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               СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ 
 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 
 
1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног 

рада школе. 
1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и 

ефикасног рада у школи. 
1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и 

остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда 
постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметих и 
предметних компетенција. 

 

1.1. 1.1.Област квалитета 1:Програмирање, планирање  и извештавање 
 

Опис 
стандарда 

Планирање, програмирање и извештавање је у складу са 
законским прописима 

     Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог 
документа. 

    Стручни актив за развој школског програма, сачинио је Школски програм 
за период од 2022/23-2025/26.  
Годишњи план рада школе за 2022/23. годину сачинио је стручни актив 
за развој школског програма.  
Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, 
развојним планом и годишњим Календаром. 

 
У изради акционог плана ШРП-ња за 2022/23.годину , учествовале су 

кључне циљне групе  
(наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална 

заједница). 
Стручни тим за професионални развој, сачинио је Годишњи план стручног 

усавршавања за 2022/23.годину. 
Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и  
проценама квалитета рада установе. 

 Садржај кључних школских докумената одражава специфичности установе. 

Стручни органи школе сачинили су извештаје о раду у школској 
2021/22.године: 
Стручни актив за развој школског програма сачинио је Извештај о раду 
установе за школску  2021/22.године, 
Стручни актив за ШРП-ње, сачинио је извештај о реализацији активности из 
акционог плана ШРП.  
Радица Колашинац, особа задужена за вођење записника на НВ-ћу, 
сачинила је извештај о раду НВ-ћа.  
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Аиша Тотић,, школски педагог,сачинила је  извештај о свом раду и раду  
ПК-јума,. 
Извештаје о свом раду сачинила су ОВ-ћа, Стручна већа, ОС-е, Тимови као што 

су:; Тим за праћење прописаних мера за спречавање и сузбијање заразне болести 

Ковид-19, Тим за професионални развој запосл,ених Тим за ИО-ње, Тим за 
заштиту ученика од насиља...Тим за унапређивање и развој установе, Тим за 
развој међупредметних компетенција,Тим за самовредновање рада 

школе,Тим за ваннаставне активности.Стручна служба је сачинила 

извештај о свом раду, стручни сарадник, библиотекар сачинио је 
извештај о свом раду.  
Извештај о раду сачинио је директор школе и са истим је упознао ПК-јум 
и НВ-ће. 
(Сви горе наведени извештаји налазе се у прилогу овог документа). 
 
 
 

 

1.2. 

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији 
ефективног и ефикасног рада у школи. 

 
 
 

 
 

Опис 
стандарда 

Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и 
ефикасног рада у школи 

 Наставничко веће је сачинило свој план рада; 
Одељењска  већа су сачинила свој план рада (Наташа Кулунџић, Милена 

Ћурчић, Адмир Селек и Наташа Глишовић); 
Педагошки колегијум је сачинио свој план рада; 
Стручни активи.Актив за РШП-а и ШРП-ње су сачинили свој план рада 

(Јелка Васојевић и Верица Раковић); 
Стручни тимови (Тим за заштиту ученика од дискриминације (Милоранка 

Дробњаковић), злостављања и занемаривања, тим за самовредновање квалитета рада 

установе( Ивана Мијаиловић), тим за инклузивно образовање (Миленка Бијорац),тим 

за обезбеђивање квалитета и развој установе (Наташа Глишовић),тим за развој 

међупредметних компетенција и предузетништва ( Владимир Мутавџић),тим за 

професионални развој (Наташа Спасојевић),тим за ваннаставне активности ( Слађана 

Нишавић), су сачинили план рада сваког тима појединачно. 

Директор школе, помоћник директора педагог, психолог, педагошки асистент,  

библиотекар, секретар школе, рачунополагач, административни радник су сачинили 

своје планове рада за 2022/23.годину.  

 

У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и 
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директора конкретизовани су циљеви из развојног плана и школског програма и 

уважене су актуелне потребе школе. 

 

Стручна већа: Веће за разредну наставу: Радица Колашинац, је сачинило 

план рада већа као и план редовне наставе и ваннаставних активности. 

Веће за српски језик и књижевност, Дијана Костић је сачинило план рада 

већа као и план редовне наставе и ваннаставних активности; 

Веће страних језика, Наташа Николов, је сачинило план рада већа као и план 

редовне наставе и ваннаставних активности; 

Веће наставника математике, физике и информатике и рачунарства, Наташа 

Кулунџић, је сачинио план рада већа као и план редовне наставе и 

ваннаставних активности; 

Веће наставника биологије и хемије, Јелена Мијаиловић је сачинило план 

рада већа као и план редовне наставе и ваннаставних активности; 

 Веће наставника историје и географије, Наташа Милосављевић је сачинило 

план рада већа као и план редовне наставе и ваннаставних активности; 

Веће наставника вештина и уметности , Јелена Белојица; је сачинило план 

план рада већа као и план редовне наставе и ваннаставних активности; 

рада већа као и план редовне наставе и ваннаставних активности. 

Планови органа, тела и тимова, углавном одсликавају процесе рада и 
пројектују промене на неким нивоима деловања. 
Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и 
механизме за праћење рада и извештавање током школске године. 
Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и 
усклађен је са садржајем годишњег плана рада. 

 

 

1.3. 

 
 
1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на 

развој и остваривање циљева образовања и васпитања, 
стандарда постигнућа / исхода у наставним предметима и 
општих међупредметих и предметних компетенција. 

 

Опис 
стандарда 

Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој 
и остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда 
постигнућа/исхода у наставним предметима и општих 
међупредметих и предметних компетенција. 

