу пружања подршке ученицима из осетљивих група школа 
сарађује са Центрима за социјални рад из градова из којих наши ученици долазе, надлежним 
медицинским установама, Интерресорном комисијом, Центром за хранитељство и удомитељство, 
Заводом за васпитање омладине Ниш, Домом за незбринуту децу „Душко Радовић“. 

У наредном периоду  дефинисати механизме идентификације ученика са изузетним 
способностима. 
 
Област квалитета 5: Етос 

За подручје вредновања Етосдати су резултати на основу анализе анкете коју су попуњавали 
ученици, наставници, родитељи. 

Наставници ,ученици и родитељи оцењују индикаторе успостављања добрих међуљудских 
односа  високо- и као важне, и као присутне у школи. 

Од стране ученика високо су оцењени индикатори  квалитета који се односе на доследност 
поштовања норми којима је регулисано понашање и одговорност свих и примену мера и санкција  за 
дискриминаторско понашање у школи. Ученици су ове критеријуме оценили највишим оценама у 
односу на оствареност свих осталих индикатора који су били предмет самовредновања ове школске 
године. 

У наредном периоду унапредити различите технике за превенцију и конструктивно решавање 
конфликата. 
 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6: Организација рада школе, управљање људским и материјалним 
ресурсима 

За подручје вредновања у овој области квалитета дати су резултати на основу анализе анкете 
коју су попуњавали ученици и наставници као и увидом у школску документацију. 

Да су људски ресурси у функцији рада школе показује нам више индикатора квалитета ,чија је 
оствареност оцењена високим оценама од стране наставника. 

Наставницима  је понуђено довољно могућности за професионални развој,и да су од стране 
директора и управе школе обезеђени услови за стручно и професионално напредовање –па је оцена 
овог индикатора највиша . 

У школи функционише Тим за стручно усавршавање који уредно води евиденцију о 
остварености стручног усавршавања сваког наставника.Увидом у евиденцију утврђено је да сви 
запослени успешно испуњавају претпоставку целоживотног учења и напредовања. 

Сарадња наставника и стручне службе ,као и сарадња са другим школама имају позитиван 
утицај на процес наставе и учења.Учешће наставника на многобројним семинарима и стручним 
активима од великог су значаја , не само због стручних тема које се обрађују већ и због драгоцене 
размене искустава и примера добре праксе са колегама из других средина .Потребно је да већи  већи 
број наставника узме учешче  у пројектима сарадње наше школе. 

Потврђена је улога самовредновања као кључног инструмента за побољшање  и унапређење 
професионалног деловања наставника. 



Критеријум који се односи на функционално коришћење материјално-техничких ресурса  
оцењен је кроз више индикатора и његова оствареност је оцењена високим оценама . 

Материјално-технички ресурси користе се оптимално, видан је напредак у овој области у 
односу на претходни период вредновања. 

Освртом  на епидемиолошку ситуацију у којој се налазимо већ годину дана, друга школска 
година заредом,  било је тешко  изводљиво коришћење материјално техничких ресурса ван школе  
(културне и научне институције, привредне организације и сл. ) па је процена да је из тог разлога 
резултат анкетирања показао нешто нижу оцену 

Наредна група питања односила се на утицај школе на развој предузетничког духа и 
иницијативе ученика. 

Наставници подржавају и дају свој допринос реализацији међународне сарадње и проjеката 
усмерене на развоj кључних компетенциjа за целоживотно учење ученика и наставника,тако да је 
оствареност овог индикатора потпуна.  

На основу анализе резултата анкете може се закључити да пажњу треба усмерити на сарадњу 
са родитељима као једног од кључних фактора успешног образовно-васпитног рада и наставници 
наше школе улажу велики напор да та сарадња остане на завидном нивоу. 

У сусрет изазовима који стоје пред генерацијама које сада стичу знања и припремају се  да 
преузму одговорност,предузетничке компетенције су препознате као важан сегмент образовања у 
нашој школи. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2  
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Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Стандари 
квалитета 

Критеријуми квалитета 
да не 

2.1. Наставник 
ефикасно 
управља 
процесом учења 
на часу. 
 

2.1.1. Ученику су jасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што jе 
планирано треба да научи. 
2.1.2. Ученик разуме обjашњења, упутства и кључне поjмовe. 
2.1.3. Наставник успешно структурира и повезуjе делове часа користећи 
различите методе (облике рада, технике, поступке@), односно спроводи 
обуку у оквиру занимања/профила у складу са специфичним захтевима 
радног процеса. 
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 постоjећа наставна средства и 
ученицима доступне изворе знања 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 

+ 
 

 

2.3. Ученици 
стичу знања, 
усваjаjу 
вредности, 
развиjаjу вештине 
и компетенциjе на 
часу. 
 

2.3.1. Активности/радови ученика показуjу да су разумели предмет учења на 
часу, умеjу да примене научено и образложе како су дошли до решења. 
2.3.2. Ученик повезуjе предмет учења са претходно наученим у различитим 
областима, професионалном праксом и свакодневним животом. 
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 примењуjе повратну информациjу да реши задатак/унапреди 
учење. 
2.3.6. Ученик планира, реализуjе и вреднуjе проjекат у настави самостално 
или уз помоћ наставника. 
 

 
+ 
 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 
 

2.4. Поступци 
вредновања су у 
функциjи даљег 
учења. 
 

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењуjе у складу са прописима, 
укључуjући и оцењивање оног што су ученици приказали током рада на 
пракси* (пракса ученика у средњоj стручноj школи). 
2.4.2. Ученику су jасни критериjуми вредновања. 
2.4.3. Наставник даjе потпуну и разумљиву повратну информациjу ученицима 
о њиховом раду, укључуjући и jасне препоруке о наредним корацима. 
2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу. 
2.4.5. Ученик уме критички да процени своj напредак и напредак осталих 
ученика. 
 

 
+ 
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+ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ   

 Упитник за ученике и наставнике 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

Учесници обухваћени истраживањем – 
прецизни подаци, тј. тачан број и 
критеријум  

52 – 91,23% анкетираних наставника 
214 – 51,57% анкетираних ученика 
 

У ком временском периоду је рађено 
самовредновање? 

Јануар – март 2021.године 

Опишите фазе самовредновања 

Избор кључне области, преглед школске 
документације, анализа стандарда квалитета рада у 
области настава и учење,  писање извештаја, 
извођење закључака, одређивање нивоа 
остварености стандарда квалитета рада 

Да ли су чланови тима користили 
искуства из ранијих едукативних 
семинара и пројеката; ако јесу, наведите  
имена тих семинара и пројеката 

 

 

У табели су представљене просечне оцене по стандарду према одговорима наставника и ученика.За 
ову област формулација питања није иста за све групе испитаника па је тако и представљена у 
табели. 

УПИТНИК ЗА  УЧЕНИКЕ И НАСТАВНИКЕ 

Испитивање је вршено кроз два упитника: упитник  за ученике и упитник за наставнике. Упитник је 

састављен за потребе истраживања наставе и учења као једне од кључних области самовредновања 

рада школе.Коришћене су четворостепене скале процене.Скале процене подразумевају да 

испитаници на сваку тврдњу одговоре колико се са њом слажу (у ком степену се тврдња односи на 

реално стање ствари у школи).У фази прикупљања података, школски тим је користио све доступне 

изворе података, како би изабрана област била анализирана што објективније. 

  

ТВРДЊА/ИСКАЗ 

Просечна 

оцена 

ТАЧНО/ 

ПРИСУТНО 

У Н 

2.1.1. Ученику су jасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што jе планирано треба да 
научи. 
 

3,46 3,83 

2.1.2. Ученик разуме обjашњења, упутства и кључне поjмовe. 
 

3,41 3,55 

2.1.3.  
 

Наставник успешно структурира и повезуjе делове часа користећи различите методе 

(облике рада, технике, поступке@), односно спроводи обуку у оквиру 

занимања/профила у складу са специфичним захтевима радног процеса. 

3,28 3,73 

2.1.4.  
 

Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености. 3,36 3,77 

2.1.5.  
 

Наставник усмерава интеракциjу међу ученицима тако да jе она у функциjи учења 

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

3,29 3,71 



2.1.6.  
 

Наставник функционално користи постоjећа наставна средства и ученицима доступне 

изворе знања 

3,39 3,69 

2.3.1. Активности/радови ученика показуjу да су разумели предмет учења на часу, умеjу да 
примене научено и образложе како су дошли до решења. 

3,43 3,23 

2.3.2.  
 

Ученик повезуjе предмет учења са претходно наученим у различитим областима, 

професионалном праксом и свакодневним животом. 

3,33 3,38 

2.3.3.  Ученик прикупља, критички процењуjе и анализира идеjе, одговоре и решења. 3,27 3,09 

2.3.4.  Ученик излаже своjе идеjе и износи оригинална и креативна решења. 3,38 3,04 

2.3.5.  Ученик примењуjе повратну информациjу да реши задатак/унапреди учење. 3,18 3,23 

2.3.6.  
 

