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Формиран је школски тим за самовредновање који чини девет чланова: 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗАНИМАЊЕ КОГА ПРЕДСТАВЉА 

1. ГОЛУБ ВИДОЈЕВИЋ Професор географије Директор школе 

2. ИВАНА МИЈАИЛОВИЋ 
Професор разредне 

наставе, председник Тима 
школа-председник тима 

4. ВЕРИЦА РАКОВИЋ Професор разредне наставе школа 

5. МАЈА КУЛУНЏИЋ Професор разредне наставе ШО 

6. РАДИЦА КОЛАШИНАЦ Професор разредне наставе школа 

7.КАДИРА МУДЕРИЗОВИЋ Професор математике школа 

8. ДАНИЦА ШАРАЦ Професор српског језика школа 

9. МИЛАНКА РАДЕНКОВИЋ 
Стручни сарадник-

психолог, координатор 
координатор 

10.ДАЛИБОРКА ДИШИЋ Родитељ родитељ/СР 

11. МИЛИЦА ЈАНКОВИЋ Ученички Парламент ученик 

 

На седници Наставничког већа одржаној 15.9. 2021.године, чланови Тима за 

самовредновање , уз сагласност чланова Наставничког већа, одабрали су кључну област 

која ће бити предмет самовредновања у овој школској години, а то је област: 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Полазна основа за самовредновање рада школе је Правилник о стандардима квалитета 

рада образовно-васпитних установа. У раду је кориштен, као подршка при избору 

методологије и инструмената рада, и:Приручник за самовредновање и вредновање рада 

школе, Водич за самовредновање за установе у стручном образовању, и др., али 

вредновање и извештај је конципиран према прописаним стандардима у свих седам 

области, у овом случају: Област квалитета 4. Подршка Ученицима 

Годишњи план самовредновањаприпремио јеТим за самовредновање (и он је израђен је 

на основу процене стања о квалитету настваног процеса, епидемиолошке ситуације и 

активности у установи у ситуацији Ковид пандемије) и представља саставни део 

Годишњег плана рада установе.  

Ова Област самовредновања је одабрана јер је значајан фактор школског успеха и 

постигнућа ученика у току пандемије Корона вирусом, где се начин реализације 

наставе врло често мења (онлајн и непосредно у школи, и часови су скраћени - трају 

30 минута), а да би ученици добили адекватно образовање у сваком тренутку, и на 

све расположиве начине наставни кадар, ученици, ПП служба руководство школе и, 

наравно родитељи, морају бити спремни да правовремено и адекватно реагује на 

применљиве околности, и у њима, ученицима пружити адекватан ниво знања, поред 
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редовног праћења испуњавања циљева, исхода, компетенција и принципа основног 

образовања, прописаних Законом, а који се налазе у ГПР. 

Годишњи план самовредновања припремио је Тим за самовредновање и он је израђен на 

основу процене стања у установи и представља саставни део Годишњег плана рада 

установе.  

У годишњем плану самовредновања дефинишу се: 

1. предмет самовредновања, односно област која ће бити вреднована према 

стандардима квалитета рада установе, 

2. предвиђене активности, 

3. временска динамика, 

4. носиоци активности, 

5. инструменти и технике самовредновања, 

6. исходи и критеријуми успеха, односно начин оцењивања. 

 

У овом подручју рада сагледавани су следећи показатељи:  

-Функционисање система подршке ученицима у онлајн околностима и непосредно у 

школи 

- Подстицање личног развоја, социјалног и професионалног развоја ученика у онлајн 

околностима и непосредно у школи 

- Подршка ученицима из осетљивих група и ученицима са посебним склоностима и 

способностима у онлајн околностима и непосредно у школи 

 

Извори доказа: евиденција реализованих онлајн часова, часова непосредно у школи, 

записници, белешке и скале процене/упитници за ученике, наставнике и родитеље. 

Технике и инсрументи: Анализирање документације, примена упитника, посматрање. 

 

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. 
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4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима. 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске 

заступнике. 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи 

са релевантним институцијама и појединцима. 

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

образовања. 

 

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

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

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација…). 

4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања 

ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности. 

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

околине и одрживи развој. 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој 

ученика, односно каријерно 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 примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни 

планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 

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

ученике из осетљивих група. 

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација; обогаћивање 

програма). 

 

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

из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима. 
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Анализа одговора добијених на основу анонимних упитника (који се 

ослањају на идникаторе подручја квалитета), којим смо проценили 

кључну област квалитета 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Анализа одговора из упитника за родитеље ученика 

Упитник за родитеље се састојао од 16 питања, на која су родитељи одговарали 

помоћу 4 понуђена одговора: ,,тачно/присутно у потпуности“, ,,у већој мери 

тачно/присутно“, ,,у мањој мери тачно/ присутно“ и ,,нетачно/ није присутно“. 

Прва тврдња у упитнику за родитеље односи се на степен упућености родитеља на  

постојање ,,Правилника о безбедности ученика“, односно постојање утврђених чињеница 

и правила која регулишу сигурност њихове деце у школи. Проценат оних родитеља који 

су упознати са ,,Правилником о безбедности ученика“ је висок, док је број оних који нису 

упознати о постојању наведеног ,,Правилника“ јако мали. На дату тврдњу: ,,Као родитељ, 

упознат сам са ,,Правилником о безбедности ученика“, 67,3% испитаних је дало одговор 

,,тачно/присутно у потпуности“, 22,4% испитаних је означило одговор ,,у већој мери 

тачно/присутно“, 6,1% испитаних је одговорило са ,,у мањој мери тачно/ присутно“, док 

проценат оних који су одговорили са ,,нетачно/ није присутно“ износи 4,1%.  