 

 Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и 
стандарде за глобално планирање наставе и исходе постигнућа за 
оперативно планирање наставе. 
У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним 
припремама видљиве су методе и технике којима је планирано 
активно учешће ученика на часу.: 
Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и 
засновано је на праћењу постигнућа ученика. 
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У планирању слободних и ваннаставних активности уважавају се 
резултати испитивања интересовања ученика. 
Планирање васпитног рада са ученицима засновано је, углавном на 
аналитичко-истраживачким подацима, специфичним потребама 
ученика и условима непосредног окружења. 

       
Планирање је извршено према Календару рада МП и распореду 
часова, на обрасцима које је усвојило Наставничко веће, а у складу 
са препорукама МП-е.. 
Обрасци садрже све елементе препоручене од стране ШУ-е. 
 
Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника 
и/или напомене о реализацији планираних активности. 
 
Припреме,такође садрже све елементе образовно-васпитног рада са 
ученицима.као што су: наствну тему, наставну јединицу, редни број 
теме и часа, тип часа, методе, облике и наставна средства рада на 
часу, корелацију између предмета, иновације, активности ученика и 
наставника, циљеве и задатке, исходе, евалуацију часа и корекцију. 
Свака припрема прати структуру тока часа, односно садржи:уводни, 
главни и завршни део часа. 
Припремање (достављање припрема ПП служби) наставника за 
онлајн часове у издвојеном одељењу у ЗНП Бања, је вршено 
електронским (припрема задатака, тестова, упутстава) путем. 
У школској 2021/22 годину оперативно планирање образовно 
васпитног рада је вршено електронски, а ПП служби је достављано 
месечно. 
Глобално планирање у претходним годинама је вршено на 
обрасцима са следећим садржајем: предмет, име наставника, 
разред, недељни фонд часова, годишњи фонд часова, наставна 
ситуација, уџбеници, тема, наставна јединица,тип часа и очекивани 
исходи. 
Оперативно планирање је вршено на обрасцима који су предложени 
од стране МП-е и који садрже: тему,, исходе, наставну јединицу, 
корелацију са другим предметима, тип часа, наставна средства, 
методе, облике рада, међупредметне компетенције, иновације, 
смоевалуацију часа и корекције. 
. 
Наставници су тематски обрађивали поједине области, а било је и 
сажимања појединих наставних тема, а усмерено је на развој и 
остваривање циљева образовања и васпитања. 
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                              ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 
2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама 

ученика. 
2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и 

компетенције на часу. 
2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 
2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 
 

 

2.1. 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

 

 

Опис 
стандарда 

Наставници успешно управљају наставним процесом 

 Већини ученика су  јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је 
планирано треба да научи. 
Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмовe. 
Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи 
различите методе (облике рада, технике, поступке…) . 
Наставник поступно поставља питања / задатке / захтеве различитог 
нивоа сложености. 
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика, подстиче 
вршњачко учење). 
Наставник функционално користи постојећа наставна средства и 
ученицима доступне изворе знања. 
Установа је обезбедила наставни кадар, урађена је структура 40-
часовног рада као и расподела предмета на наставнике, односно 
одељења на одељењске старешине. 
Извршена је расподела свих осталих активности. 
Директор школе је у оквиру педагошко инструктивносг рада редовно 
обилазио наставу и обављао ПИР , а школски педагог је обишао око 41 
часова редовне наставе и осталих активности. 
Планиране методе и средства рада морале су да се прилагођавају 
новим облицима рада..И ако се настава одвијала непосредно у 
школи,наставни садржаји су могли да се прате преко видео записа (већ 
снимљени часови). 
Планирање наставе је вршено месечно и достављано школи 
електронским путем.Припремање је , такође вршено електронски. 
Цео образовно васпитни процес обављао се непосредно у школи или 
електронским путем, уз појачане активности свих фактора који 
учествују у образовно васпитном процесу (наставника, ученика, 
родитеља).. 
 
. 
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2.2. 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама 

ученика. 
 
 

Опис 
стандарда  

Наставници, углавном рад на чсау прилагођавају образовно-васпитним 
потребама ученика 

 

 

 

 

 

Наставници, углавном прилагођавају захтеве могућностима сваког 
ученика. 
Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал 
индивидуалним карактеристикама сваког ученика. 
Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са 
његовим образовним и васпитним потребама. 
Наставник примењује специфичне задатке / активности / материјале на 
основу ИОП-а и плана индивидуализације. 
Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким 
активностима којима се подстиче њихов напредак и интеракција са 
другим ученицима. 
Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и 
васпитним потребама ученика. 
У школи је 10 ученика радило по индивидуализацији, по ИОП-1= 10 
ученика и  5 ученика по ИОП-у 2. 
Ученици и ЗНП Бање су све до 3. тромесечја радили онлајн, из 
објективних разлога, чему су се радовали, а након часова су могли са 
наставницима да воде разговор о ономе што су видeли и да науче 
нешто ново. 
Велику помоћ у томе  су им пружали родитељи. 
Имали су подршку од ПП службе која им је проналазила и слала 
занимљивости везане за дату тему. 

 

2.3. 

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине 
и компетенције на часу. 

 
 

Опис 
стандарда 

Већина ученика стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и 
комуникације на часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности / радови ученика показују да су разумели предмет учења на 
часу, умеју да примене научено и образложе како су дошли до решења. 
Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим 
областима, и свакодневним животом. 
Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и 
решења. 
Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења. 
Ученик примењује повратну информацију да реши задатак / унапреди 
учење. 
Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави уз помоћ 
наставника. 
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Ученици су показивали посебну креативност у непосредном раду. 
 Видљива је била хоризонтална сарадња,  пружање помоћи један другоме. 
Ученици су били мотивисани за рад што су на крају показале и оцене 
(формативне и сумативне) које су ученици добили непосредно у школи. 

