
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
СРЕДЊА ШКОЛА „ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ“ 

 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 
2017/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 

САДРЖАЈ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Опште информације о стручној школи 3 
Чланови тима, коментари 4 
Област квалитета 1 . Школски програм и годишњи план рада 5 
Област квалитета 2. Настава и учење 10 
Област квалитета 3. Образовна постигнућа ученика 18 
Област квалитета 4. Подршка ученицима 23 
Област квалитета 5. Етос 32 
Област квалитета 6. Организација рада школе и руковођење 43 
Област квалитета 7. Ресурси 52 
Закључак 57 



 3 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 
 
Опште информације о стручној школи  

 
Назив стручне школе: Средња школа „Жикица Дамњановић“ 

Адреса стручне школе: Улица: 
Главашева  81 

Град: 
Смедеревска Паланка 

Контакт подаци надлежне 
школске управе:  Школска управа Пожаревац 

Контакт подаци стручне школе: 
Телефон: 
026 310 237 
026 310 839 

Факс: 
026 310 237 
 

Мејл: 
sszdam@verat.net 

Веб-сајт: 
www.zikicadamnjanovic.edu.rs 

Име и презиме директора: Жељко Поштић, в.д.директора 
Име и презиме руководиоца 
тима за самовредновање:  Снежана Зечевић  

Датум извештаја о 
самовредновању:  

Период трајања циклуса 
самовредновања:  Од: фебруар 2018. До: август 2018. 

Области квалитета  

1. Школски 
програм и 
годишњи план 
рада  

2. Настава 
и учење 

3. Образовна 
постигнућа 
ученика 

4. Подршка 
ученицима 5. Етос 

6.Организација 
рада школе и 
руковођење 

7. Ресурси 
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Чланови тима за текући циклус самовредновања  
 

Тим Име и презиме Позиција 

Тим за самовредновање 
 

Жељко Поштић в.д. директора школе 
Соња Перовић-Матић професор,директор школе до 05.06.2018. 
Снежана Зечевић професор 
Јелена Јовковић психолог 
Слободанка Милијашевић професор, координатор за област квалитета 1 
Биљана Стевановић професор, координатор за област квалитета 2 
Драгомир Кривчевић професор, координатор за област квалитета 3 
Јелена Урошевић наставник здравствене неге, координатор за област квалитета 4 
Александар Лазић професор, координатор за област квалитета 5 
Драган Ђорић професор, координатор за област квалитета 7 

 
 
 
 
 

КОМЕНТАРИ 
 

Како је и на који начин тим 
сарађивао са колективом и обрнуто, 
да ли су сви подједнако радили, да ли 
је било оних који су ометали  рад и 
сл. 

Тим за самовредновање је сарађивао са колективом кроз анкетирање, сређивање анкетних листића, 
анализу добијених резултата.  

Динамика окупљања тима и начин 
рада (подела дужности и слично) и 
посебна запажања 

У току школске године тим се састајао 4 пута (одлика о избору области самовредновања, подела 
задужења, подела задужења око самовредновања свих 7 области за потребе Развојног плана, 
анализа добијених података и акционих планова, прикупљање доказних материјала). Руководиоци 
Стручних већа су задужили чланове већа за спровођење анкета и анализу добијених података.  
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Област квалитета 1: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
Стандарди 
квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

1.1. Школски 
програм и 

годишњи план рада 
школе сачињени су 

у складу са 
прописима 

1.1.1. Школски програм садржи све законом предвиђене елементе. 
1.1.2. Школски програм је сачињен на основу наставног плана и програма. 
1.1.3. Годишњи план рада школе је начињен на основу школског програма. 
1.1.4. Глобални/годишњи планови наставних предмета саставни су део годишњег плана рада школе. 
1.1.5. Годишњи план рада школе садржи посебне програме васпитног рада. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 

1.2. Елементи 
школског програма 
и годишњег плана 

рада школе 
међусобно су 

усклађени 

1.2.1. У годишњи план рада школе уграђен је акциони план развојног плана школе за текућу годину. 
1.2.2. У годишњи план рада школе оперативно су разрађени структурни елементи школског програма. 
1.2.3. Програми наставних предмета су међусобно садржајно усклађени у оквиру сваког разреда. 
1.2.4. Програми наставних предмета су међусобно временски усклађени у оквиру сваког разреда. 