На тврдњу која гласи: ,,Савесно и одговорно испуњавам задужења и обавезе које 

произилазе из ,,Правилника“, одговори кроз проценте изгледају овако: 67,3% испитаника 

је одговорило са ,,тачно/ присутно у потпуности“, 20,4% оних који су дали одговор попут 

,,у већој мери тачно/ присутно“, док је мали број испитаника одговорио са ,,у мањој мери 

тачно/ присутно“ (10,2%) и ,,нетачно/није присутно“ (2%). Дакле, велики број оних 

родитеља који су упознати са ,,Правилником о безбедности ученика“ се придржава истог, 

и свега онога што дати ,,Правилник“ прописује и налаже.  

Трећом тврдњом се испитивало у којој мери су јасна правила и обавезе које налаже 

наведени,,Правилник“. Испитани родитељи су на тврдњу: ,,Правилником“ су јасно 

дефинисане обавезе и задужења родитеља ученика“, дали следеће резултате: 73,5% је оних 

родитеља који су одговорили са ,,тачно/ присутно у потпуности“, 14,3% је оних родитеља 

који су одговорили са ,,у већој мери тачно/ присутно“, 8,2% је одговорило са ,,у мањој 

мери тачно/ присутно“, док је са ,,нетачно, није присутно“ одговорио 4,1% испитаних 

родитеља.  

Закључујемо да су родитељи у већој мери упознати са постојањем ,,Правилника о 

безбедности ученика“, да се придржавају и поштују свега што исти прописује, јер су 

њихове обавезе и задужења у том ,,Правилнику“ јасно дефинисани како не би имало 

проблема при њиховој реализацији, што број испитаних родитеља који су дали одговор на 

три прва питања у упитнику са ,,тачно/ присутно у потпуности“ и показује.  

У четвртој тврдњи испитано је то колико су родитељи упознати са процедуром за 

идентификовање емоционалног, телесног и здравственог стања (,,Упознат сам са 
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процедуром за идентификовање емоционалног, телесног и здравственог стања ученика“). 

Одговор који гласи ,,тачно/присутно у потпуности“ је дало 67,3% испитаника, одговор ,,у 

већој мери тачно/ присутно“ је дало 18,4% испитаника, 10,2% испитаника је дало одговор 

,,у мањој мери тачно/ присутно“, а свега 4,1% оних који су одговорили са ,,нетачно/није 

присутно“. Дакле, родитељи су у већој мери упознати са процедуром идентификације 

емоционалног, здравственог и телесног стања.  

Пета тврдња носи назив: ,,У школи су на видним местима постављени едукативни 

постери који промовишу здрав начин живота“. На основу резултата, може се закључити да 

су родитељи при доласку у школу приметили постере који промовишу здрав начин 

живота, углавном укључујући здраву исхрану и бављење спортом. С тим у вези, 65,3% 

испитаника је одговорило са ,,тачно/присутно у потпуности“, 22,4% је оних родитеља који 

су одговорили са ,,у већој мери тачно/присутно“,  10,2% је оних који су дали одговор ,,у 

мањој мери тачно/ присутно“ и 2% оних који су одговорили са ,,нетачно/ није присутно“.  

Приликом анализе досадашњих тврдњи, може се видети да су родитељи углавном и 

у већој мери били опредељени за одговоре попут ,,тачно/присутно у потпуности“ и ,,у 

већој мери тачно/ присутно“. Међутим, тврдња под редним бројем шест (6.) доноси 

приближно уједначене резултате (,,У сарадњи са здравственом службом школа организује 

редовне систематске прегледе ученика“). Наиме, подељена су мишљења родитеља на тему 

систематских прегледа које школа организује у сарадњи са здравственом службом. Оних 

који су одговорили са ,,тачно/присутно у потпуности“ било је 34,7%, док је оних који су 

одговорили са ,,нетачно/није присутно“ било 14,3%. Али, је 26,8% одговорило ,,у већој 

мери тачно/ присутно“, док је 22,4% оних који су одговорили са ,,у мањој мери 

тачно/присутно“. На основу оваквих одговора, можемо закључити да су родитељи за 

унапређивање сарадње школе са здравственим системом и организовање више 

здравствених прегледа ученика.  

Када је у питању обавештеност родитеља о школском програму мера за помоћ 

ученицима са посебним потребама (тврдња: ,,Обавештен/а сам о школском програму мера 

за помоћ ученицима са посебним потребама“), висок проценат је оних родитеља који су о 

овим мерама обавештени. Чак 60,4% је оних родитеља који су одговорили са 

,,тачно/присутно у потпуности“, а 29,2% испитаника одговорило је са ,,у већој мери тачно/ 

присутно“. Јако мали број је оних родитеља који нису обавештени о овим мерама у 

школском програму: 8,3% је одговорило са ,,у мањој мери тачно/ присутно“ и 2,1% оних 

који су дали одговор ,,нетачно/ није присутно“.  

У тврдњи број 8, родитељи су у високом процентуалном износу одговорили са 

,,тачно/присутно у потпуности“ (69,4%) и на тај начин потврдили чињеницу: ,,У школи је 

јасно видљива брига о свим ученицима“. Са ,,у већој мери тачно/ присутно“ одговорило је 

22,4%, са ,,у мањој мери тачно/присутно“ одговорило је 6,1%, а са ,,нетачно/није 

присутно“ одговорило је 2% испитаних родитеља. На основу добијених резултата на ову 

тврдњу, закључујемо да су родитељи прилично задовољни бригом коју школа и запослени 

у њој показују према деци као својим ученицима.  
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Осим тога, велики број родитеља је обавештен о реализацији посебног програма 

који би био намењен деци као посебна подршка у процесу учења. Тако су резултати на 

тврдњу ,,Обавештен/а сам о реализацији посебног програма за подршку ученицима у 

процесу учења“, следећи: 55,1% испитаника је одговорило са ,,тачно/присутно у 

потпуности“, 32,7% испитаника је дало одговор ,,у већој мери тачно/ присутно“, 10,2% 

испитаника је одговорило са ,,у мањој мери тачно/ присутно“ и 2% је оних родитеља који 

су дали одговор попут ,,нетачно/ није присутно“. 