 

2.4. 
2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 
 

 

Опис 
стандарда 

Поступци вредновања помажу ученицима да унапреде даље учење 

 Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима  
Ученику су јасни критеријуми вредновања. 
Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о 
њиховом раду, укључујући и јасне препоруке о наредним корацима. 
 Ученик поставља себи циљеве у учењу. 
Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих 
ученика. 
У школи је у употреби ЕС дневник. Ученици су оцењивани према 
Правилнику, формативно и сумативно, уз усмено или писмено 
образложење наставника. 
На закључну, бројчану оцену веома су утицале формативне оцене које су 
ученици добијали у току године.  
Вршено је самооцењивање и тимско оцењивање. 
Оцењивање ученика је у складу са Правилником о оцењивању ученика 
основне школе. 

 
 

2.5. 
2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

 

Опис 
стандарда 

Сваки ученик , ако жели може да добије прилику да буде успешан 

 Наставник и ученици се међусобно уважавају, наставник подстиче ученике на 
међусобно уважавање и на конструктиван начин успоставља и одржава 
дисциплину у складу са договореним правилима. 
Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући 
њихове различитости и претходна постигнућа. 
Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење 
мишљења. 
Ученик има мању могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада 
или материјала. 
Наставник показује поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у 
погледу успеха. 
Између ученика и наставника, ученика–ученика постоји одлична комуникација,  
поштовање и уважавање. 

Ученицима је омогућено да кроз испитивања на часу, усмена и писмена, кроз 

такмичења и кроз слободне и ваннаставне активности покажу своја  знања. 

ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ 
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КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА19.  

Име и 

презиме 

Разред Школско 

место 

Ниво 

такмичења 

Освојено 

место и број 

бодова 

Наставник 

Марија 

Видојевић 

8. Дежева 

Витановац 

Општинско 

Окружно 

3. место ,13 

бод. 

3. м. 16 

бод. 

Јелка 

Васојевић 

 

     СРПСКИ ЈЕЗИК, 26.02.2022.ГОДИНЕ, „Братство“ 

На такмичењу учествовало 13 ученика, није било ученика  до 3. места. 

 

РЕЦИТРОВАЊЕ.31.марта 2022. у бивлиотеци 

Име и 

презиме 

Разред Школско 

место 

Ниво 

такмичења 

Освојено 

место и 

број 

бодова 

Наставник 

Миљан 

Бишевац 

2 / 9 Кузмичево градско 3. место Ивана 

Мијаиловић 

Андреа 

Петровић 

4 / 3 Шароње градско Захвалница Милоранка 

Ристовић 

Сара 

Мишовић 

7 /2 постење градско Захвалница Дијана 

Костић 

     

МАТЕМАТИКА  од 1.-4. 

Одржано:20.02.2022.године у ОШ“Авдо Међедовић “у Новом Пазару 

МАТЕМАТИКА  од 5.-8. 

Општинско, одржано:20.02.2022.године у ОШ“Халифа...“у Н.Пазару 

Окружно одржано:12.03.2022. у Краљеву 

Државно одржано20.март 2022.године. 

 

На општинском такмичењу  3. разреда учествовало  4 ученика , један ученик 

похваљен и то: 

Име и 

презиме 

Разред Школско 

место 

Ниво 

такмичења 

Освојено 

место и 

број 

бодова 

Наставник 

      

Катарина 

Танасковић 

3. Дежева Општинско 

 

похвала Бранка 

Вуксановић 
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Од  5. – 8. разреда на општинском такмичењу учесвовало  5 ученика: Освојено 

једно 1. и једно  3. место и то; 

На окружном такмичењу учесвовала једна учениаца и освојила  92 бодаи иде даље. 

Име и 

презиме 

Разред Школско 

место 

Ниво 

такмичења 

Освојено 

место и број 

бодова 

Наставник 

Тијана 

Лончаревић 

6. Дежева Општинско 

 

3. место 31 

бод 

Наташа 

Кулунџић 

Ана 

Богдановић 

7. Дежева Општинско 

 

 

Окружно 

 

Државно 

1. МЕСТО 

место  

95 бодова 

 

1.Место  

 92 бода 

 

2.награда 

 56 бодова 

Наташа 

Кулунџић 

 

МИСЛИША, одржано 10. 03.2022.године 

Име и 

презиме 

Разред Школско 

место 

Ниво 

такмичења 

Освојено 

место и 

број 

бодова 

Наставник 

Александра 

Бијорац 

1./2 Постење  46 

Похвала 

Наташа 

Спасојевић 

Ламија 

Мурселовић 

1 /2 Постење  46 

Похвала 

Наташа  

Спасојевић 

Христина 

јеремић 

2 / 1 Дежева  46 

Похвала 

Марјана 

Белић 

Ана 

Богдановић 

7 / 1 Дежева  81 

Похвала 

Наташа 

Кулунџић 

      

 

Географија:19.03.2022.године у ОШ“Десанка Максимовић“у Новом Пазару 

На општинском такмичењу учествовало 5 ученика. 
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Два ученика освојила 3. место. 

Име и 

презиме 

Разред Школско 

место 

Ниво 

такмичења 

Освојено 

место и 

број 

бодова 

Наставник 

Сара 

Стојановић 

8. Дежева Општинко 3. место 

,70 

бодова 

Владимир 

Величковић 

Тамара 

Анђелковић 

8. Дежева Општинско 3. место 

,70 

бодова 

Владимир 

Величковић 

 

Биологија,општинско такмичење  одржано 10.04.2022. у ОШ“Рифат Бурџовић 

Тршо“. 

Учествовало 10 ученика.Три ученика освојила 3. место. 

Име и 

презиме 

Разред Школско 

место 

Ниво 

такмичења 

Освојено 

место и 

број 

бодова 

Наставник 

Драгана 

Видић 

5 / 3 Шароње општинско 3. Татјана 

Вукадиновић 

Ања 

Бијорац 

6 / 2 Постење Општинско 

 

Окружно  

3. 

 

3. место  

79 б. 