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

наставника. 

3,27 3,21 

2.4.2. Ученику су jасни критериjуми вредновања. 3,37 3,67 

2.4.3.  
 

Наставник даjе потпуну и разумљиву повратну информациjу ученицима о њиховом 

раду, укључуjући и jасне препоруке о наредним корацима. 

3,35 3,84 

2.4.4.  Ученик поставља себи циљеве у учењу. 3,23 2,90 

2.4.5.  Ученик уме критички да процени своj напредак и напредак осталих ученика. 3,30 3,23 

 

ОБЛАСТ/СТАНДАРД 
 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 
ПРИСУТНОСТИ 

СТАНДАРДА 
 СРЕДЊА 

ОЦЕНА 
ПРИСУТНОСТИ 

СТАНДАРДА НАСТАВНИЦИ УЧЕНИЦИ 
- 

Н/У 

Стандард2.1.Наставник ефикасно управља 
процесом учења на часу. 

3,71 3,37 0,34 3,51 

Стандард2.3.Ученици стичу знања, усваjаjу 
вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на 
часу. 

3,2 3,31 -0,11 3,26 

Стандард 2.4.Поступци вредновања су у 
функциjи даљег учења. 

3,41 3,31 0,1 3,36 

 

ОПИС НИВОА ОСТВАРЕНОСТ   НИВО ______3________ 

Образложење и докази:   

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 

                   2.1.1.Ученицима су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано треба да 

науче 

                Ученицима су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано треба да 

науче. 

 



               Oвај критеријум квалитета сви наставници оцењују као тачан и присутан (76,9%) односно у 

већој мери тачан/ присутан  (25%),Ученици  у мањем проценту сматрају овај критеријум тачним 

/присутним (53,7%)односно,у већој мери тачним и присутним (35,5%), а око12% ученика оцењује да је 

овај критеријум у мањој мери тачан/присутан. 

Унапредити:анкета показује да постоји око 12% ученика који сматрају овај стандард у мањој мери 

присутнимто указује на потребу да се ученицима јасно поставе очекивани циљеви и исходи учења,и 

да они свакако треба да буду подигнути на виши ниво. 

Јаке стране:позитивно је што ученици сматрају да очекивања у погледу резултата рада треба да буду 

на високом нивоу ,а у односу на претходни период бележи се стално повећање оцене овог параметра 

, нарочито код ученика. 

 2.1.2.Ученици разумеју објашњења, упутства и кључне појмове 

 
 При оцењивању овог критеријума квалитета,обе групе испитаника сматрају да је он тачан и 

присутан у великом проценту .Упоређујући процену можемо закључити да се ставови наставника и 

ученика не разликују у знатној мери . 

Унапредити:Истицање кључних појмова применом техника „мапа ума“, „асоцијације“, „грозд“, 

„зжн“.. кроз читаву наставну област и евидентирати их у припреми наставника.  

 Јаке стране: Оцена остварености овог критеријума квалитета код ученика је већа него у 

претходном периоду (3,31) 

 

2.1.3.Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи различите методе. 

 
 Процена остварености овог индикатора указује да постоји разлика у сагледавању код 

наставника и ученика.Ученици сматрају да је критеријум заступљен у мањој мери (18,7%). 



              Структура часа одређена је основним задатком часа,као и методама,облицима и средствима 

која се користе. Структуру часа обликује педагошко-дидактички утицај наставника и  наставно-

сазнајне активности ученика. 

 Јаке стране : Ученици својим активним учешћем такође креирају структуру часа , препознају 

значај и важност овог индикатора .У условима који се значајно разликују од уобичајених, и ученици и 

наставници су одлично одговорили на све изазове које доноси комбиновани рад или настава на 

даљину. 

 

2.1.4.Наставник поступно поставља питања / задатке / захтеве различитог нивоа сложености. 

 

 
                Резултати показују да постоји разлика у оцени остварености овог критеријума.Наставници 

оцењују тачним и присутним поступност постављања задатака различитих нивоа сложености 

.Критеријум је  за  14% ученика остварен у мањој мери. 

Унапредити Поступност давања задатака и различите нивое сложености користити на часовима 

обраде као и на часовима провере знања, контролним и писменим задацима ,што ће позитивно 

утицати на оцењивање и усаглашавање критеријума.Формирати базу података –библиотеку за 

задатке по предметима на Гугл диску.  

                  Јаке стране: Ученици су подстакнути од стране наставника да се критички осврну на свој 

рад, уче се самопроцени и објективности. 

 

2.1.5.Наставник усмерава интеракцију међу ученицима у функцији учења (користи питања, 

идеје, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење) 

 

 



 Код овог индикатора постоји несклад у процени наставника о значају и присутности у пракси 

(3,71) и ученика који  су оценили овај индикатор просечном оценом (3,29). 

 Унапредити: Користити тимски рад или рад у паровима за израду задатака, тема, пројеката, вежби. 

Он-лине квиз/тест који се ради у реалном времену( на пример Quizizz.com  ). Пронаћи нови приступ 

новим генерацијама. 

 Јаке стране: Наставници пружају могућност свим ученицима да дају своје идеје и 

конструктивне предлоге у функцији учења о чему говоре многобројне успешне акције и учешће на 

многим манифестацијама и такмичењима ,рад у секцијама, хуманитарним акцијама у организацији 

Ученичког парламента. 

 

2.1.6.Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима доступне 

изворе знања. 

 

 Наставници сматрају да је овај критеријум испуњен у потпуности 69,2%  или у великој мери 

30,08%,док ученици показују нешто другачији став по овом питању,нечто више од половине 

испитаника 52,3% потврђује у потпуности тачност,док 36,9% тврди  да је критеријум присутан у већој 

мери –дакле постоји око 11% ученика који сматрају овај индикатор у мањој мери оствареним. 

Унапредити: Користити   у пуном капацитету сва наставна средства и у складу са могућностима школе 

набавити нова. Користит простор школске библиотеке и у наставне сврхе. 

               Јаке стране : Ученици у складу са својом генерацијом имају увек већа очекивања ,употребу  

нове технике и технологије.То је понекад добар мотив да се напредује. 

 

 2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу. 

             2.3.1. Активности/радови ученика показуjу да су разумели предмет учења на часу, умеjу 

да примене научено и образложе како су дошли до решења. 

 



 Оствареност  овог критеријума вишом оценом оцењују ученици него наставници!  

                Структура одговора на ово питање показује да има 2,8% ученика који сматрају да је тврдња 

нетачна / није присутна ,око 87% ученика сматра да је критеријум испуњен у већој мери или у 

потпуности. 

                 Код наставника структура одговора је уједначенија ,али се слажу да је овај кртеријум 

испуњен у већој мери или у потпуности у истом проценту као и ученици. 

Унапредити: Кроз активности ученика подстаћи самопроцењивање ,кроз рад у групи научити да 

процењују свој допринос раду , и постићи реалну перцепцију постигнутих успеха. У рад увести евалуацију 

групног рада. Постојећи образац за самоевалуацију ученика наставник  прилагођава конкретном часу. 

Имплементирати у рад кратке провере наученог на крају часа или у малим етапама у току часа 

Јаке стране: Наставници и ученици су постигли висок степен сагласности у оцењивању остварености 

овог индикатора.То је показатељ добре сарадње, усаглашених критеријума и добро одабраних метода 

рада. Приликом израде тестова и провера знања наставници користе различите врсте 

питања(дескриптивна,повезивање парова,решавање задатака на више различитих начина).  

 

                   2.3.2. Ученик повезуjе предмет учења са претходно наученим у различитим областима, 

професионалном праксом и свакодневним животом. 

 
                 Резултати анкете показују велики проценат усаглашености средње оцене овог индикатора ,код 

наставника и ученика . Структура одговора показује да  19,6% ученика сматра да је критеријум заступљен 

у мањој мери,а то исто тврди и 9,6% наставника. 

Унапредити:Радити  пројектне  задатке  у којима ће ученици ,користећи различите изворе,покушати да 

пронађу примере повезане са наставним садржајима на одређену тему. Реализација тематске и 

интегрисане наставе. 

Јаке стране:Ученици , у великом проценту, добро процењују и знају шта је потребно да би постигли бољи 

успех и даље напредовали. 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

        И поред важности коју наставници дају остварености овог индикатора у свакодневном раду ,  

оцењују га нижом просечном оценом . Ученицисе  самокритички осврћу на свој допринос остварењу 

овог индикатора па 21,5% сматра да је индикатор заступљен у мањој мери. 

Унапредити: Кроз различите облике презентација и семинарских радова подстакнути ученике 

да користе различите изворе знања , при чему треба да се баве анализом,критиком, да дођу до 

одређених закључака и да дају решења  за одређена питања,проблеме или појаве.  

Јаке стране :Наставници и ученици дају значај остваривању овог критеријума, у процена 

његове остварености код обе групе не показује различитост ставова. 