Када је реч о електронском дневнику и праћењу успеха детета путем истог, 

резултати показују да су родитељи прилично задовољни функционисањем оваквог 

система. На тврдњу ,,Пратим напредовање и успех свог детета кроз евиденцију 

(белешке)наставника у електронском дневнику“ чак 79,6% родитеља је имало позитиван 

став и  одговорило са ,,тачно/присутно у потпуности“. Одговоре попут ,,у већој мери 

тачно/ присутно“ и ,,у мањој мери тачно/ присутно“ дало је 12,2%, односно 8,2% 

родитеља. Занимљиво је да међу испитаним родитељима нема оних који ни на који начин 

не прате напредовање и успех свог детета преко електронског дневника. Одговор  

,,нетачно/ није присутно“ није дао нико од испитаних родитеља. Једноставност и 

ефикасност система евиденције доносе овакве задовољавајуће резултате.  

Тврдња ,,Код свог детета подстичем толеранцију, узајамно поштовање и сарадњу са 

наставницима и другарима у школи“ доноси највећи проценат у одговору ,,тачно/присутно 

у потпуности“ чак 91,7%. Овакав резултат указује на спремност родитеља на сарадњу када 

је у питању подизање свести о важности социјалних односа код деце. Одговор на ову 

тврдњу као што је ,,у већој мери тачно/ присутно“ дало је 8,3% родитеља. Одговоре попут 

,,у мањој мери тачно/ присутно“ и ,,нетачно/ није присутно“ није дао нико од испитаних 

родитеља.  

Висок је проценат оних родитеља који су дали крајње позитиван одговор и на 

тврдњу: ,,Настојим да код свог детета развијем поверење у сопствено знање и способности 

као и одговорност за сопствене поступке“ (85,7% испитаника је одговорило 

,,тачно/присутно у потпуности“). Одговор ,,у већој мери тачно/ присутно“ дало је 12,2% 

испитаника, а одговор ,,у мањој мери тачно/ присутно“дало је свега 2% испитаних 

родитеља. Одговор ,,нетачно/ није присутно“ није дао нико од испитаника. Закључујемо 

да велики број родитеља настоји да код свог детета развије самопоуздање, што је изузетно 

важно за њихов когнитивни развој.  

На тврдњу ,,Упознат сам са програмом професионалне оријентације у школи“, 

резултати су следећи: 55,1% испитаника дало је одговор ,,тачно/присутно у потпуности“, 

28,6% испитаника дало је одговор ,,у већој мери тачно/ присутно“, 14,3% испитаника је 

одговорило са ,,у мањој мери тачно/ присутно“, а свега 2%  одговорило је са ,,нетачно/ 

није присутно“. Нешто слична тврдња попут ,,Школа организује различите акције за 

родитеље у циљу унапређивања професионалне оријентације“ која је у директној вези са 

родитељима доноси другачије резултате: 39,6% је одговорило са ,,тачно/присутно у 

потпуности“, 27,1% одговара са ,,у већој мери тачно/ присутно“, исти тај проценат 
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испитаника (27,1%) доноси нешто другачији одговор од претходног, дакле ,,у мањој мери 

тачно/ присутно“. Одговор ,,нетачно/ није присутно“ дало је 6,3% испитаних родитеља. 

Како су родитељи упућени у то да у школи постоје програми професионалне оријентације, 

закључујемо да би се они као врло важни чиниоци и актери унапређивања образовања, 

могли више ангажоваати у оваквим програмима.  

У две последње тврдње у упитнику, испитивала се успешност сарадње родитеља и 

наставницима и другим стручним лицима за професионални развој. Наиме, у обе тврдње 

(,,Родитељ добија јасне и прецизне информације о могућности наставка школовања свог 

детета од стране стручних лица“ и ,,Родитељи се редовно консултујуса наставницима и 

стручњацима за професионални развој“) је висок проценат оних који су одговорили са 

,,тачно/присутно у потпуности“  и то 57,1% за обе тврдње. Исти проценат испитаника је 

одговорио ,,нетачно/ није присутно“ за обе тврдње – 6,1%. Мала разлика постоји у 

одговорима ,,у већој мери тачно/ присутно“ и ,,у мањој мери тачно/ присутно“, тачније 

26,5% : 20,4%, односно 10,2% : 16,3%. Дакле, консултације и повратна информација од 

наставника и стручног лица за родитеља је врло важна. 

 

Анализа  упитника за наставнике   

На  прву тврдњу у упитнику за наставнике која гласи „ планови рада предвиђена су 

различита места за извођење наставе у функцији остваривања циљева и задатака „ ( 44% ) 

наставника је ову тврдњу означило као „ у већој мери тачно/ присутно, ( 30% ) наставника 

„ тачно/ присутно у потпуности“, (26%)  наставника „ у мањој мери тачно/ присутно“. 

Тврдња која гласи „ писмене провере временски усаглашавам са проверама из других 

предмета“ ( 72% ) наставника је ову тврдњу означило као“ тачно/присутно у потпуности“, 

( 22% ) „ у већој мери тачно/присутно, (4% ) „ у мањој мери тачно/ присутно“, ( 2% ) „ 

нетачно/ није присутно“. 

На тврдњу која гласи „ за припремање часова користим стручну литературу“(56%) 

наставника је означило као „ тачно/ присутно у потпуности“, ( 40% )“ у већој мери тачно/ 

присутно“, (2% )“ у мањој мери тачно/присутно „ и (2%) „ нетачно/ није присутно“. 