Јелена 

Мијаиловић 

Ана 

Богдановић 

7 /1 Дежева општинско 3. Јелена 

Мијаиловић 

   

Такмичење „Шта знаш о саобраћају, одржано 09.априла 2022. године у ОШ“Стефан 

немања“ у Новом Пазару  

На такмичењу учествовала  3 ученика 8. разреда и освојили: 

1.Азиз Црновршанин, 58 бодова 

2.Огњен Гвозденовић, 50 бодова 

3.Михајло Никић, 38 бодова. 

Предметни наставник:Марко Кулунџић  

 Фестивал стваралаштва младих 

23.марта 2022. године,са почетком у 17 сати, пети пут за редом наша школа је 
наступила на ФСМ. Програм је трајао око сат времена.  
Програм је био ревијалног карактера уз препоруку са мање тачака и временским 
трајањем до 60мин. 
Представили смо се са глумом, рецитацијама, песмом, игром и све то пропраћено 
видео пројекцијом. 
Деца су била изузетно увежбана, захваљујући својим наставницима. 
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Наступ је похваљени  од стране публике и жирија. 
Два дана након наступа организоване су две финалне вечери у којима су се нашле 
наше три тачке.  
Хор, фолклор и скеч.  
Такође 5 ликовних радова је награђено плакетом.  
Све је протекло у најбољем реду. 

 Награђени за ликовни рад- Народна библиотека“ Доситеј Обрадовић“у Новом Пазару 

1.Радослав Миловић  7/2—2.награда 

2.Сара Обрадовић   5/1-захвалница 

3.Марина Мијаиловић 7/1- захвалница 

4.Рејхан Мурселовић  5/2- захвалница 

5.Јована Симовић  8/1- захвалница 

 

14.12.2021.године у Народној библиотеци „Доситеј Обрадовић“ у Новом Пазару са 

почетком у 12 сати, додела награда. 

Наставник Јелена Белојица  добиће 4 сата стручног усавршавања. 

Поводом Дана књиге, 01. априла у Народној библиотеци „Доситеј Обрадовић“ у 

Новом Пазару, одржана свечаност  у присуству наставника и учененика основних и 

средњих школа у Новом Пазару. 

Стручна већа су пратила ток такмичења, а наставници су проналазили начине да 

мотивишу ученике за постизање бољих резултата. 

Постигнути резултати су оцењени као добри. 

Поједина стручна већа су оценила да би у будућем периоду требало и више радити на 

припремама за такмичења. 

 

 
   
 
III  ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 
       3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност 
стандарда постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених 
индивидуалних циљева учења. 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима 
ученика. 

 

3.1. 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност 
стандарда постигнућа наставних предмета, односно оствареност 
постављених индивидуалних циљева учења. 

 
 

Опис 
стандард
а 

Резултати ученика на ЗИ-у показују просечну оствареност стандарда 
постигнућа наставних предмета 
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 .Ранг листа са ЗИ-а 
Име и презиме 
ученика Српски језик Математика Комбиновани УКУПНО 

 Анђелковић 
Михајло 12,5 10 11 33,5 

 Анђелковић 
Тамара 18 14 14 46 

 Биорац Стефан 13,5 13 10 26,5 
 Богдановић 

Валентино 3,5 3,0 3,0                                                 9,5 
 Васић Дениса 3,0 1,0 8,5 12,5 
 Видојевић 

Магдалена 13 11 11 35 
 Гвозденовић 

Лазар 12,5 14 14 40,5 
 Гвозденовић 

Мартина 14,5 12 13 39,5 
 Гвозденовић 

Огњен 13,5 11 9 33,5 
 Димитријевић 

Теодора 7,5 8 13 28,5 
 Ђерковић Матеја 11,5 13 12 36,5 
 Јеремић Мартина 13 16 13 42 
 Карличић Лука 12,5 15 11 38,5 
 Коматина Филип 9 15 8 32 
 Костовић Миљан 1 6 8 15 
 Краснићи Садета - - - - 
 Кулунџић Андреа 19 15 9 43 
 Мијаиловић 

Димитрије 12 8 12 32 
 Милетић Ксенија 11.5 12 10 33,5 
 Мутавџић Вељко 13,5 9 10 32,5 
 Никић Михајло 9 9 11 29 
 Ристић Ирена 5 3 9 17 
 Саљихи Самири 6,5 3 5 14,5 
 Сеновић Андреј 8,5 10 14 29,5 
 Симовић Јована 18,5 16 11 45,5 
 Словић Вук 14 15 11 40 
 Стефановић 

Марија - - - - 
 Стојановић Сара 17,5 13 12 42,5 
 Суљевић Аида 6 3 7 16 
 Фековић Дамир 2,5 5 8 15,5 
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Хукић Нурудин 5,5 0 7 12,5 
 Црновршанин 

Азиз 9 7 10 26 
 

      
Укупно у школи је било 33 ученика 8. разреда. Ученица Тина Марковић је била 

уписана у 8. разред, али уопште није похађала наставу.Имала је могућност да 

изађе на РИ, али није изашла. 

Стога Тина није завршила 8. разред .По речима њених родитеља она живи у 

Француској. 

Осми разред  су завршила 32 ученика. Пријављена за ЗИ су 32 ученика. 

Испит је полагао 31 ученик. 

Ученица Садета Краснићи је завршила 8. разред али није изашла на ЗИ ни у 

првом нити у 2. испитном кругу. 

Просечан број бодова из српског језика је био 10,20, из математике 9,35 и 

комбинованог теста 9,82.Укупно просечна оцена је 9,79. 

Ученица Тамара Анђелковић је освојила 46 поена 

Уечница Марија Стефановић је освојила нула (о) поена. 

Нико од ученика није достигао максимални број поена. 

Сви ученици који су изашли на ЗИ, уписали су жељену школу. 

 

    

 ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ 2021/ /22. године 

Раз

. 