 

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

 
                 Процена остварености овог индикатора указује на постојање недовољне усаглашености обе 

анкетиране  групе у односу на оствареност овог индикатора . Очекивања наставника су у складу са 

њиховом улогом у ОВ раду ,па 30% сматра да овај индикатор није довољно присутан,20% ученика дели 

мишљење са њима. 

 Унапредити: Укључити већи број ученика у планирање и израду различитих пројеката ( школског 

часописа, летописа,радова на изабрану тему, планирања и учешће на манифестацијама попут спортских 

, хуманитарних, ликовних ,учешће у промоцији школе) где могу,на креативан начин, изразити своје идеје 

и спровести их у дело. Подржати и оснажити рад Ученичког  Парламента.  

  Јаке стране:Очигледан је позитиван утицај постигнутих успеха током протеклог периода . 

 



                  2.3.5.Ученик примењуjе повратну информациjу да реши задатак/унапреди учење 

 
 

 Приликом вредновања овог индикатора уочено је да су средње оцене остварености критријума 

квалитета усклађене , али у односу на претходни период  мање . 

 Унапредити: Примењивати технике формативног оцењивања на сваком часу, уз образложење и 

јасно упутство шта је потребно да  ученик поправи у циљу напредовања. 

 Јаке стране: Добра комуникација између наставника и ученика огледа се у пориближавању 

ставова и мишљења ,што је добар основ за напредак у остваривању овог индикатора. 

 

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

помоћнаставника. 

 
 

 Приликом процене присутности и остварености овог индикатора примећује се велика 

усклађеност код обе групе испитаника. У односу на претходни период за средња оцена је повећана   0,18 

код ученика ,али наставници сматрају да је овај  индикатор остварен у мањој мери (средња оцена је 

мања за 0,15).  

  Унапредити: Користити различите начине (упитнике,„чек-листе“),у циљу обучавања ученика да 

процењују и вреднују свој допринос раду. Упитник за евалуацију пројекта у настави. 

 Јаке стране: Очекивања наставника и ученика код остваривања овог индикатора су у 

сагласности , учешћем у већем броју различитих пројеката ученици би стекли више искуства при 

планирању,реализацији и вредновању свог рада. 

 

               2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења. 

  

 



 2.4.2. Ученику су jасни критериjуми вредновања 

 

                  Процена остварености овог индикатора указује  на постојање разлике у перцепцији између 

наставника и ученика.87,8% ученика сматра да је овај  индикатор остварен док је код наставника тај 

проценат нешто већи и износи 98,1% 

 Унапредити: Успоставити и придржавати се договорених критеријума вредновања и са 

критеријумима упознати ученике.   

 Јаке стране:Наставници су усвојили и усагласили  критеријуме вредновања у оквиру 

стручних већа и прате  развој и напредовање ученика (достизање исхода,стандарда и компетенција)  

 

                    2.4.3. Наставник даjе потпуну и разумљиву повратну информациjу ученицима о 

њиховомраду, укључуjући и jасне препоруке о наредним корацима. 

 
 Приликом вредновања овог индикатора уочен је несклад у одговорима наставника . Сви 

наставници сматрају да је  критеријум остварен у већој мери или у потпуности ,код ученика тај 

проценат је нижи и износи 83,7%.Средња оцена остварености код ученика је већа у односу на 

претходни период за 0,15 а код наставника за 0,21 

 Унапредити: Примењивати технике формативног оцењивања на сваком часу. Оцењивање у 

односу на исходе учења. 

 Јаке стране: Постигнут је напредак у овој области ,наставници примењују формативно и 

сумативно оцењивање ученика .Увођење  е-дневника је допринело лакшем праћењу напредовања 

ученика од стране родитеља/старатеља. 

 

 

 

 



 2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу. 

 
 

               Анализом резултата може се констатовати да је оствареност индикатора оцењена нешто нижом 

оценом од стране наставника.Чак 30% наставника сматра да је овај индикатор остварен у мањој мери са 

чиме се слаже 21,1% ученика . 

 Унапредити: Кроз различите облике презентација и метода(brain storming),на часовима 

одељењског старешине или рад УП едуковати ученике о важности и начинима постављања циљева у 

учењу као важног предуслова за постизање успеха. Подстицати ученике да направе личне планове 

,почевши од оних краткорочних,што ће допринети повећању њихових радних навика и зрелијем 

приступању извршавању школских обавеза. Предавања за ученике о техникама учења, постављању 

циљева у учењу. 

 Јаке стране: Наставници и ученици препознају важност овог критеријума стандарда квалитета и 

наредном периоду радиће се на његовом унапређивању. 

 

 2.4.5. Ученик уме критички да процени своj напредак и напредак осталих ученика 

 

 Наставници и ученици су сагласни да је у великој мери присутна тврдња да ученици могу да 

критички процењују свој и напредак осталих ученика .Готово исти проценат (17%) обе групе испитаника 

сматра да је тврдња у мањој мери тачна/присутна. 

 Унапредити: Развијати критичко мишљење код ученика и подстицати их да аргументовано 

образлажу своје мишљење. 

     Јаке стране: Успех ченика се јавно промовише,у школи је присутна подстицајна атмосфера 

за све врсте ученичких радова ,успешни ученици су награђени 

 



ЗАКЉУЧАК 

Које је јаке стране 
установе 
ОБЛАСТИ 
„НАСТАВА И 
УЧЕЊЕ“ 
идентификовао 
процес 
самовредновања? 

Ученицима су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано 
треба да науче 
Ученици разумеју објашњења, упутства и кључне појмове 
Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи различите 
методе. 
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима у функцији учења (користи 
питања, идеје, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење) 
Ученику су jасни критериjуми вредновања 
Наставник даjе потпуну и разумљиву повратну информациjу ученицима о 
њиховомраду, укључуjући и jасне препоруке о наредним корацима. 

Које области 
треба 
побољшати? 
(кључне 
слабости) 

Наставник поступно поставља питања / задатке / захтеве различитог нивоа 
сложености. 
Активности/радови ученика показуjу да су разумели предмет учења на часу, умеjу 
да примене научено и образложе како су дошли до решења. 
Ученик прикупља, критички процењуjе и анализира идеjе, одговоре и решења 
Ученик излаже своjе идеjе и износи оригинална и креативна решења 
Ученик примењуjе повратну информациjу да реши задатак/унапреди учење 
Ученик поставља себи циљеве у учењу. 
Ученик уме критички да процени своj напредак и напредак осталих ученика 

Ваш акциони план 
за побољшање 
уочених слабости 
и време 
реализације 
(максимално – 
једна, текућа шк. 
година) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Стандарди 
квалитета 

Критеријуми квалитета 
да не 

4.1. У школи 
функционише 
систем пружања 
подршке свим 
ученицима. 
 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у 
учењу. 
4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке 
ученицима. 
4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимаjу се мере подршке 
ученицима. 
4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључуjе породицу односно 
законске заступнике. 
4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у 
сарадњи са релевантним институциjама и поjединцима. 
4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из jедног у други циклус 
образовања. 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
+ 

 
 

4.2. У школи се 
подстиче лични, 
професионални и 
социjални развоj 
ученика. 
 

4.2.1. У школи се организуjу програми/активности за развиjање социjалних 
вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникациjа@). 
4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и 
интересовања ученика, школа утврђуjе понуду ваннаставних активности. 
4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита 
човекове околине и одрживи развоj. 
4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални 
развоj ученика, односно кариjерно вођење и саветовање. 
 

+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 

 

4.3. У школи 
функционише 
систем подршке 
ученицима из 
осетљивих група 
и ученицима са 
изузетним 
способностима. 
 

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група. 
4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из 
осетљивих група. 
4.3.3. У школи се примењуjе индивидуализовани приступ/индивидуални 
образовни планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним 
способностима. 
4.3.4. У школи се организуjу компензаторни програми/активности за подршку 
учењу за ученике из осетљивих група. 
4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификациjу ученика са 
изузетним способностима и ствара услове за њихово напредовање 
(акцелерациjа; обогаћивање рограма). 
4.3.6. Школа сарађуjе са релевантним институциjама и поjединцима у подршци 
ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима. 
 

+ 
+ 
 
 
+ 
 
+ 
 
 
+ 
 
+ 
 

 
 
 

 

МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ   

АНАЛИЗИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(анализа Школског  програма, Годишњег 

плана рада школе, Извештаја о раду 

школе, Извештаја о реализацији 

школског програма, Развојног плана 

школе и остале школске документације, 

Књига евиденције осталих облика рада) 

Чек листе 

Упитник за ученике и наставнике 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

Учесници обухваћени истраживањем – 
прецизни подаци, тј. тачан број и 
критеријум  

52 – 91,23% анкетираних наставника 
214 – 51,57% анкетираних ученика 
259 – 62,4% анкетираних родитеља 

У ком временском периоду је рађено 
самовредновање? 