Тврдњу која гласи „ за припремање часова користим интернет“, (46%) наставника је 

означило као „ у већој мери тачно/ присутно“, ( 42% ) као „ тачно/ присутно у 

потпуности“, ( 12% )као „ у мањој мери тачно/ присутно“. 

На тврдњу „ да при планирању часова узимам у обзир разлике ученика у  напредовању, 

знању „ ( 68% ) је означило као „ тачно/ присутно у потпуности“, ( 30% ) као „ у већој 

мери тачно/ присутно“ и ( 4% ) „ у мањој мери тачно/ присутно. 
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Тврдња која гласи „ пре него што обрадим ново градиво проверавам  савладаност 

претходно обрађеног градива „ (70% ) наставника  је означило као „ тачно/ присутно у 

потпуности“, а ( 30% ) је означило као „ у већој мери тачно/ присутно“. 

Тврдња која гласи „ сваком  ученику обраћам се са поштовањем и уважавањем личности“ 

(94% ) наставника је означило као „ тачно/ присутно у потпуности“, док ( 6% ) је означило 

као „ у већој мери тачно/ присутно. 

Тврдња која гласи „ динамику рада у току часа прилагођавам  могућностима ученика“ ( 

78% ) наставника је означило као „ тачно/ присутно у потпуности  и ( 22% ) као „ у већој 

мери тачно/ присутно“. 

На  тврдњу „ задаци које ученицима дајем за њих представљају изазов и траже примену 

наученог“ ( 54%) наставника је означило као „ тачно/ присутно у потпуности“, ( 42% ) је 

означило као „ у већој мери тачно/ присутно“ и ( 4% ) као „ умањој мери тачно/ присутно“. 

Тврдња која гласи „ упутства ученицима дајем јасно и прецизно, усмеравам их док раде“ ( 

78% ) је означило као „тачно/ присутно у потпуности“, док је ( 22%) означило као „ у већој 

мери тачно/ присутно“. 

На тврдњу „ ученицима који спорије напредују посвећујем потребну пажњу“ ( 72% ) 

наставника је означило као „ тачно/ присутно у потпуности“, ( 24% ) као „ у већој мери 

тачно/ присутно“, а ( 4% ) као „ у мањој мери тачно/ присутно“. 

Тврдња која гласи „ настојим да код ученика развијем одговорност за сопствено 

напредовање и постигнуте резултате“ ( 70% ) наставника је означило као „ тачно/ 

присутно у потпуности, ( 28% ) као „ у већој мери тачно/ присутно“, док је ( 2% ) означило 

као „ у мањој мери тачно/ присутно“. 

Тврдња која гласи“ подстичем ученике да уче путем открића и решавањем проблема „ ( 

60% ) наставника је потврдило као „ тачно/ присутно у потпуности“, ( 40% ) је потврдило 

као „ у већој мери тачно/ присутно“. 

На  тврдњу „ оцењивање вршим у складу са прописаним правилима о оцењивању 

ученика“ ( 86% ) јеозначило као „ тачно/ присутно у потпуности, ( 12% ) као „ у већој мери 

тачно/ присутно“ и ( 2% ) као „ у мањој мери тачно/ присутно“. 

Тврдњу која гласи „ вредновање и проверу постигнућа остварујем током свих фаза 

наставног процеса“ ( 64% ) наставника је означило као „ тачно/ присутно у 

потпуности“,док ( 36% ) је означило као „ у већој мери тачно/ присутно“. 

На тврдњу која гласи „поштујем и остварујем утврђену процедуру при извештавању у 

школи“, ( 72% ) је означило као „ тачно/ присутно у потпуности“, док је ( 28% ) означило 

као „ у већој мери тачно/ присутно“. 



11 
 

На тврдњу „ ученици и родитељи су упознати са процедуром  приликом подношења 

извештаја“ ( 64% ) наставника је означило као „ тачно/ присутно у потпуности“, ( 34% ) 

као „ у већој мери тачно/ присутно“, док ( 2%) је означило као „ у мањој мери тачно/ 

присутно“. 

Тврдња која гласи“ са родитељима остварујем двосмерну комуникацију „ ( 64% ) 

наставника је означило као „тачно/ присутно у потпуности“, ( 32% ) као „ у већој мери 

тачно/ присутно“, ( 2% ) као „ у мањој мери тачно/ присутно“ и ( 2% ) као „ нетачно/ није 

присутно“. 

На основу анализе упитника за наставнике закључујемо да наставници својим планирањем  

предвиђају различита места за извођење наставе,писмене провере временски 

усаглашавају, за припремањр часова користе стручну литературу и интернет, да узимају у 

обзир разлике у напредовању ученика, да повезују претходно научено са новим градивом. 

Ученицима се обраћају са поштовањем и уважавањем, динамику прилагођавају 

могућностима ученика, да задаци представљају изазов и примену наученог, да дају јасна и 

прецизна упутсва, пружају помоћ и подршку ученицима који спорије напредују, развијају 

одговорност за сопствено напредовање, подстичу на учење путем открића. 

Приликом оцењивања поштују правилник о оцењивању, током свих фаза вреднују рад 

ученика, поштују утврђену процедуру при извештавању у школи и са родитељима 

остварују двосмерну комуникацију. 

 

Анализа упитника намењеног ученицима 

Прва тврдња у овом упитнику гласи „У школи се осећам сигурним и безбедним“. 83, 5% 

ученика је ову тврдњу означило као тачно/ у потпуности присутно. 15, 3% је означило 

као у већој мери тачно/ присутно. Оних који су означили да је ова тврдња у мањој мери 

тачна/ присутна је 1, 2%, а оних који сматрају да је ова тврдња нетачна/ није присутна је 

2,  4%. На основу добијених одговора закључујемо да се ученици у школи осећају 

безбедним и сигурним, што је изузетно важно за њихов напредак. 