Свега 

уч. 

Одл. Врло 

добр

их 

добр

их 

Дов

о 

љни

х 

Свег

а 

пози

тивн

их 

Не

оц

. 

По

нов

. 

раз

ре

д 

Сред.

оц. 

1. 44         

2. 47 28 5 11 3 47   4,34 
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3. 46 20 10 10 6 46   4,10 

4. 33 17 4 10 2 33   4,41 

1.-

4. 

170         

2.-

4. 

126 65 19 31 11 126   4,28 

5. 29 13 6 9 1 29   4,15 

6. 44 13 8 16 6 43  1 4,07 

7. 52 23 15 9 3 50  2 4,37 

8. 33 17 9 4 2 32 1  4,17 

5.-

8. 

158 66 38 38 12 154   4,19 

2.-

8. 

284 131 57 79 23 280 1 3  

1.-

8. 

328 46% 20% 27% 8%  0,

3 

1

% 

4,23 

%          

Владање код свих оцењених ученика ПРИМЕРНО. 

 

На крају наставне године  извршена је анализа успеха ученика. 

 Постигнути успех на крају школске године био је задовољавајући са 

средњом оценом  4,23. 

Владање ПРИМЕРНО код свих оцењених ученика. 

 

3.2. 
3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним 

постигнућима ученика. 
 

Опис 
стандард
а 

Школа континуирано ради на стварању бољих услова за постизање 
бољих образовних постигнућа ученика    

 

 
Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој 
ученика. 
Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују 
постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним 
образовним стандардима. 
Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама. 
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Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 
Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са 
програмским циљевима и индивидуалним потребама. 

Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у 
индивидуализацији подршке у учењу. 

 
У протеклој школској години био је заступљен, између осталих облика и 
индивидуализовани облик рада,. 

Ученици су били укључени на допунску наставу, додатни рад као и на секције  

избору.  

 Додатна настава је реализована у 4. разреду у Дежеви и Постењу са 72 часа на 

нивоу године и то 36 из српског језика и 36 из математике. 

 

Ваннаставне активности су реализоване у облику секција и то:  

Од 1. до 4. разреда реализовано је 608 часова ваннаставних активности. 

У старијим разредима реализовано је :Српски језик 89 часова, руски језик 31 часа, 

енглески језик 15 часова, музичка култура 108, ликовна култура 35, географија 

12,биологија 20  и физичко и здравствено васпитање са 27 часа.Укупно 337 часова. 

Од 1.-8. разреда реализовано је 945 часова слободних активности. 

 

Слободне активности су реализоване у 5. и 6.  и 7. разреду , чувари рироде са 252 

часа и цртање сликање и вајање у 7. и 8. разреду са 138 часова укупно. 

 

Припремна настава за ученике 8. разреда је реализованаиз српског језика27 часова, 

математике 24, историје 12, географије 12, биологије 12, хемије 12, физике 12 

часова.Укуно 111 часова. 

План и програм одељенске заједнице је реализован на часовима одељенског 

старешине са по 36 ,односно 34 часа  по одељењу, укупно 1110 часова. 

Ученички парламентсесастао 7 пута у току године и бавили су се анализом рада УП- 

та у протеклој години, укључивањем нових чланова и упознавањем с Правилником о 

радуУП-а.Давање мишљења и предлога СО, ШО и директору о ГПРШ-е и раду 

тимова и већа; 

 

 

                IV ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 
4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој 

ученика. 
4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих 

група и ученицима са изузетним способностима. 
 

4.1. 
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим 

ученицима. 
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Опис 
стандарда 

Установа је предузела  активности подршке ученицима у свим областима 

 Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у 
учењу. 
Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке 
ученицима. 
На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке 
ученицима. 
Најчешће мере за побољшање успеха су биле: 
Укључивање ученика са недовољним оценам на допунску наставу. 
Примена индивидуализованог облика рада са ученицима који долазе 
из социјално нестимулисане средине 
Примена нових,интерактивних местода и облика рада, 
Обавезно припремање наставника за часовр,Обавезно поштовање 
радног времена и временске артикулације часа 
Појачана сарадња са родитељима учченика 
Укључивање у рад педагошког асистента и др. 
У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно 
законске заступнике. 
У пружању подршке ученицима школа предузима различите 
активности у сарадњи са релевантним институцијама и 
појединцима. 
Школа пружа подршку ученицима при поласку у 1. разред као и при 
преласку из једног у други циклус образовања. 
Подршка је видљива и у периоду завршетка основног 
образовања.Примена афирмативних мера за ученике ромске 
националности. 
У току наставе на даљину (Завод Бања), велику улогу су одиграли 
родитељи ученика, који су били принуђени да дигитално комуницирају 
са наставницима, односно школом. 
Школа је пружила подршку ученицима у смислу обезбеђивања 
интернета у  појединим насељима, дигиталних уређаја за оне ученике 
који то  нису имали. 
ПП служба и ОС-е су разним облицима и методама рада мотивисали 
ученике за овај облик рада. 
Ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом обезбеђивани су 
занимљиви текстови који привлаче пажњу ученика, чији су садржаји 
прилагођени њиховим потребама и захтевима. 
 

 

4.2. 
4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални 

развој ученика. 
 

Опис 
стандарда 

Кроз радионице, предавања и рад у ванаставним активностима школа 
подстиче лични, социјални и професионални развој ученика 

 У школи се организују програми/активности за развијање социјалних 
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вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна 
комуникација…). 
На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и 
интересовања ученика, школа утврђује понуду ваннаставних 
активности. 
У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита 
човекове околине и одрживи развој. 
Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се 
професионални развој ученика, односно каријерно вођење и 
саветовање. 
Ученици су по својим жељама укључени у слободне активности, 
секције. 
Сви ученици су узели  учешће у прослави важних датума школе и 
међународних датума, као и на  ФСМ-их. 
У току школске године  обележени су важни датуми кроз 
ликовно,драмско  и литерарно представљање ученика.  
Продукти њиховог рада су промовисани приређивањем изложби у холу 
школе...  
 