Јануар - март 2021.године 

Опишите фазе самовредновања 

Избор кључне области, преглед школске 
документације, анализа стандарда квалитета рада у 
области подршка ученицима,  писање извештаја, 

извођење закључака, одређивање нивоа 
остварености стандарда квалитета рада 

Да ли су чланови тима користили 
искуства из ранијих едукативних 
семинара и пројеката; ако јесу, наведите  
имена тих семинара и пројеката 

/ 

 

УПИТНИК ЗА  РОДИТЕЉЕ, УЧЕНИКЕ И НАСТАВНИКЕ 

Испитивање је вршено кроз три упитника: упитник  за ученике, упитник за наставнике и упитник за 

родитеље. Упитник је састављен за потребе истраживања подршке ученицима као једне од кључних 

области самовредновања рада школе.Коришћене су четворостепене скале процене.Скале процене 

подразумевају да испитаници на сваку тврдњу одговоре колико се са њом слажу (у ком степену се 

тврдња односи на реално стање ствари у школи).У фази прикупљања података, школски тим је 

користио све доступне изворе података, како би изабрана област била анализирана што објективније. 

  

ТВРДЊА/ИСКАЗ 

Просечна оцена 

ТАЧНО/ 

ПРИСУТНО 

Р У Н 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 3,60 3,29 3,79 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима. 3,64 3,42 3,79 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима. 3,63 3,34 3,90 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске 

заступнике. 
3,79 3,32 3,80 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус 

образовања. 
3,62 3,32 3,77 

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација@). 
3,55 3,19 3,77 

4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности. 
  3,71 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 

околине и одрживи развој. 
3,67 3,40 3,96 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални 

развој ученика, односно каријерно вођење и саветовање. 
3,50 3,26 3,79 

 

 

 



ОБЛАСТ/СТАНДАРД 
 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 
ПРИСУТНОСТИ СТАНДАРДА 

СРЕДЊА 
ОЦЕНА 

ПРИСУТНОСТИ 
СТАНДАРДА НАСТАВНИЦИ УЧЕНИЦИ РОДИТЕЉИ 

- 
Н/У 

Стандард 4.1:  У школи функционише 
систем пружања подршке свим 
ученицима. 
 

3,81 3,34 3,66 0,47 3,6 

Стандард 4.2.:  У школи се подстиче 
лични, професионални и социjални 
развоj ученика. 

3,81 3,28 3,57 0,53 3,55 

 

ОПИС НИВОА ОСТВАРЕНОСТ   НИВО ______3________ 

Образложење и докази:   

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 

         Васпитно-образовни циљеви, задаци и активности утврђују се пажљиво узимајући у обзир 

индивидуалне потребе ученика.У школи је заступљена индивидуализована настава која омогућава да 

ученици којима је потребна подршка у учењу лакше и брже савладају градиво, допунска настава, 

додатна настава, припремна настава за ученике завршних разреда, припремна настава за учеснике 

такмичења.У школи се ученицима пружа подршка на разне начине кроз тимове (Тим за заштиту 

ученика од насиља, Тима за КВиС, ТИО, Тим за пружање подршке ученицима у прилагожавању 

школском животу...) и кроз рад Ученичког парламента.Ученици се преко одељенских старешина, 

директора и стручног сарадника обавештавају о врстама подршке које пружа школа. У пружању 

подршке школа остварује сарадњу са родитељима и релевантним институцијама (Дом здравља, 

Центар за социјални рад, интересорна комисија, друге школе...)  

  

У оквиру овог стандарда  кроз одговарајућа питања у упитнику проверавали смо оствареност 

следећих индикатора:  

Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 

 
 

 

 

 

 

 



Просечна оцена одговора ученика, родитеља и наставника за индикатор Школа предузима 

разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењује 3,62. 

 Најнижу просечну оцену дају ученици – 3,29. У одговорима наставника и родитеља уочава се 

весок процнат тачности / присутности тврдње – 78,8% анкетираних наставника односно 66,8% 

родитеља сматрају да је овај индикатор у потпуности тачан/присутан, док знатно мањи проценат 

ученика 48,1% овај индкатор сматра присутим. 12,1% ученика сматра да је индикатор у мањој мери 

присутан док 6,1% ученка сматра да у школи не постоје мере  подршке ученицима у учењу. 

За подршку ученицима у учењу школа редовно организује додатну и допунску наставу.Уколико 

се за то укаже прилика, предметни наставници ученицима организују и индивидуалне 

консултације.Ова подршка реализује се кроз наставу на даљину и у школи. 

Унапредити програм подршке у учењу кроз едукације на ЧОСу. 

 

Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима – за овај 

индикатор просечна оцена је 3,62. Просечно најнижу оцену дају ученици  - 3,42. 80,8% испитаних 

наставника и 69,1% родитеља сматра да је овај индикатор присутан у потпуности. Ученичка процена 

је знатно нижа те 57% сматра да је индикатор у потпуности присутан, односно њих 9,8% сматра да је 

индикатор у  мањој мери присутан. 

 

 
Поред разноврсних предавања и тема на часовима одељењскоих старешина које су усклађене 

развојним и узрасним потребама ученика, предаваља и трибина у организацији школских тимова 

школа васпитни рад реализује и кроз индивидуалне разговоре са ученицима и родитељима/законским 

заступницима.Индивидуалну васпитну подршку пружају одељењске старешине и педагог школе.По 

потреби у рад се укључују и чланови тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања. Такође, у посебно ризичним  ситуацијама, школа у подршку укључује 

и Центре за социјални рад градова из којих ученици долазе. 

 

На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима – просечна 

оцена одговора ученика, родитеља и наставника је 3,62. Однос одговора наставника, родитеља и 

ученика о присутности овог индикатора у потпуности је 92,3% - 68% - 46,7%.  

 



 
На основу анализе резултата успеха ученика на класификационим периодима организује се 

подршка појединачним ученицима или целом одељењу. За ученике који имају недовољне оцене или 

су неоцељени предметни наставници, у сардњи са одељењским старешинама и  родитељима 

ученика, израђују индивидуалне плано подршке у учењу. Наставници прате реализацију напредовања 

ученика и о томе обавештавају одељењско веће. 

Уколико се за то укаже потреба, организује се и допунска настава . 

У пружању подршке ученицима, одељењске старешине сарађују са родитељима ученика и 

педагогом школе о чему постоји евиденција у педагошкој евиденцији ОС и педагога. 

Инсистирати на континуираној индивидуалној подршци ученицима уз укључивање свих 

интересних страна – ученика, родитеља и наставника. 

Просечна оцена ученика, наставника и родитеља, за индикатор У пружању подршке ученицима 

школа укључује породицу односно законске заступнике је 3,64. 

 
 81,9% испитаних родитеља сматра да је овај индикатор у потпуноти присутан, односно 50,9% 

ученика. Знатно нижи проценат одговора ученика говори о очекивањима уеника да подршка мора 

бити јединствена и од свих интересних страна. 

Поред редовно организованих родитељских састанака, одељењске старешине организују и 

ванредне када се за то укаже потреба.Такође, са родитељима комуницирају и путем вибер 

родитељских група, смс порука и путем мејла.Индивидуални разговори одељењских старешина са 

родитељима евидентирају се у есДневнику и документацији педагога. 

У већој мери укључити родитеље као партнере у подршци. 

 

У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са 

релевантним институцијама и појединцима – школа сарађује са (Извор података – извештај о 

реализацији ШПа): 



 

Институција 

 

 

Начин реализоване сарадње 

 

Центари за социјални рад градова из 

којих ученици долазе 

- Пружање подршке ученицима у подизању 

квалитета ученичких постигнућа, 

- Јачање капацитета родитељских парова, 

- Корективни рад - пружање подршке ученицима 

у превазилажењу проблема 

Полицијска управа Ниш 
- Интервенција у случајевима насиља 

- Континуирана сарадња са школским полицајцем 

Завод за васпитање омладине 

- Пружање подршке ученицима у подизању 

квалитета ученичких постигнућа, 

- Праћење напредовања ученика 

- Корективни рад – пружање подршке ученицима 

у превазилажењу проблема 

Дом ученика средњих школа - Подршка ученицима корисницима Дома 

Дом за незбринуту децу „Душко 

Радовић“ 

- Пружање подршке ученицима у подизању 

квалитета ученичких постигнућа, 

- Праћење напредовања ученика 

- Корективни рад – пружање подршке ученицима 

у превазилажењу проблема 

Саветовалиште за младе при Дому 

здравља 

- Реализација едукативних радионица са 

ученицима 

- Организација систематских прегледа ученика 

Дом здравља Ниш 
- Реализација систематских прегледа ученика 1. 

и 3. Разреда 

Ромски национнални савет - Стипендије за ученике 

Завод за ментално здравље 
- Сарадња у пружању подршке ученицима којима 

је помоћ неопходна 

Сарадња са предузећима и 

институцијама релевантним за стицање 

практичних знања из областих предмета 

специфичних за подручја рада школе 

-реализација часова вежби, практичне наставе и блока 

 

Интерресорна комисија 
- Покретање поступка процене за пружање 

додатне подршке – ИОП2 

Mинистарство одрбране РС - Увођеље ученика у војну евиденцију 

Удружење Зелена градња 

- Реализација пројектних активности – 

„Оснаживање будућих лидера одрживог 

развоја“ који подржва Министарство заштите 

животне средине 

 

Просечна оцена за индикатор Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други 

циклус образовањје 3,57.  