Друга тврдња је „Знам коме треба да се обратим ако је моја безбедност у школи 

угрожена“. 82, 4% ученика сматра ову тврдњу тачном/ у потпуности присутном, 14, 1% 

сматра тачном/ присутном. Ученика, који мисле да је тврдња у мањој мери тачна/ 

присутна је 2, 4%, а оних који мисле да је тврдња нетачна/ није присутна је 1,2%. 

Посебно битна ствар је што ученици, ако осете да им је безбедност угрожена, знају коме 

је неопхподно да се обрате. Иако је мали проценат оних који у ово нису упућени, 

неопходно их је упутити. 
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Тврдња „Знам коме треба да се обратим у случају да имам емоционалне, здравствене или 

социјалне проблеме/потребе“, дала је следеће резултате: тачно/ у потпуности присутно 

78, 8%, тачно/ присутно 15, 3%, у мањој мери тачно/ присутно 5, 9% и нетачно/ није 

присутно 1, 2%. Иако је велики проценат ученика позитивно одговорио на ову тврдњу, 

није занемарив проценат ученика који нису сигурни коме је неопходно се обратити у 

случају да имају ову врсту проблема. 

Резултати тврдње „Наставници, а посебно одељењски старешина су увек спремни да 

саслушају моје проблеме који немају директне везе са школом“ су следећи: тачно/ у 

потпуности присутно 77, 4%, тачно/ присутно 15, 5%, у мањој мери тачно/ присутно 6%, 

нетачно/ није присутно 3, 6%. Код ове тврдње примећујемо да се повећава проценат 

ученика који не наилазе на подршку разредног старешине, када је ова врста проблема у 

питању. 

„У школи нас уче како да учимо (упућују нас у разне технике учења)“ је тврдња са 

следећим резултатима: тачно/ у потпуности присутно 75, 3%, тачно/ присутно 10, 6%,  у 

маеој мери тачно/ присутно 14, 1% и нетачно/ није присутно 1, 2%. Код ове тврдње 

видимо да је велики проценат наставника који упућују децу на разне технике учења. 

Али, с друге стране, велики је проценат и оних ученика који тако не мисле, па је 

неопходно указати наставницима на те грешке. 

Шеста тврдња гласи „Успешни и мање успешни ученици добијају различите задатке“. 

Резултати њене анизе су: тачно/ у потпуности присутно 50, 6%, тачно/ присутно 17, 6%,  

у мањој мери тачно/ присутно 10, 6 %, нетачно/ није присутно 24, 7%. Код анализе ове 

тврдње закључујемо да наставници углавном дају подједнаке задатке свим ученицима, 

што није добро, јер на тај начин онемогућава напредовање ученика. Неопходно је 

задатке поделити по нивоима. 

Анализом тврдње „Наставници помажу ученицима који спорије напредују ван редовне 

наставе (кроз допунску наставу и сл.)“ закључујемо: тачно/ у потпуности присутно 72, 

9%, тачно/ присутно 11, 8%, у мањој мери тачно/ присутно 14, 1% и нетачно/ није 

присутно 3, 5%. На основу анализе ове тврдње закључујемо да наставници не орагнизују 

допунску наставу у мери која је неопходна за напредовање ученика. 

Следећа тврдња гласи „ Не учим само из уџбеника и бележака већ користим и друге 

изворе информација (књиге, часописе, интернет...)“ и њени резултати су следећи: тачно/ 

у потпуности присутно 65, 6%, тачно/ присутно 26, 2%, у мањој мери тачно/ присутно 7, 

1%, нетачно/ није присутно 1, 2%. Ова тврдња је дала похвалне резултате. Изузетно мали 

проценат је оних који су негативно одговорили на ову тврдњу. 

„Када имам проблема у учењу у школи, могу да добијем савете како да то превазиђем“ је 

девета тврдња и добијени резултати су следећи: тачно/ у потпуности присутно 70, 2%, 

тачно/ присутно 20, 2%, у мањој мери тачно/ није присутно 7,1% и нетачно/ није 
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присутно 2, 4%. Знатно већи проценат је ученика који сматрају да у школи  могу добити 

адекватне  савете за превазилажење проблема. 

„У школи нас уче да имамо поверења у сопствено знање и способности“- десета тврдња 

са следећим резултатима: тачно/ у потпуности присутно 72, 6%, тачно/ присутно 19%, у 

мањој мери тачно/ присутно 7, 1% и нетачно/ није присутно 1, 2%. Није занемарив 

проценат ученика који  мисле да наставници у школи не уче децу да имају поверења у 

сопствено знање. 

Наредна тврдња гласи „У школи нас уче да будемо одговорни за учење“. 85, 9% ученика 

је одговорило да је ово тачно/ у потпуности присутно, 11,8% тачно/ присутно, 1,2% у 

мањој мери тачно/ присутно, 2, 4% нетачно/ није присутно. Ова тврдња се показала као 

највише присутном међу ученицима. Већина њих сматра да их наставници уче да буду 

одговорни за учење. 

„У школи нас наводе на поштовање различитости“- тврдња са следећим резултатима: 

тачно/ у потпуности присутно 81%, у већој мери тачно/ присутно 15, 5%, у мањој мери 

тачно/ присутно 2, 4%,  нетачно/ није присутно 1, 2%. Још једна тврдња, која се показала 

изузетно позитивном. Ученици су у школи учени од стране наставника да поштују 

различитости, што је изузетно важно за функционисање унутар група (одељења).  

„О недопустивом понашању ученика у школи, као што је агресивност, нетрпељивост, 

нетолеранција, неуважавање и слично, отворено се разговара“ је тринаеста тврдња, а 

њени резултати су следећи: у потпуности тачно/ присутно 74, 1%, у већој мери тачно/ 

присутно 15, 3%, у мањој мери тачно/ присутно 10, 6% и нетачно/ није присутно 2, 4%. 