+ 
+ 
 

+ 

 
 
- 

1.3. Годишњи план 
рада школе 
омогућава 

остварење циљева 
и стандарда 

образовања и 
васпитања. 

1.3.1. У годишњим плановима наставних предмета наведени су циљеви учења по разредима. 
1.3.2. Годишњи планови наставних предмета садрже образовне стандарде. 
1.3.3. У годишњим плановима наставних предмета предвиђена је провера остварености прописаних 
образовних стандарда или циљева учења наставног предмета наведених у наставном програму. 
1.3.4. У оперативним/месечним плановима наставника наведено је којим садржајима ће се остварити циљеви 
учења предмета у датом разреду. 
1.3.5. Програми учења (наставни програми установе) и оперативни планови рада наставника за све разреде и 
образовне профиле садрже ефикасне поступке и начине) за достизање прописаних исхода учења у оквиру 
предмета или тема, као и поступке за формативно и сумативно оцењивање ових исхода учења. 
1.3.6. Програми учења (наставни програми установе) и годишњи план рада установе за све разреде и 
образовне профиле садрже ефикасне поступке (начине) за реализацију практичне наставе и оцењивање 
ученика током обављања практичне наставе и професионалне праксе и наведени су по образовим профилима. 

+ 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 

 
- 
- 
 
 
 

1.4. Школски 
програм и 

годишњи план рада 
школе усмерени су 

на задовољење 
различитих потреба 

1.4.1. Годишњи план рада школе садржи листу изборних предмета која је сачињена на основу постојећих 
ресурса. 
1.4.2. Наставници су прилагодили план рада школе специфичностима одељења. 
1.4.3.У годишњем плану рада школе предвиђен је план израде ИОП-а на основу анализе напредовања 
ученика у учењу. 
1.4.4. Факултативни програми и план ваннаставних активности сачињени су на основу интересовања ученика 

+ 
 
 

+ 
 
 

 
 
- 
 
 
- 
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ученика и постојећих ресурса. 
1.4.5. У годишњем плану рада школе наведене су одговорности, динамика и начин реализације Програма 
заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 
1.4.6. Школски програм садржи посебне програме за двојезичну популацију ученика  
1.4.7. Програм установе садржи посебне програме образовања одраслих 

 
+ 
 
 

 
 
 
- 
- 

1.5. Установа 
одговара на потребе 

свих интересних 
страна у развоју и 
изради наставних 

програма и 
програма учења 

1.5.1.Наставни програми установе су урађени тако да буду друштвено инклузивни, да пружају једнаке шансе 
и могућности свим ученицима и да указују на активно спровођење политике једнаких шанси. 
1.5.2. Наставни програми установе подстичу и пружају подршку практичном и теоријском учењу. 
1.5.3. Наставни програми установе обухватају развој практичних вештина у реалном (или симулираном) 
окружењу. 
1.5.4.У наставним програмима установе постоји јасно дефинисана проходност  
1.5.5. Наставни програми установе обухватају ефективне процедуре молби и жалби. 

+ 
 

+ 
+ 
 

+ 
+ 

 

1.6. Установа 
обезбеђује 
ефективно 

преиспитивање 
наставних 
програма и 

програма учења 

1.6.1. Наставни програми установе садрже индикаторе учинка на основу којих се може мерити успех ученика, 
а циљеви за остваривање даљег напретка се постављају на основу институционалних, локалних, националних 
или европских репера. 
1.6.2. Исходи учења се редовно преиспитују како би били у складу са тренутним захтевима, професионалном 
праксом и привредним стандардима. 
1.6.3. Процедуре за преиспитивање наставних програма воде ка побољшању наставе, обука, учења и 
постигнућа. 
1.6.4. Информације о оцењивању у постигнућима, укључујући и анализу учинка различитих група ученика, 
користе се за усмеравање развоја наставног програма установе. 