 
Као и у одговорим за претходне индикаторе, највећи проценат наставника индикатор/тврдњу 

оцењује као потпуно тачну – 80,8%, затим родитеља – 69,1% и на крају и 53,7% ученика. Резултати 

анкете показују да школа у наредном периоду треба редовно да информише родитеље ученика 

1.разреда о реализованим активностима подршке датим у плану тима. 

      За потребе прилагођавања ученика првог разреда животу и начину рада у средњој у школи се 

формира посебан тим чије активности подразумевају:  

� Упознавање ученика и родитеља ученика са Кућним редом школе и Правилницима који 

регулишу рад школе 

� Састанак са одељењским старешинама првог разреда – подсећање на послове и обавезе 

одељењског старешине 

� Информисање ученика са редовним и ваннаставним активностима у школи, раду Ученичког 

парламента, тима за медијацију, тима за заштиту ученика од насиља 

� Добродошлица за ученике првог разреда 

� Посета ЧОС-у од стране педагога  

� Старији ученици представљају школу ученицима првог разреда 

� Лицитација/размена књига 

� Разговор са ученицима „О значају учења“ –за ученике првог разреда кроз посете часовима 

одељењског старешине 

� Методе и технике успешног учења – предавања за ученике првог разреда 

� Идентификација ученика којима је потребна додатна подршка 

� Очекивања и утисци о школи-разговор на часу одељењске заједнице 

� Индивидуални саветодавни рад са ученицима и родитељима  

� Праћење адаптирања на нову средину и напредовање ученика у успеху 

Информисати родитеље опланираним и реализованим активностима. 
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4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика. 

 

У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникацијаB) – просечна оцена за овај 

индикатор је 3,5. Најнижу просечну оцену дају ученици – 3,19.  



 
 

На основу резултата добијених упитником, можемо видети да скоро половина испитаних 

ученика (52,9%) сматра да се у школи недовољно пажње посвећује активностима и предавањима која 

се тичу конструктивног решавања проблема и превазилажењу конфликата. Потребно је у следећој 

години појачати ове активности и наставити са радом на промовисању и одржавању позитивних 

међуљудских односа. 

У последњих десет година у школи се за заинтересоване ученике организује обука за 

медијаторе.У оквиру обуке, у делу који се односи на комуникацијске вештине, обуци присуствују и 

ученици из Парламента школе.Такође, програми социјалних вештина реализују се и кроз часове 

одељењских стрешина. 

 

Индикатор На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активностиоцењивали су само 

наставници школе где је просечна оцена 3,71 – 78,8% наставника сматра да је тврдња у потуности 

присутна. 

У претходне четири школске године, врши се анкетирање ученика о њиховим интересовањима 

за учешће у ваннаставним активностима те се на основу исказаних интересовања и формирају 

понуда секција.У школи ради 15 секција у шкоској 2020/21.години. Наставити са праксом испитивања 

интересовања ученика путем гугл упитника. 

 

Највишу просечну оцену одговора ученика, наставника и родитеља има индикатор У школи се 

промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове околине и одрживи развој  -

3,68.  

 



Чак 96,2% испитаних наставника тврдњу оцењује са у потпуности ачно/присутно, односно 

71,4% родитеља. 43% испитаних учееника сматра да овакав вид промоције здравих стиловаи живота, 

права детета, заштите човекове околине и одржиог развоја у школи постоје у мањој мери. 

Ученици Прехрамбено – хемијске школе Ниш имају могућност да своја знања из ових области 

проширују кроз рад секције „Здрава исхрана као стил живота“, садржаје ЧОСа, Еко – секције и 

активности Међународне Еко – школе.У наредном периоду обратити пажњу на промоцију дечијих 

права.Све остале активности проширити на већи број ученика (70% популације ученика). 

 

Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој ученика, 

односно каријерно вођење и саветовање – средња оцена индикатора је 3,52. Најнижу просечну оцену 

дају ученици 3,26 а највишу наставници 3,79. 20,5% ученика сматра да овај индикатор није присутан 

или је присутан у мањој мери. 

Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој ученика, 

односно каријерно вођење и саветовање. 

 
Активности се реализују кроз програм Каријерног вођења и саветовања и Каријерног вођења и 

саветовања у дуалном образовању, секције (пекарске и секције креативних вештина) као и кроз 

непосредни наставни рад ученика на настави и практичној настави код послодаваца. 

У наредном периоду определити подршку Тиму за КВиС у реализацији активности. 

 

Просечна оцен за стандард је 3 

 

4.3.У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима 

са изузетним способностима 

 

 4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група 

Школа у оквиру својих редовних уписних активности, уписује ученике из осетљивих група, децу 

припаднике Ромске националне заједнице, као и децу из расељених породица и ученике којима је 

потребна додатна подршка у образовању. 

На почетку школске 2020/2021.године у школу је по решењу Окружне уписне комисије уписан 

један ученик који је основну школу завршио по измењеном плану и програму наставе и учења. 

Гледано пар година уназад у школу је  по Решењу Окружне уписне комисије сваке школске године 

уписиван по један или два ученика којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању.  

У циљу пружања подршке ученицима школа сарађује са Интерресорном комисијом, МПНТР, 

Центрима за социјални рад којима ученици припадају, родитељима и законским заступницима. 



 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група.  

Ученици из осетљивих група редовно похађају наставу, што се може пропратити и кроз 

евиденцију у есДневнику. 

Одељењске старешине сарађују и са родитељима ових ученика кроз индивидуалне и 

родитељске састанке, са циљем што редовнијег похађања наставе и боље адаптације ових 

ученикаРазредне старешине и стручни сарадници сталним активностима прате и предузимају мере за 

редовно похађање наставе ученика из осетљивих група. 

За ученике којима је потребна подршка у образовању, израђени су Индивидуални планови 

образовања са прилагођеним или измењеним планом и програмом наставе и учења.У школи се 

тренутно реализују и прате десет ученика за које се врше прилагођавања. 

За ученике који су у ризику од осипања, кроз инструмент за идентификацију ученика у ризику 

од осипања на почетку школске године, за идентификоване ученике се израђује план подршке и 

укључују надлежне канцеларије. 

У циљу пружања подршке ученицима школа сарађује МПНТР у оквиру пројекта „ЕУ подршка 

ромским ученицима за наставак средњошколског образовања“ како би ученици Ромске 

националности били укључени и имали могућност да добију стипендије. 

 

4.3.3. У школи се примењују индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови за 

све ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 

Ученици чије је напредовање праћено у току првог полугодишта: 

 

1-5 

Ученица ___је основну школу завршила са применом ИОП2. У току првог полугодишта 

предметни наставници су пратили њено напредовање и примењивали мере 

индивидуализације.У другом полугодишту ученици ће бити потребна додатна 

подршка,ИОП1,из спског језика и књижевности и математике. Ученица је постигла у првом 

полугодишту , добар успех (2,92)  и примерно владање. 

Ученица се уклопила у одељење.Сарађује и показује интересовање за рад.Одговара на 

захтеве наставника.Прати препоруке одељенског старешине и у договору испуњава 

захтеве и према учењу и према одељењу. 

2-3 

Ученик ___ радио по ИОП-2 из предмета Српски језик и књижевност, Математика, Историја 

и Физика.  По ИОП-1 из предмета Извори загађења животне средине и Органска хемија, а 

индивидуализација је рађена из Ликовне културе, Организације пословања, Аналитичке 

хемије и Испитивања тла, воде и ваздуха. Ученик је на полугодишту постигао одличан 

успех (4,54) и има примерно владање. 

3-1 

Ученица ___ постигла позитиван успех, добар (3,40) 

По ИОП1 ради из предмета - Српски језик и књижевност, Математика, Електротехника, 

Физичка хемија и Инструментална анализа. Из предмета Социологија и Машине, апарати и 

операције с аутоматиком за сада су предложене мере индивидуализације. 

3-4 

____ 

микробиологија, српски језик и књижевност, математика, технолошке операције и изборне 

технологије по ИОПу2 ; ензиимологија ИОП1 

____ 

микробиологија, српски језик и књижевност, технолошке операције и изборне технологије 

по ИОПу2 ; математика, ензиимологија ИОП1 

4-3 

____ – врло добар(4,17),  владање – примерно 

ИМО – ИОП1 

Математика – ИОП2 



4-4 
Ученица ____ која ради два оредмета по ИОП-у 1 (српски језик и књижевност и 

математика) постигла је добар (3,42) успех. 

4-5 

____ -  успех врлодобар (3,73),владање примерно (5) 

(математика, изборне технологије и контрола квалитета у прехрамбеној инд по ИОПу2) 

_____ – успех добар ( 3,18 ), владање примерно (5) 

(изборне технологије и контрола квалитета у прехрамбеној инд по ИОПу1) 

 

За четри ученика – по једног из 2.и 3. и два из 3. разрда школа је поднела Захтев ИРК за 

процену потреба за пружањем додатне подршке у образовању. 