На основу анализе ове тврдње закључујемо да није занемарив проценат оних који мисле 

да се о овоме не разговара довољно, па је неопходно да наставници укажу ученицима на 

то да је јако битно да буду отворенији када се ради о оваквом проблему.  

На тврдњу „Укључен/а сам у бар једну ваннаставну активност у школи“, ученици су 

дали следеће одговоре: у потпуности тачно/ присутно 40%, у већој мери тачно/ присутно 

15, 3%, у мањој мери тачно/ присутно 14, 1%, нетачно/ није присутно 32, 9%. На основу 

ових резултата закључујемо да готово један број ученика каже да је укључен у неку 

ваннаставну активност и с друге стране, није укључен ни у какву активност. Потребно је 

да наставници више ангажују децу. 

„Наставници нас подстичу да тражимо допунске информације у вези даљег школовања“- 

резултати ове тврдње- у потпуносзи тачно/ присутно 65, 9%, у већој мери тачно/ 

присутно 16, 5%, у мањој мери тачно/ присутно 17, 6% и нетачно/ није присутно 4, 7%. 

Није мали проценат оних ученика који сматрају даих  наставници не подстичу да траже 

допунске информације у вези даљег школовања. 
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„Наставници ми помажу да проценим сопствене способности, знања и умећа за наставак 

школовања или запослење“- резултати: у потпуности тачно/ присутно 72, 9%, у већој 

мери тачно/ присутно 10, 6%, у мањој мери тачно/ присутно 14, 1% и нетачно/ није  

присутно. Као и код претходне тврдње и овде закључујемо да наставници не помажу 

довољно ученицима приликом процене њихових способности за наставак школовања.  

„У школи нас кроз разговоре информишу о могућностима наставка школовања или 

запослења“- резултати ове тврдње: у потпуности тачно/ присутно 68, 2%, у већој мери 

тачно/ присутно 15, 3%, у мањој мери тачно/ присутно 11, 8%, нетачно/ није присутно 

4,7%. Када је ова тврдња у питању, закључујемо да је неопходно да се наставници више 

ангажују и укључе приликом информисања ученика о наставку школовања. 

„Понашање наставника у школи, међусобно и у односу са ученицима, јесте уз узајамно 

уважавање“ је осамнаеста тврдња, а њени резултати су следећи: тачно/ у потпуности 

присутно 70, 6%, у већој мери тачно/ присутно 18,8%, у мањој мери тачно/ присутно 

7,1% и нетачно/ није присутно 3,5%. Ова тврдња је дала позитивне резултате, што је од 

изузетног значаја. 

Деветнаеста тврдња гласи „Талентованим ученицима су омогућени посебни облици рада 

ван редовне наставе (кроз додатну наставу, секције, истраживачки рад и сл“, а резултати 

њеног испитивања су следећи: тачно/ у потпуности присутно 43,5%, у већој мери тачно/ 

присутно 18,8%, у мањој мери тачно/ присутно 20% и нетачно/ није присутно 20%. Код 

ове тврдње увиђамо да наставници слабо организују додатни рад за талентоване 

ученике, па је на томе потребно порадити. 

Последња тврдња у упитнику гласи „На часу могу радити онолико брзо колико желим“. 

Резултати ове анализе су следећи: у потпуности тачно/ присутно 42, 4%, у већој мери 

тачно/ присутно 23,5%, у мањој мери тачно/ присутно 21, 2% и нетачно/ није присутно 

16, 5%. Закључујемо да наставници не дозвољавају ученицима да раде колико желе, већ 

држе ствари под контролом, што није лоша ствар. 
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СТАНДАРД 
ДЕСКРИПТОРИ УЧИНКА 

(ПОКАЗАТЕЉИ СТАНДАРДА) 

ОЦЕНА 

Ниво 

остварености 

стандарда 

ДОКАЗ 

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 

предузимају се мере подршке ученицима. 

4.1.4. У пружању подршке ученицима 

школа укључује породицу односно 

законске заступнике. 

4.1.5. У пружању подршке ученицима 

школа предузима различите активности у 

сарадњи са релевантним институцијама и 

појединцима. 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима 

при преласку из једног у други циклус 

образовања. 

3 

- Увид у оперативне планове и 

припреме за час наставника 

непосредно  у току одржавања 

часа (онлајн или у школи) 

- Записници седница стручних 

органа школе (тимова и актива) ,  

- Записници са седнице СР и УП 

- План и извештај о раду стручних 

сарадника школе (педагог и 

психолог) 

- Евиденција о посети часова у ЕС 

дневнику и педагошко 

инструктивног рада директора, 

помоћника директора и ПП 

службе 

- Упитници задати ученицима, 

наставницима и родитељима 

(анализа упитника дескриптивном 

статистиком) 
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4.2. У школи се подстиче лични, 

професионални и социјални 

развој ученика. 

 

4.2.1. У школи се организују 

програми/активности за развијање 

социјалних вештина (конструктивно 

решавање проблема, ненасилна 

комуникација…). 

4.2.2 На основу праћења укључености 

ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђује 

понуду ваннаставних активности. 

4.2.3. У школи се промовишу здрави 

стилови живота, права детета, заштита 

човекове околине и одрживи развој. 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне 

активности подстиче се професионални 

развој ученика, односно каријерно вођење 

и саветовање. 