 
 
 

+ 
 

+ 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

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

Чек листе 
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РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 
 

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

Чланови актива за развојно планирање, чланови актива за развој 
школског програма 

У ком временском периоду је рађено самовредновање? Јун/јул 2018 

Опишите фазе самовредновања 

Избор кључне области, преглед школске документације, анализа 
стандарда квалитета рада у области школског програма и годишњег 
плана рада,  писање извештаја, извођење закључака, одређивање нивоа 
остварености стандарда квалитета рада 

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

У току школске 2017/2018 чланови тима су похађали обуку Стандарди 
квалитета установе. 

 
 

ЗАКЉУЧЦИ ЗА ОБЛАСТ: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
 

ОПИС НИВОА 
ОСТВАРЕНОСТИ НИВО     3 

Образложење и докази 

1.1. Школски програм и годишњи план рада школе сачињени су у складу са прописима. 
       Школски програм и Годишњи план рада сачињени у складу са прописима, наиме годишњи план је сачињен на основу шкоског 

програма који садржи све законом предвиђене елементе у складу са тада важећим законом. С обзиром на то да је дошло до увођења новог 
Закона о основама система образовања и васпитања, Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. треба ускладити са променама. 

1.2. Елементи школског програма и годишњег плана рада школе међусобно су усклађени. 
Елементи Школског програма и Годишњег плана рада школе међусобно су усклађени: У Годишњи план рада школе уграђен је 

акциони план Школског развојног плана за текућу годину. У Годишњем плану рада школе оперативно су разрађени структурни елементи 
Школског програма, али  програми наставних предмета нису међусобно садржајно усклађени у оквиру сваког разреда. 

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

У Годишњим плановима наставних предмета наведени су циљеви учења по разредима. Наставни програм установе и оперативни 
планови рада наставника за све предмета и профиле садрже образовне стандарде али не задовољавају све критеријуме из разлога што није 
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предвиђена провера остварености кроз образовне стандарде, тј.циљеве наставних предмета у наставном програму тј. нема међупредметне 
компетенције. 

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

Школски програм и Годишњи план рада школе усмерени су на задовољење различитих потреба ученика:  
• Годишњи план рада садржи листе изборних предмета као и предвиђен план израде ИОП-а на основу анализе напредовања 

ученика у учењу,  
• Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања,  
• План ваннаставних активности, факултативне програме са дефинисаном динамиком и начином реализације.  
• Школски програм не садржи посебне програме за двојезичну популацију ученика, јер до сада није било потребе за тим, 
•  а такође не садржи програм за образовање одраслих. 

 

1.5. Установа пружалац обуке у стручном обрзовању одговара на потребе свих интересних страна у развоју и изради наставних 
програма и програма учења 

Наставни програми су друштвено инклузивни тј пружају једнаке шансе и могућности свим ученицима, обухватају развој практичних вештина 
као и подршку како у практичном тако и у теоријском учењу са јасном прецизношћу у процедури молби и жалби. 

      1.6. Установа пружалац обуке у стручном обрзовању обезбеђује ефективно преиспитивање наставних програма и програма учења 

Наставни програми би требали да буду индикатори учинка на основу којих се могу мерити: успех ученика, исходи учења, побољшање 
наставе, учења и постигнућа, анализа учинка са циљем остваривања даљег напретка развоја наставног програма установе. Такође би 
информације о постигнућима преко анализе учинка група ученика требало користити за усмеравање развоја наставног програма установе. 
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SWOT анализа области квалитета 1 - ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

1. Шта се може похвалити,  тј. кључне снаге 
            Доминирају јаке стране 

2. Идентификоване слабости 
Ускладити документацију са важећим законом 
до септембра 2018. 
Неусклађеност садржаја програма  наставних 
предмета 
Наставни планови не садрже образовне 
стандарде и проверу истих. 