 У току реализације наставе на даљину чланови Тима за инклузивно образовање су 

комуницирали и размењивали информације путем вибер групе и електронске поште. 

 Комуникација са ученицима је успешно остварена.Ученици су наставу пратили, углавном, 

преко Гугл платформе за учење. Активност ученика праћена је на основу одговора  задатих 

активности и задатака које су ученици достављали наставницима. Наставници су све време својим 

ученицима давали емоционалну и мотивациону подршку. 

За све ученике формирани су досијеи ученика, успостављена је сарадња са родитељима и 

успостављени су механизми праћења постигнућа ученика кроз дискусију на састанцима мини ИОП 

тимова , вредновање израђених планова и доношење одлуке о даљим корацима. 

За ученике који имају посебна интересовања из одређених области наставници израђују 

додатне материјале, укључују у активности школских секција и додтну наставу.За једног ученика је из 

појединих области израђен ИОП3. 

 

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за 

ученике из осетљивих група.  

У школи се након иницијалног тестирања израђују компензаторни програми по предметима 

(српски језик и књижевност, математика, физика, хемија, енглески језик) и за групу 

ученика.Индивидуалних компензаторних програма у школи за поједине ученике нема.За ученике 

којима је потребна додатна подршка у раду израђују се индивидуиални планови подршке и реализују 

часови допунске наставе. 

 

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним 

способностима и ствара услове  за њихово напредовање 

На сваком класификационом периоду, анализира се успех и напредовање ученика.На основу 

препорука предметних наставника ученици се укључују у додатне активности – секције, припрему за 

такмичење, додатни рад. 

За ученике који имају посебна интересовања из одређених области наставници израђују 

додатне материјале, укључују у активности школских секција и додтну наставу.За три ученика је из 

појединих области израђен ИОП3. 

У наредном периоду дефинисати механизме идентификације ученика са изузетним 

способностима. 

 

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци осетљивим 

групама и ученицима са изузетним способностима. 

У циљу пружања подршке ученицима из осетљивих група школа сарађује са Центрима за 

социјални рад из градова из којих наши ученици долазе, надлежним медицинским установама, 

Интерресорном комисијом, Центром за хранитељство и удомитељство, Заводом за васпитање 

омладине Ниш, Домом за незбринуту децу „Душко Радовић“. 



 Пре епидемије, ученицима је школа пружала подршку који су своја интересовања за одређене 

области исказивали кроз додатни рад у ИС Петница. 

Просечна оцен за стандард је 3. 

 

ЗАКЉУЧАК 

Које је јаке стране 
установе У ОБЛАСТИ  
„ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА“ 
идентификовао процес 
самовредновања 

У школи се промовишу здрави стилови живота и заштита човекове 
околине.  
Постоји добра сарадња са релевантним институцијама у граду и 
дугогодишња сарадња са Центрима за Социјални рад и Домом здравља.  
Постоји организација допунске и додатне наставе.  
Кроз рад са ученицима и родитељима пристуна је квалификована 
саветодавна помоћ одељенских старешина, педагога и свих запослених у 
школи у прилагођавању ученика школском животу, социјализацији у новој 
средини и методама учења.  
Савет родитеља је упознат са свим видовима подршке које школа 
предузима.  Школа учествује у реализацији разноврсних ваннаставних 
активности и програма за развијање социјалних вештина кроз 
укључивање ученика у тематске пројекте и радионице на часовима 
одељенске заједнице, радионице тима за медијацију. 
Кроз планиране наставне програме, ученици су у прилици да у 
симулираном или стварном радном окружењу у току наставе решавају 
професионалне задатке помоћу којих стичу вештине потребне за будућу 
професију. 
Постоји развијена традиција промоција Високих школа и посета 
Сајмовима образовања у циљу избора даљег професионалног 
напредовања.  
Постоји отвореност школе за упис ученика из осетљивих група. 
У сарадњи са родитељимљ школа предузима мере за редовно похађање 
наставе ученика из осетљивих група. 
У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални 
образовни планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним 
способностима. 
Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са 
изузетним способностима и ствара услове за њихово напредовањекроз 
укључивање ученка у различите активности, пројекте, центре и израду 
ИОП3. 

 

Које области треба 
побољшати(кључне 
слабости) 

На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке 
ученицима али се не прате у довољнојј мери реализација 
Проширити понуду програма/активности за развијање социјалних 
вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација@). 
Интезивирати промоцију здравих стилова живота, права детета, заштита 
човекове околине и одрживи развој. 
Ученици нису довољно информисани о врстама подршке коју школа 
пружа 
У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку 
учењу за ученике из осетљивих група кроз часове редовне и допунске 
наставе. 
 

Ваш акциони план за 
побољшање уочених 

✔ Унапредити програм подршке у учењу кроз едукације на ЧОСу. 

✔ Инсистирати на континуираној индивидуалној подршци ученицима 



слабости и време 
реализације (максимално 
– једна, текућа шк. 
година) 

са континуираним укључивањем свих интересних страна – 

ученика, родитеља и наставника. 

✔ У већој мери укључити родитеље као партнере у подршци 

✔ Информисати родитеље опланираним и реализованим 

активностима.  

✔ Потребно је у следећој години појачати активности обуке за 

конструктивно решавање сукоба и наставити са радом на 

промовисању и одржавању позитивних међуљудских односа. 

✔ У наредном периоду обратити пажњу на промоцију дечијих права. 

✔ У наредном периоду дефинисати механизме идентификације 

ученика са изузетним способностима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5 

ЕТОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Област квалитета 5: ЕТОС 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета да не 

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. 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ   

АНАЛИЗИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
(анализа Школског  програма, Годишњег 
плана рада школе, Извештаја о раду 
школе, Извештаја о реализацији 
школског програма, Развојног плана 
школе и остале школске документације) 

Чек листе 
Упитник за ученике и наставнике 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

Учесници обухваћени истраживањем – 
прецизни подаци, тј. тачан број и 
критеријум  

52 – 91,23% анкетираних наставника 
214 – 51,57% анкетираних ученика 
259 – 62,4% анкетираних родитеља 

У ком временском периоду је рађено 
самовредновање? 

Јануар - март 2021.године 

Опишите фазе самовредновања 

Избор кључне области, преглед школске 
документације, анализа стандарда квалитета рада у 
области ЕТОС,  писање извештаја, извођење 
закључака, одређивање нивоа остварености 
стандарда квалитета рада 

Да ли су чланови тима користили 
искуства из ранијих едукативних 
семинара и пројеката; ако јесу, наведите  
имена тих семинара и пројеката 

 

 

 
У табели су представљене просечне оцене по тврди/исказу према одговорима наставника, 

ученика и родитеља.. 
 

  

ТВРДЊА/ИСКАЗ 

Просечна оцена 
ТАЧНО/ 

ПРИСУТНО 

Р У Н 

5.1.1. У школи постоjи доследно поштовање норми коjима jе регулисано понашање и 
одговорност свих. 

3,66 3,47 3,88 

5.1.2.  
 

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

3,63 3,47 3,90 

5.1.4. У школи се користе различите технике за превенциjу и конструктивно 
решавање конфликата. 

3,59 3,37 3,86 

 



ОБЛАСТ/СТАНДАРД 
 

ЕТОС 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 
ПРИСУТНОСТИ СТАНДАРДА 

СРЕДЊА 
ОЦЕНА 

ПРИСУТНОСТИ 
СТАНДАРДА НАСТАВНИЦИ УЧЕНИЦИ РОДИТЕЉИ 

- 
Н/У 

Стандард 5.1.: Успостављени су 
добри међуљудски односи. 

3,88 3,44 3,62 0,44 3,65 

 

ОПИС НИВОА ОСТВАРЕНОСТ   НИВО ______3________ 

Образложење и докази:   

5.1.1.У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и 

одговорност свих. 

 
Ова област је уједначено и високо оцењена код све три групе испитаника и показује значајан 

степен подударности између оцена које су давале различите групе. Код родитеља је оцењена са у 

просеку са 3,63, код ученика са 3,46, док су наставници проценили да овај параметар износи 3,88. 

УНАПРЕДИТИ- на часовима ОС ученике стално подсећати на правила понашања, користити 

реституцију у решавању проблема. 

Јаке стране: У школи се поштују норме које регулишу понашање и одговорност свих 

 

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

 

 
 



 

Ова област уједначена код све три групе испитаника и оцењена је просечном оценом 3,67, као 

и претходног питања.  Можемо да закључимо да се родитељи, ученици и наставници слажу да се у 

школи доследно примењују мере и санкције за дискриминаторно понашање. 

УНАПРЕДИТИ- на часовима ОС радити на превенцији дискриминаторног понашања, на  

редовној настави, кроз тимски рад развијати сарадњу између ученика. 

 

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи примењуjу се разрађени поступци 

прилагођавања на нову школску средину. 