 

4 

- Увид у евиденцију ИОП планова 

- Увид у евиденцију 

индивидуализованих оперативних 

планова 

- Упитници задати ученицима, 

наставницима и 

родитељима(анализа упитника 

дескриптивном статистиком) 

- Увид у оперативне планове и 

припреме за час наставника 

непосредно  у току одржавања 

часа (онлајн или у школи) 

- Записници седница стручних 

органа школе (тим за ИОП, за 

професионални развој, праћења 

стручног усавршавања и актива за 

ШРП и ШП) ,  

- Записници са седнице СР и УП 

- План и извештај о раду стручних 

сарадника школе (педагог и 

психолог) 

- Евиденција о посети часова у ЕС 

дневнику и педагошко 

инструктивног рада директора, 

помоћника директора  и ПП 

службе 
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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 примењује 

индивидуализовани 

приступ/индивидуални образовни планови 

за ученике из осетљивих група и ученике 

са изузетним способностима. 

4.3.4. У школи се организују 

компензаторни програми/активности за 

подршку учењу за ученике из осетљивих 

група. 

4.3.5. Школа има успостављене механизме 

за идентификацију ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за њихово 

напредовање (акцелерација; обогаћивање 

програма). 

 

4.3.6. Школа сарађује са релевантним 

институцијама и појединцима у подршци 

ученицима из осетљивих група и 

ученицима са изузетним способностима. 

4 

- Увид у евиденцију ИОП планова 

- Увид у евиденцију 

индивидуализованих оперативних 

планова 

- Упитници задати ученицима, 

наставницима и 

родитељима(анализа упитника 

дескриптивном статистиком) 

- Увид у Ес Дневник 

- Евиденција о посети часова у ЕС 

дневнику и извештај о педагошко 

инструктивно саветодавном раду 

директора, помоћника директора  

и ПП службе 

- Упитници задати ученицима, 

наставницима и 

родитељима(анализа упитника 

дескриптивном статистиком) 

- План и извештај о раду стручних 

сарадника школе (педагог и 

психолог) 

- Евиденција о посети часова у ЕС 

дневнику и извештај о педагошко 

инструктивно саветодавном раду 

директора, помоћника директора  

и ПП службе 
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СНАГЕ И СЛАБОСТИ У КВАЛИТЕТУ РАДА ШКОЛЕ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА КЉУЧНУ 

ОБЛАСТ 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

СЛАБОСТИ 

(наводе се стандарди и њихови критеријуми 

који су оцењени најслабијим оценама) 

СНАГЕ 

(наводе се стандарди који су оцењени 

највишим оценама) 

Кључне слабости вредноване области и 

индикатора које су оцењене оценом нижом од 

4 су: 

1. Школа има широко разгранату школску 

мрежу са матичном школом и осам 

издвојених одељења, па је редовна 

подршка свим учрницима са додатним 

потребама није одмах доступна. 

2. Недовољна ангажованост (инертност) 

Ученичког парламента у активностима 

описаним Правилником о раду 

Ученичког парламента 

3. Школа не спроводи ИОП 3 

4. У пружању подршке ученицима школа 

не предузима различите активности у 

сарадњи са релевантним институцијама и 

појединцима. 

5. Школа не пружа довољно подршке 

ученицима при преласку из једног у 

други циклус образовања. 

6. Родитељ  не добија јасне и прецизне 

информације о могућности наставка 

школовања свог детета од стране 

стручних лица 

 

 

Кључне снаге вредноване области и 

индикатора које су оцењене оценом 4  су: 

 

1. Сви обавезни документи прописани 

Законом, у школи постоје и кориштени су 

при процени ове области 

2. Директор, помоћник директора и ПП 

служба посећују часове  у одељењима 

где има највише слабих оцена и велики 

број изостанака. Плановима стручних 

органа и тела предвиђене су  

систематске активности везане за 

праћење успеха и владања у школи и 

успешно се реализују. Да стручни 

органи и тела у школи систематски 

прате и анализирају успех и владање 

ученикаи реализацију часова. 

3. Материjално-технички ресурси користе 

се функционално. 

4. У школи функционише систем 

пружања подршке свим 

ученицима,ученицима из осетљивих 

група и ученицима са изузетним 

способностима  

5. Кроз наставни рад и ваннаставне 

активности подстиче се 

професионални развој ученика, 

односно каријерно вођење и 

саветовање 
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АКЦИОНИ ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА РАДА ШКОЛЕ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА КЉУЧНУ ОБЛАСТ  

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА(уписати назив кључне области) 

Табела 1:  План акција ради промена у стандардима квалитата рада школе 

Стандард квалитета 

рада који се 

унапређује (на 

основу снага и пре 

свега слабости које 

су наведене у 

Извештају) 

Циљ и задаци 

унапређења 

(за формулисање циљева 

унапређења могу се 

користити 

показатељи/критеријуми 

тих стандарда) 

Активности на 

реализацији задатака, 

очекивани исходи, 

неопходни материјали 

и трошкови 

Носиоци 

активности и 

одговорна особа за 

реализацију 

активности 

Временск

а 

динамика 

активност

и 

(датуми 

почетка и 

краја 

активност

и) 

4.1. У школи 

функционише систем 

пружања подршке 

свим ученицима. 

Стандард је оцењен 

оценом 3, даље 

спровођење и унапређње 

овог стандарда пратиће 

надлежни органи школе 

Праћење полугодишњих 

и годишњих извештаја о 

успеху ученика, 

записника Актива, 

Тимова и Већа. 

Праћење рада УП. 

Праћење реализације 

часова (непосредно и 

онлајн), праћење 

педагошке 

документације (Ес 

Дневник, стручна већа и 

Педагошки колегијум),  

Утрврђивање 

приоритетне области 

НВ, ПК, УП 

директор школе, 

помоћник директора 

ПП служба 

Током  

школске 

2021/2022 
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усавршавања запослених 

у школи 

4.2. У школи се 

подстиче лични, 

професионални и 

социјални развој 

ученика. 

 

Стандард је оцењен 

навишом оценом, даље 

спровођење и унапређње 

овог стандарда пратиће 

надлежни органи школе 

Праћење полугодишњих 

и годишњих извештаја о 

раду директора и школе. 