Кроз обраду занимљивих и актуелних тема промовисан је здрав стил 
живота ,права детета, значај очувања и неговања човекове околине као 
и професионални развој ученика (промоција занимања-онлајн и 
непосредно, радионице и др.). 

 
 

4.3. 
4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из 

осетљивих група и ученицима са изузетним способностима. 
 

Опис 
стандарда 

У школи ф-нише систем подршке ученицима 
УЧЕНИЦИ КОЈИ РАДЕ ПО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈИ ПО ИОП-у-1 И ИОП-у-2 У ШКОЛСКОЈ 

2022/2023. ГОДИНИ 

 

Индивидуализација 

 

 

Р.б. Име и презиме Разред ОС-а Школско 

место 

1. Сабрија Хамзић 2/2 Наташа 

Спасојевић 

Постење 

2. Огњен Радомировић 4/2 Бранка 

Вуксановић 

Дежева 

3. Соња Богдановић 7./2 Наташа 

Милосављеви

ћ 

Постење 

4. Санел Суљевић 7 /2 Наташа 

Милосављеви

ћ 

Постење 
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5. Орхан Асани 7/2. Наташа 

Милосављеви

ћ 

Постење 

6. Суада Краснићи 7/2 Наташа 

Милосављеви

ћ 

Постење 

7. Алмир Хамзић 7/2 Наташа 

Милосављеви

ћ 

Постење 

8. Фатма Ћерими 7/ /2 Наташа 

Милосављеви

ћ 

Постење 

9.. Ирфан Хамзић 7/2 Наташа 

Милосављеви

ћ 

Постење 

 

ИОП 1 

 

Р.б. Име и презиме Разред ОС-а Школско 

место 

1. Емилија Мојсиловић 2 /8 Миланка 

Пргомеља 

Ковачево 

2. Тијана Мојсиловић 2 /8 Миланка 

Пргомеља 

Ковачево 

3. Душан Дробњак 3/2 Слађана 

Премовић 

Постење 

4. Марко Радомировић 6/1 Саша Томовић Дежева 

5. Шериф Мулић 6/1 Саша Томовић Дежева 

5. Велибор Радомировић 7/1 Наташа 

Кулунџић 

Дежева 

6. Кенед Суљовић 7/2 Наташа 

Милосављеви

ћ 

Постење 

7. Ђесика Марковић 7/2 Наташа 

Милосављеви

ћ 

Постење 

8. Марко Ратковић 8/4 Амра 

Н.Ђуловић 

З. Бања 

 

ИОП-2 

 

1. Алмир Зећировић 3/2 Слађана 

Премовић 

Постење 

2. Анђелија Мојсиловић 3/3 Дијана Шароње 
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Кулунџић 

3. Петар Давидовић 5/1 Наташа 

Николов 

Дежева 

4. Мехмед Сејдовић 

 

5/4 Зинета Буквић З.Бања 

5. Нако Колашинац 7/4 Зинета Буквић З.Бања 

6. Дарис Сарачевић 8/4 Амра 

Н.Ђуловић 

З.Бања 

 

 

 
 

         V ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5. ЕТОС 
5.1. Успостављени су добри међуљудски односи. 
5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу. 
5.3. У школи функционише систем заштите од насиља. 
5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима. 
5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности. 

 

5.1. 
    5.1. Успостављени су добри међуљудски односи. 

 

Опис 
стандарда 

У школи се поштују правила понашања,заступљено је конструктивно 
решавање конфликата 

 У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано 
понашање и одговорност свих. 
и санкције. 
За новопридошле ученике и запослене у школи примењују се 
разрађени поступци прилагођавања на нову школску средину. 
У школи се користе различите технике за превенцију и конструктивно 
решавање конфликата. 
У школи функционише тим за заштиту деце/ученика од дискриминације, 
злостављања и занемаривања. 
Школа је сачинила акциони план за текућу годину у поступку заштите 
ученика и запослених.. 
Запослени, ученици и  њихови родитељи поштују правила понашања у 
установи и тако избегавају мере и санкције од стране школе. 

      Новозапослени  и ученици који долазе са терена, односно из  
      других школа, одмах се упознају са правилима понашања у школи  
      и  Протоколом МП-е. 

 

5.2. 
5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу. 

 

Опис 
стандарда 

Школа промовише успех ученика и наставника 

 Успех сваког појединца, групе или одељења прихвата се и промовише као 
лични успех и успех школе. 
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У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и запослених 
за постигнуте резултате. 
У школи се организују различите активности за ученике у којима свако 
има прилику да постигне резултат/успех. 
Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у 
различитим активностима установе.Успеси се промовишу и награђују,  
У првом полугодишту 2021/22.године,град Нови Пазар је наградио 
ученицу Ану Богдановић која је у прошлог школској години освојила 2. 
место на републичком такмичењу из математике, као и наставницу 
Наташу Кулунџић.Исте су похваљене на Наставничком већу , од стране 
директора школе. 
Ученици су се такмичили из математике (школско такмичење)у новембру 
2021. године. 
Успех ученика у школи и на такмичењима, истакнути су на сајту школе,у 
ГПРШ-еи ,Извештајима и записницима СОШ-е на изложбеном паноу у 
школским ходницима.,. 