На почетку школске године формира се тим за прилагођавање ученика школском животу.Тим 

чине одељењске старешине и пдагог школе.Неке од активности плана подршке су – добродошлица 

првацима, организациија радионица, предавања, посебни родитељски састанци са ученицима 

1.разреда... 

За ученике који у нашу школу долазе из других школа израђен је протокол прилагођавања са 

свим наведеним активностима и одговорним особама – упознавање школе и школског живота, 

одређивање диференцијалних испита, подршка вршњака. 

 

5.1.4. У школи се користе различите технике за превенциjу и конструктивно решавање 

конфликата 

 
На ово питање све три групе испитаника дале су приближно уједначен одговор, наставници су 

дали највећу оцену 3,86, родитељи су оценили са оценом 3,59, док су ученици дали оцену 3,37. 

Анализирајући сва три питања, примећујемо да је овде средња оцена 3,61  и да је незнатно 

мања у односу на претходна два, чија средња оцена износи 3,67. 

УНАПРЕДИТИ- на часовима ОС  унапредити различите технике за превенцију и конструктивно 

решавање конфликата. 



 

ЗАКЉУЧАК 

Које је јаке стране 
установе У 
ОБЛАСТИ   „ЕТОС“ 
идентификовао 
процес 
самовредновања? 

У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и 
одговорност свих. 
За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењуjу мере и 
санкциjе 

 

Које области треба 
побољшати? 
(кључне слабости) 

У школи се користе различите технике за превенциjу и конструктивно 
решавање конфликата 

Ваш акциони план 
за побољшање 
уочених слабости и 
време реализације 
(максимално – 
једна, текућа шк. 
година) 

✔ на часовима ОС ученике стално подсећати на правила 
понашања, користити реституцију у решавању проблема. 

✔ на часовима ОС радити на превенцији дискриминаторног 
понашања, на  редовној настави, кроз тимски рад развијати 
сарадњу између ученика. 

✔ на часовима ОС  унапредити различите технике за превенцију и 
конструктивно решавање конфликата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Област квалитета 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

Стандарди квалитета Критеријуми квалитета + - 

6.4. Људски ресурси су у 
функциjи квалитета 
рада школе. 
 

6.4.1. Директор подстиче професионални развоj запослених и обезбеђуjе 
услове за његово остваривање у складу са могућностима школе. 
6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и 
самовредновања планираjу и унапређуjу професионално деловање. 
6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом 
унутар школе и умрежавањем између школа вреднуjу и унапређуjу наставу и 
учење. 
6.4.4. Запослени примењуjу новостечена знања из области у коjима су се 
усавршавали. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

6.5. Материjално-
технички ресурси 
користе се 
функционално. 
 

6.5.1. Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких 
ресурса. 
6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу 
побољшања квалитета наставе. 
6.5.3. Материjално-технички ресурси ван школе (културне и научне 
институциjе, историjски локалитети, научне институциjе, привредне и друге 
организациjе и сл.) користе се у функциjи наставе и учења. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

6.6. Школа подржава 
инициjативу и развиjа 
предузетнички дух. 
 

6.6.1. Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим установама, привредним 
и непривредним организациjама и локалном заjедницом у циљу развиjања 
предузетничких компетенциjа ученика. 
6.6.2. У школи се подржава реализациjа проjеката коjима се развиjаjу опште 
и међупредметне компетенциjе. 
6.6.3. Школа кроз школске проjекте развиjа предузимљивост, ориjентациjу ка 
предузетништву и предузетничке компетенциjе ученика и наставника. 
6.6.4. Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне активности у 
кључним областима квалитета. 
6.6.5. Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj 
кључних компетенциjа за целоживотно учење ученика и наставника. 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

 

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ   

АНАЛИЗИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(анализа Школског  програма, Годишњег 

плана рада школе, Извештаја о раду 

школе, Извештаја о реализацији 

школског програма, Развојног плана 

школе и остале школске документације) 

Чек листе 

Упитник за наставнике 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

 

Учесници обухваћени истраживањем – 

прецизни подаци, тј. тачан број и 

критеријум  

52 – 91,23% анкетираних наставника 

 

У ком временском периоду је рађено 

самовредновање? 

Јануар - март 2021.године 

Опишите фазе самовредновања 

Избор кључне области, преглед школске 

документације, анализа стандарда квалитета рада у 

области организација рада школе и руковођење,  

писање извештаја, извођење закључака, 

одређивање нивоа остварености стандарда 

квалитета рада 

Да ли су чланови тима користили 

искуства из ранијих едукативних 

семинара и пројеката; ако јесу, наведите  

имена тих семинара и пројеката 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У табели су представљене просечне оцене по тврди/исказу према одговорима  

аставника.Упитник за ову кључну облас попуњавали су само наставници. 

  

ТВРДЊА/ИСКАЗ 

Просечна 
оцена 

ТАЧНО/ 
ПРИСУТНО 

Н 

6.4.1. Директор подстиче професионални развоj запослених и обезбеђуjе услове за 
његово остваривање у складу са могућностима школе. 

3,88 

6.4.2.  
 

Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања 
планираjу и унапређуjу професионално деловање. 

3,79 

6.4.3.  
 

Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и 
умрежавањем између школа вреднуjу и унапређуjу наставу и учење. 

3,65 

6.4.4. Запослени примењуjу новостечена знања из области у коjима су се усавршавали. 3,69 

6.5.1. Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких ресурса. 3,77 

6.5.2.  
 

Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања 
квалитета наставе. 

3,67 

6.5.3. Материjално-технички ресурси ван школе (културне и научне институциjе, 
историjски локалитети, научне институциjе, привредне и друге организациjе и сл.) 
користе се у функциjи наставе и учења. 

3,38 

6.6.1. Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и 
непривредним организациjама и локалном заjедницом у циљу развиjања 
предузетничких компетенциjа ученика. 

3,77 

6.6.2.  
 

У школи се подржава реализациjа проjеката коjима се развиjаjу опште и 
међупредметне компетенциjе. 

3,90 

6.6.3.  
 

Школа кроз школске проjекте развиjа предузимљивост, ориjентациjу ка 
предузетништву и предузетничке компетенциjе ученика и наставника. 

3,80 

6.6.4.  
 

Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне активности у кључним областима 
квалитета. 

3,73 

6.6.5. Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj кључних 
компетенциjа за целоживотно учење ученика и наставника. 

3,94 

 

ОБЛАСТ/СТАНДАРД 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

СРЕДЊА ОЦЕНА 

ПРИСУТНОСТИ 

СТАНДАРДА 

Н 

Стандард 6.4. Људски ресурси су у функциjи квалитета рада школе. 3,75 

Стандард 6.5. Материjално-технички ресурси користе се функционално. 3,61 

Стандард 6.6. Школа подржава инициjативу и развиjа предузетнички дух. 3,83 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НИВОА ОСТВАРЕНОСТ   НИВО ______3________ 

Образложење и докази:   

6.4. Људски ресурси су у функциjи квалитета рада школе. 

6.4.1. Директор подстиче професионални развоj запослених и обезбеђуjе услове за његово 

остваривање у складу са могућностима школе. 

 
Овај индикатор квалитета је оцењен високом оценом 3,88  што указује да  је наставницима 

понуђено довољно могућности за професионални развој,и да су од стране директора и управе школе 

обезеђени услови застручно и професионално напредовање наставника. 

Унапредити: Наставници ,на састанцима стручних већа,имају прилику да направе избор и 

начин свог усавршавања за наредну школску годину. Приликом избора акредитованих семинара 

треба изабрати оне који највише доприносе јачању  потребних компетенција наставника . 

Јаке стране У школи функционише Тим за стручно усавршавање који уредно води евиденцију о 

остварености стручног усавршавања сваког наставника.Увидом у евиденцију утврђено је да сви 

запослени успешно испуњавају претпоставку целоживотног учења и напредовања.Наставити са 

примерима добре праксе. 

 

6.4.2.На основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања планирам и 

унапређујем професионално деловање 

 
 

Резултати спољашњег вредновања и самовредновања добар су показатељ и смерница 

великом броју наставника приликом планирања професионалног деловања. Средња оцена 

остварености  овог индикатора је 3.79. 



Унапредити: У наставну праксу увести редовну самоевалуацију компетенција наставника. 

Јаке стране:Потврђена је улога самовредновања као кључног инструмента за побољшање  и 

унапређење професионалног деловања наставника 

 

6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе 

иумрежавањем између школа вреднуjу и унапређуjу наставу и учење. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област наставе и учења је од великог значаја за велики број наставника  па је њено 

унапређење оцењено просечном оценом3,79.Не треба  изоставити чињеницу да у структури процене 

доминира мишљење да је овај индикатор испуњен у потпуности (69,2%),док само  3,8% тврди да је 

индикатор у мањој мери присутн. 

Унапредити: Укључити већи број наставника у пројекте сарадње наше школе. 