Извештаји Тима за ИОП, 

Извештаји Директора, 

помоћника директора и 

ПП службе о праћењу и 

вредновању рада 

(педагошко-саветодавно-

инструктивног) 

СТИО, ИОП, ШРП, 

РШП,  

Тим за 

самовредновање,Ти

ма за професионални 

развој, директор 

школе, помоћник 

директора, 

ПП служба 

Током  

школске 

2021/2022 

4.3. У школи 

функционише систем 

подршке ученицима 

из осетљивих група и 

ученицима са 

изузетним 

способностима. 

 

Стандард је оцењен 

навишом оценом, даље 

спровођење и унапређње 

овог стандарда пратиће 

надлежни органи школе. 

Упознавање са 

процедурама и 

оснажиивање и 

мотивисање запослених да 

се упознају, и у већој мери 

учествују у изради 

школске/педагошке 

документације, 

спровођењу актвивности 

које ће бити подршка 

ученицима  

Праћење формативног и 

сумативног оцењивања, 

извештаја са тромесечја, 

полугодишта и краја 

шк.године. 

Анализа успеха. 

Индивидуализован рад 

на часу и ИОП 1 и 2 

Инплементација ПВР са 

ученицима који не 

постижу успех у учењу и 

појачан инструктивно 

саветодавни рад са 

ученицима. 

Тимови,разредне 

старешине, 

директор школе, 

помоћник директора 

ПП служба 

Већа (разредно, 

одељенско, 

наставничко), 

Тимови (за СУ, за 

Професион ални 

развој, ИОП), 

Ученички 

парламент, разредне 

старешине, 

директор школе, 

помоћник директора 

ПП служба 

Током  

школске 

2021/2022 
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ЗАКЉУЧАК 
 

У току самовредновања кључне области  4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА користили смо 

сву расположиву документацију установе која нам је омогућила да најефикасније 

проценимо оствареност постављених стандарда квалитета. 

За испитивање ставова ученика, наставника и родитеља кориштени су индикатори 

из кључне области 4., и на основу њих су формирани упитници за ученике, наствнике и 

родитеље, где су на скали испитаници изражавали свој став кроз степен слагања са 

тврдњом. 

 

Самовредновање кључне области квалитета рада школе  4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

обављено је у периоду од  15.9.2021. до 25.6.2022. 

 

Упитником су обухваћени ученици од петог до осмог разреда,  запослени у настави који 

предају испитиваним ученицима и родитељи, у школској 2021/2022. Години. 

 

На основу Годишњег плана рада, Школског програма, Записника састанака 

стручних већа, УП, СР, Одељенских и Наставничког већа, Извештаја о раду школе, 

Извештаја о раду директора, Извештаја о раду стручног сарадника (педагога и 

психолога) школска документација задовољава готово све индикаторе из области 4. 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА (доступна школска документација и евиденција у Ес 

Дневнику и у управи школе). 

 

Слабост школе се односи на широко разгранату школску мрежу са матичном школом и 

осам издвојених одељења, па редовна подршка свим ученицима са додатним потребама 

није одмах доступна.. Нередовна је ангажованост свих чланова Ученичког парламента у 

активностима описаним Правилником о раду Ученичког парламента како због међусобне 

удаљености школских места, тако и због Ковид мера предузиманих у току Ковид 19 кризе 

и у школској 20212022.  Недовољна међусобна сарадња Тимова и Већа школе. 

 

Познавање процедура може бити на вишем нивоу, зато је потребно оснажити и 

мотивисати запослене да се упознају, и у већој мери учествују у планирању подршке 

ученицима и изради школске/педагошке документације, уз  редовно обављање 

обавеза које се односе на вођење педагошке документације (оперативни планови и 

припреме за час, редовно вођење записника) и увек код себе имају доступне 

припреме за час (у папирном облику или на компјутеру, лаптопу, телефону) који су 
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индивидуализовани, тј. прилагођени потребама одређених учника или одељења. 

Потребно је континуирано информисање свих учесника о свим сегментима наставе и 

учења (вођење документације, познавање процедура, консултовање са Педагошким 

колегијумом, надлежним Тимовима, активима и осталим органима школе, ПП 

службом, директором и помоћником директора),  

 

Потребно је развијати прoфeсиoнaлну eтику и кoмпeтeнтнoст кoja пoдрaзумeвa висoку 

стручнoст нaстaвникa, стручних сaрaдникa, дирeктoрa и сeкрeтaрa и подстицати стaлни 

прoфeсиoнaлни и стручни развој, а као императив поставити висoк нивo прoфeсиoнaлнe и 

личне oдгoвoрнoсти и eтичнoсти. 

Најслабије је оцењен индиктор 4.1. оценом 3. 

 

На основу утврђених резултата потребно је донети план за отклањање постојећих 

слабости, који се спроводи у склопу Школског развојног плана. 
Истраживање смо обавили по подручјима: 

 

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.(3) 

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика.(4) 

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

ученицима са изузетним способностима.(4) 

 

Након анализе свих индикатора из ове области, увида у записнике, резултате спровођеног 

истраживања, консуллтовање школске/педагошке документације и других показатеља, 

ОБЛАСТ 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА у нашој школи карактерише више јаких него 

слабих страна, али постоје одређене слабости које умањују укупан квалитет рада школе, 

због чега је потребно унапредити рад у тим областима. Из свега наведеног, Тим процењује 

да би:  

Сумарна оцена за област 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМАмогла бити: ОЦЕНА __3__ 

стандарди у овој области су (4.1., 4.2., 4.3.) 

 

                                         Руководилац тима за самовредновање: 

Ивана Мијаиловић 

__________________________________ 

 

 

У Дежеви, 21. 06. 2022. године                 Директор школе, 

                                                       Голуб Видојевић 



24 
 

             



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 
 

 