Посебна диплома: 

1.Тамара Анђелковић, српски језик: географија  

и ликовна култура 

2.Сара Стојановић: географија 

3.Јована Симовић: ликовна култура 

4.Вук Словић:физичко и здравствено вапитање 

5.Азиз Црновршанин: физичко и здравствено вапитање 

6.Стефан Биорац: физичко и здравствено вапитање 

7.Огњен Гвозденовић: физичко и здравствено вапитање 

8.Магдалена Видојевић: физичко и здравствено вапитање 

9.Вељко Мутавџић: физичко и здравствено вапитање 

10.Михајло Никић: ликовна култура 

Вукова диплома: 

1. Тамара Анђелковић 

2. Сара Стојановић 

3. Јована Симовић 



22 

 

4. Вук Словић 

Ученик генерације: 

1.Тамара Анђелковић 

Ученици и наставници су узели учешће на такмичењима које је организовало 

МП-е и постигли следеће резултате. 

 
 

  

 

5.3. 
5.3. У школи функционише систем заштите од насиља. 

 

Опис 
стан
дарда 

У школи је формиран тим за заштиту ученика од дискриминације,насиља, 
злостављања и занемаривања. 

 У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са 
Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 
образовно-васпитним установама. 
Школа правовремено делује у случају сумње на постојање насиља и предузима 
све активности, превентивне и интервентне. 

 

5.4. 
5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима. 

 

Опис 
стан
дарда 

Школа континуирано сарађује са свим релевантним институцијама 

 У школи је организована сарадња стручних и саветодавних органа. 
Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким тимовима. 
У школи се подржавају иницијативе и педагошкaе аутономије наставника и 
стручних сарадника. 
Родитељи активно учествују у животу и раду школе. 
Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у циљу јачања 
осећања припадности школи. 
Школа сарађује са МП-е, ШУ-ом, Центром за социјални рад, Канцеларијом за 
младе,“Дугом“, Градом Нови Пазар, Црваним крстом, здравственим центром, ПУ-
ом, ДДАД Санџактранс, Заводом за тржиште рада, невладином организацијом 
„Индиго“,   и др. 
У школи је формиран УП који чини 12 ученика, по два из седмог и осмог разреда и 
то из Дежеве 4, из Постења 4 и из Шароња 4. 
Парламент има свој план рада и редовно се држе састанци. 
УП учествује у раду СОШ-е.,без права одлучивања. 
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Чланови УП-а у школској 2021/22. години 

 

1.Алекса Колашинац, председник и РШП-а ,СОШ 

2.Тамара Танасковић 

3.Андреа Кулунџић,СОШ 

4.Азиз Црновршанин, ШРП 

 

5.Ирма Зећировић 

6.Стефан Мутавџић,Самовредновање 

7.Вељко Мутавџић 

8.Теодора Димитријевић, ИО-ње 

 
9. Милица Биорац,Заштита ученика од дискриминације... 

10.Михајло Кулунџић 

11.Лука Карличић, Ваннаставне активности 

12.Матеја Ђерковић 

 

 
 

 

5.5. 
5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности. 

 

Опис 
стандар
да 

Запослени у школи са стручно усавршавају, заступљен је тимски рад 
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 Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно-образовне изузетности у 
широј и ужој локалној и стручној заједници. 
Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно-образовну праксу, 
мењају је и унапређују. 
Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим колегама у установи и 
ва ње. 
Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на свим 
нивоима школе представљају примере добре праксе. 

Школа развија иновативну праксу и нова образовна решења на основу 
акционих истраживања. 

На основу анализе упитника ,  увида у педагошке евиденције , на основу  ПИР-

а,присуства на редовним часовима, угледним часовима, живог учешћа у процесу 

наставе , посматрања, анализирања, на основу постигнућа ученика који су показатељ 

квалитета рада наставника  Стандар 5.5  Школа је центар иновација и васпитно-

образовне изузетности школа могла добити оцену 2 (два), стандард није остварен у 

довољној мери. 

Наставници се стручно усавршавају у установи и ван установе.У школи је  одржано 
4 угледна часа, као и други видови стручног усавршавања. 
Запослени су се усавршавала присуством семинарима и преносили знање на своје 
колеге/ученике, 
 

Држање угледних часова и присуство угледним часовима омогућило је остваривање  

циља стурчног усавршавања, а то је иновација у настави, могућност хоризонталногучења , 

размене искустава и примера добре праксе. 

Угледне часове одржали: 

1.Миленка Бијорац, физичко и здравствено васпитање у 3 /2 одељењу дана 

22.10.2021.године. 

2.Јелена Белојица, ликовна култура у 6/1 одељењу, дана 29.11.2021.године, 

3.Слађана Премовић, свет око нас у 2/2 одељењу, дана 10.12.2021.године. 

4.Марјана Белић,свет око нас у другом разреду у Дежеви,21.априла 2021.године. 

 

   Поред угледних часова стручно усавршавање се одвијало и презентовањем  

знања, добијеног на семинарима ван установе, на састанцима стручних органима школе, 

на такмичењима, тестирањима (вредновањима знања), свечаностима поводом важнијих 

датума школе, радионицама, изложбама итд. 

   У току 1. олугодишта школске 2021/22.године,  одржане су обуке запослених за  

рад на појединим деловима ес дневника ,од стране координатора за рад на ес 

 дневнику Едина.За заменика координатора,предложена је Кадира Мудеризовић,  

наставник математике. 

СУ-ње је реализовано и присуством наставника на семинарима,онлајн обукама 
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 и вебинарима,трибинама, предавањима, презентацијама уџбеника, сајмовима, 

промоцијама књигтд.(прилог.извештај о стручном усавршавању запослених). 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 
6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивање рада школе. 
6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета 

рада. 
6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе. 
6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 
6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално. 
6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух. 

 

6.1. 

 
6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивање рада 

школе. 
 

Опис 
стандарда 

Руковођење директора је у функцији унапређивање рада 
школе. 