Јаке стране: Сарадња наставника и стручне службе ,као и сарадња са другим школама имају 

позитиван утицај на процес наставе и учења.Учешће наставника на многобројнимсеминарима и 

стручним активима од великог су значаја , не само због стручних тема које се обрађују већ и због 

драгоцене размене искустава и примера добре праксе са колегама из других средина. 

 

6.4.4. Запослени примењуjу новостечена знања из области у коjима су се усавршавали 

 
Оствареност овог критеријума квалитета је потврђена од стране готово свих наставника ,при 

чему чак 71,2% или 37 учесника анкете сматра да је индикатор испуњен у потпуности  



Унапредити: Размењивати информације  и материјале на стручним већима, повремено се 

подсетити  обука које су допринеле унапређењу свакодневне праксе  у образовно-васпитном раду. 

Јаке стране: Концепт целоживотног учења, напредовања и повећања компетенција 

,наставници наше школе су у потпуности прихватили. 

 

6.5. Материjално-технички ресурси користе се функционално 

 

6.5.1. Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких ресурса 

 
На основу резултата анкете 52 испитаника, 41 односно 78,8% њих је одговорило да је ова 

тврдња присутна у потпуности. Материјално-технички ресурси  школе који су  обезбеђени користе се 

оптимално . Ова тврдња је оцењена високом оценом 3,77 

 

6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета 

наставе 

 
На основу резултата анкете 52 испитаника, 35 односно 67,3% њих је одговорило да је ова 

тврдња присутна у потпуности. 32% испитаника је рекло да је ово у већој мери 

тачно/присутно.Ниједан испитаник није изјавио да није или да је у мањој мери присутно. Наставна 



средства се континуирано користе у циљу побољшања квалитета наставе оцењено је високом оценом 

3,67.  

Планирати осавремењивање наставних средстава. 

 

6.5.3. Материjално-технички ресурси ван школе (културне и научне институциjе, историjски 

локалитети, научне институциjе, привредне и друге организациjе и сл.) користе се у функциjи наставе 

и учења. 

 
1 испитаник је изјавио да се материјално-технички ресурси ван школе не користе у функцији 

наставе и учења, 7 испитаника да је ово у мањој мери присутно , а остали испитаници њих укупно 84 

,6% да је ово у већој мери односно у потпуности присутно. Ова тврдња је оцењена оценом 3,38 

Освртом  на епидемиолошку ситуацију у којој се налазимо већ годину дана, друга школска 

година заредом,  било је тешко  изводљиво коришћење материјално техничких ресурса ван школе  

(културне и научне институције, привредне организације и сл. ) па је процена да је из тог разлога 

резултат анкетирања показао нешто нижу оцену 3,38.  

Мере за унапређење:  Обзиром на веома добре резултате испитивања, процена тима је да су 

све три тачке ове области, а односе се на ресурсе, у великој мери заступљене и примењене. 

Препорка је да се Настави са досадашњим начином рада који даје добре резултате. 

 

6.6. Школа подржава инициjативу и развиjа предузетнички дух. 

6.6.1. Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и непривредним 

организациjама и локалном заjедницом у циљу развиjања предузетничких компетенциjа ученика. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултати анкете недвосмислено указују да преовладава мишљење да директор развиjа 

сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и непривредним организациjама и локалном 

заjедницом у циљу развиjања предузетничких компетенциjа ученика.Оствареност индикатора у 

потпуности потврђује 86,5% анкетираних наставника чему треба додати и 5,8% оних који сматрају овај 

индикатор присутним у већој мери. Средња оцена је 3,77. 

Унапредити: Укључити већи број ученика који учествују у пројектима међународне сарадње 

наше школе.  

Јаке стране: У сусрет изазовима који стоје пред генерацијама које сада стичу знања и 

припремају се  да преузму одговорност,предузетничке компетенције су препознате као важан сегмент 

образовања у нашој школи. 

 

6.6.2. У школи се подржава реализациjа проjеката коjима се развиjаjу опште и међупредметне 

компетенциjе. 

 
Индикатор који има највећу средњу оцену (3,90) је управо  реализација пројеката којима се 

развијају опште и међупредметне компетенције. Међу анкетираним наставницима нема оних који 

сматрају да индикатор није присутан. 

Унапредити:  Наставити са реализацијом пројеката и развојем компетенција наставника и 

ученика 



Јаке стране:.Динамика промена које доносе нове технологије у свету рада, као промене у 

друштву, захтевају да се развијају компетенције за нове и промењене послове, али и компетенције за 

прихватање и прилагођавање променама. 

 

6.6.3. Школа кроз школске проjекте развиjа предузимљивост, ориjентациjу ка предузетништву и 

предузетничке компетенциjе ученика и наставника. 

 
Средња оцена остварености овог индикатора је 3,80 ,при чему 84,6% анкетираних наставника 

сматра да је индикатор присутан у потпуности док 3,8% тврди да је присутан у мањој мери. 

Унапредити: Укључити Ученички Парламент у све пројекте који имају за циљ јачање 

предузимљивости предузетничког духа и предузетничких компетенција код ученика. Покретање 

самосталних пројеката, сарадња у тиму,вештине комуникација, истрајност у процесу долажења до 

циља, само су неке од вештинаи способности које би требало развијати у склопу овог задатка у 

оквиру секција. 

Јаке стране : Наставници су препознали иницијативу, предузимљивост, предузетништво, 

аутеничну  личност као кључне способности које треба развијати код својих ученика. 

 

6.6.4. Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне активности у кључним областима 

квалитета 

  

 



Висока средња оцена присутности овог индикатора 3,73  указује да већина наставника ,(њих 

40(76,9%) и 10(19,2%)) сматра да је индикатор потпуно  односно у већој мери остварен .3,8%  тврди 

да је индикатор остварен у мањој мери. 

Унапредити: Повећати број родитеља који учествују у активностима везаним за подршку 

ученицима и етос. 

Јаке стране : Сарадња са родитељима је један од кључних фактора успешног образовно-

васпитног рада и наставници наше школе улажу велики напор да та сарадња остане на завидном 

нивоу.  

 

6.6.5. Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj кључних 

компетенциjа за целоживотно учење ученика и наставника 

 

 
 

Средња оцена (3,94) и структура одговора о присутности овог индикатора дају потпуну потврду 

свих наставниика о његовој остварености.Наиме 94,2 % наставника се слаже да је овај идикатор у 

потпуности присутан и остварен. 

Унапредити: Наставити  са учешћем у свим међународним пројектима који имају за циљ развој 

компетенција за целоживотно учење ученика и наставника. 

Јаке стране : Наставници подржавају и дају свој допринос реализацији међународне сарадње и 

проjеката усмерене на развоj кључних компетенциjа за целоживотно учење ученика и наставника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЉУЧАК 

Које је јаке стране установе У 

ОБЛАСТИ 

 „ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА“  

идентификовао процес 

самовредновања? 

Директор подстиче професионални развоj запослених и обезбеђуjе 

услове за његово остваривање у складу са могућностима школе. 

На основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања 

планирам и унапређујем професионално деловање 

Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких 

ресурса 

Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим установама, привредним 

и непривредним организациjама и локалном заjедницом у циљу 

развиjања предузетничких компетенциjа ученика. 

У школи се подржава реализациjа проjеката коjима се развиjаjу опште 

и међупредметне компетенциjе 

Школа кроз школске проjекте развиjа предузимљивост, ориjентациjу ка 

предузетништву и предузетничке компетенциjе ученика и наставника. 

Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj 

кључних компетенциjа за целоживотно учење ученика и наставника 

Које области треба 

побољшати? (кључне 

слабости) 

Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом 

унутар школе и умрежавањем између школа вреднуjу и унапређуjу 

наставу и учење. 

Запослени примењуjу новостечена знања из области у коjима су се 

усавршавали 

Наставници континуирано користе наставна средства у циљу 

побољшања квалитета наставе 

Материjално-технички ресурси ван школе (културне и научне 

институциjе, историjски локалитети, научне институциjе, привредне и 

друге организациjе и сл.) користе се у функциjи наставе и учења. 

Ваш акциони план за 

побољшање уочених 

слабости и време 

реализације (максимално – 

једна, текућа шк. година) 

✔ У наставну праксу увести редовну самоевалуацију компетенција 

наставника. 

✔ Укључити већи број наставника у пројекте сарадње наше 

школе. 

✔ Планирати осавремењивање наставних средстава. 

✔ Укључити већи број ученика који учествују у пројектима 

међународне сарадње наше школе. 

✔ Укључити Ученички Парламент у све пројекте који имају за циљ 

јачање предузимљивости предузетничког духа и 

предузетничких компетенција код ученика. Покретање 

самосталних пројеката, сарадња у тиму,вештине комуникација, 

истрајност у процесу долажења до циља, само су неке од 

вештинаи способности које би требало развијати у склопу овог 

задатка у оквиру секција. 

✔ Повећати број родитеља који учествују у активностима везаним 

за подршку ученицима и етос. 

✔ Наставити  са учешћем у свим међународним пројектима који 

имају за циљ развој компетенција за целоживотно учење 

ученика и наставника. 

 