 

 Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и 
носиоцима одговорности. 
Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школа и 
компетенцијама запослених. 
Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси 
квалитету њиховог рада. 
Директор обезбеђује услове да запослени, ученички парламент и савет 
родитеља активно учествују у доношењу одлука у циљу унапређења рада 
школе. 
Директор користи различите механизме за мотивисање запослених. 
У школи ф-нише актив за ШРП-ње,Директор школе је формирао актив 
за РШП-а,тимове за самовредновање, за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,тим за ИО-
ње,тим за обезбеђивање квалитета и развој установе,тим за развој 
међупредметних компетенција, тим за професионални развој и тим за 
праћење рада слободних активности. 
Према потреби , у току године директор формира и друге 
тимове..Установа је формирала и 7 стручних већа и то:Веће за српски 
језик, веће за стране језике, веће за математику, физику и 
информатику, веће за биологију и хемију, веће за историју и географију 
и веће Уметности и вештина (ТТ, физичко и здравствено васпитање, 
ликовну и музичку културу), као и веће за разредну наставу. 
Поред тога у школи постоји и ф-нише ПК-јум, као и УП и СР-а. 
 

6.2. 
6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање 

квалитета рада. 
 

Опис 
стандарда 

Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на основу 

резултата праћења и вредновања. 
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 Директор редовно остварује инструктивни увид и надзор у образовно-
васпитни рад. 
Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовно-
васпитни рад и предлажу мере за побољшање квалитета рада. 
Тим за самовредновање остварује самовредновање рада школе у 
функцији унапређивања квалитета. 
У школи се користе подаци из јединственог информационог система 
просвете за вредновање и унапређивање рада школе. 
Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање 
дигиталне зрелости школе. 
Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на 
основу резултата праћења и вредновања. 
Директор школе и школски педагог и психолог редовно врше ПИР. 
У протеклој школској години извршено је вредновање кључне области 
Подршка ученицима 
За унос података у ЈИСП задужени су:секретар установе и педагог и 
психолог,.,Редовно се прати и вреднује дигитална зрелост 
запослених. 
Запослени тромесечно врше евалуацију наставног рада. 

 
 

6.3. 
6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе. 

 

Опис 
стандарда 

Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другима. 

 Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример 
другима. 
Директор показује отвореност за промене и подстиче иновације. 
Директор промовише вредности учења и развија школу као заједницу 
целоживотног учења. 
Директор планира лични професионални развој на основу резултата 
спољашњег вредновања и самовредновања свог рада. 
Директор на флексибилан начин управља установом,показује 
отвореност, подстиче иновације, промовише вредности учења, 
планира и реализује свој професионални развој 
. 
 

 

6.4. 
6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 

 

Опис 
стандарда 

Запослени се професионално уздижу, усавршавају. 

 Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује 
услове за његово остваривање у складу са могућностима школе. 
Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и 
самовредновања планирају и унапређују професионално деловање. 
Наставници, и стручне служба имају одличну сарадњу, осебно у току 
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наставе на даљину. Запослени примењују новостечена знања из 
области у којима су се усавршавали.Наставници међусобно сарађују и 
размењују искуства. 
У установи постоје услови за професионални развој запослених, 
постоји мотивација за примену наученог. 
 

6.5. 
6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално. 

 

Опис 
стандарда 

Постоје оптимални услови за коришћење материјално- техничких ресурса 

 Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких 

ресурса. 
Наставници континуирано користе наставна средства у циљу 

побољшања квалитета наставе. 

Материјално-технички ресурси ван школе (културне и научне 

институције, историјски локалитети, научне институције, привредне и 

друге организације и сл.) користе се у функцији наставе и учења. 
У школи се континуирано користе постојећа наставна средста и ради се на 

куповини нових, иновативнијих. 
Школа повремено организује посете ресурсима ван школе (посета музеју, 

културно историјским споменицима, планини (ски центру), зоолошком 

врту,млекари,приватним фирмама идр.). 
 

6.6. 6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух. 

Опис 
стандарда 

Директор школе је спреман на сарадњу у смислу развоја предузетништва 

 Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и 
непривредним организацијама и локалном заједницом у циљу развијања 

предузетничких компетенција ученика. 
У школи се подржава реализација пројеката којима се развијају опште и 

међупредметне компетенције. 

Школа, кроз школске пројекте развија предузимљивост, оријентацију ка 

предузетништву и предузетничке компетенције ученика и наставника. 

 
 
 
 
 
У школској 2021/22.године школа је узела учешће: 
 
1.МП-е доставило Решење о верификацији школе; 
 
2.Учешће на јавном конкурсу МП-е: 
-Реновирана школа у Витошу и измењена столарија у Шароњу 
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3.Учешће  у Пројекту МП-е , умрежавања школа 
-У матичној школи у Дежеви Амрес мрежом покривене све 
учионице и зборница као и зграда управе. 
4.Узели смо учешће на Јавном конкурсу МП-е за текуће 
одржавање школе: 
-Текуће одржавање за Постење, Шароње, Врановину, Ковачево, 
Кузмичево. 
5.Купљен котао у Постењу 
6.Обезбеђени панои за сваку учионицу 
 

Планиране активности за  2021/22. години: 

Изградња фискултурне сале; 
Реконструкција, санација и енергетска санација школске зграде у 
Дежеви;  
Обезбеђивање здраве пијаће воде са градског водовода; 
Ограђивање школских дворишта; 
Преузимање ТВ-а и монитора од пореске управе. 

 
Школа укључује ученике и родитеље у конкретне активности у кључним 

областима квалитета. 
Директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на развој 

кључних компетенција за целоживотно учење ученика и наставника. 

Школа конкурише за разне пројекте, сарађује са другим установама у 

циљу развоја предузетништва. 
Ученици и родитељи су укључени у конкретне активности којима се развија 

предузетнички дух.  

 Ми за један проблем тражимо пет решења, а не за пет проблема 

једно решење.  
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Председник Школског одбора,                                                   Директор школе, 
__________________________              м.п.                       ________________________ 
          Маја Кулунџић               Голуб Видојевић 