3. Који су наши неискоришћени ресурси? 
 

4. Шта нас спречава да напредујемо? 
          Не постоје препреке само добра воља. 

5. Шта можемо да урадимо да би били још 
бољи? 
Праћење промене прописа и примењивање 
истих. 

     6. Ко може да  нам помогне да напредујемо? 

         Екстерна евалуација документације. 
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АКЦИОНИ ПЛАН ПОБОЉШАЊА ОБЛАСТИ 1 
 
 

Активности Носиоци 
активности 

Време и 
динамика 

Циљ Начин праћења 
реализације 

Ускладити документацију са 
важећим законом до 

септембра 2018. 
 

Тим за израду 
годишњег плана и  
школског програма 

Септембар 
2018 

Ускладити документацију са 
важећим законом  

 

Израђена 
документација 

усвојена на 
Школском одбору 

Неусклађеност садржаја 
програма  наставних 

предмета. 
 

Стручна већа Током 
школске 

2018/2019 
 

Ускладити кроз међупредметне 
компетенције и корелације 

садржај програма наставних 
предмета 

Извештаји 
Стручних већа 

Оперативни 
планови наставника 

Укључити у Наставне планове 
образовне стандарде (где 
постоје) и проверу истих. 

 

Стручна већа Током 
школске 

2018/2019 
 

Укључити у Наставне планове 
образовне стандарде (где 
постоје)и проверу истих. 

 

Извештаји 
Стручних већа 

Оперативни 
планови наставника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Стандари квалитета Критеријуми квалитета 
 

  

2.1. Наставник примењује 
одговарајућа дидактичко-

методичка решења на 
часу. 

2.1.1. Наставник јасно истиче циљевe учења. 
2.1.2. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. 
2.1.3. Наставник истиче кључне појмове које ученици треба да науче. 
2.1.4. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. 
2.1.5. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. 

3  

2.2. Наставник учи 
ученике различитим 

техникама учења на часу. 
 

2.2.1. Наставник учи ученике како да користе различите начине за решавање задатака. 
2.2.2. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. 
2.2.3. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са пр. из свакодневног живота. 
2.2.4. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. 
2.2.5. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. 

 
2,5 

 

2.3. Наставник 
прилагођава рад на часу 

образовно-васпитним 
потребама 
ученика. 

2.3.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. 
2.3.2. Наставник прилагођава темпо рада различитим потребама ученика. 
2.3.3. Наставник прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика. 
2.3.4. Наставник посвећује време ученицима у складу са њиховим об.вас. потребама. 
2.3.5. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за 
ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. 

3  
 

2.4. Ученици стичу знања 
на часу. 

 

2.4.1. Ученици су заинтересовани за рад на часу. 
2.4.2. Ученици активно учествују у раду на часу. 
2.4.3. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу. 
2.4.4. Ученици користе доступне изворе знања. 
2.4.5. Ученици користе повратну информацију да реше задатак/унапреде учење. 
2.4.6. Ученици процењују тачност одговора/решења. 
2.4.7. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. 
2.4.8. Ученици су укључени у процену свог напретка-при планирању учења и праћењу напретка 
ученика користе се формативно оцењивање и повратне информације. 
2.4.9. Ученици су упознати са различитим врстама формативног и сумативног оцењивања пре 
завршног оцењивања. 
2.4.10. Поред знања ученици стичу ( и разумеју)вештине, компетенције и ставове дефинисане у 
оквиру профила 

 
3 

 
 
 
 
 
 

2.5. Наставник ефикасно 2.5.1. Наставник ефикасно структурира и повезује делове часа.   
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управља процесом учења 
на часу. 

 

2.5.2. Наставник ефикасно користи време на часу. 
2.5.3. Наставник на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са 
договореним правилима. 
2.5.4. Наставник функционално користи постојећа наставна средства. 
2.5.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи 
питања, идеје, коментаре ученика за рад на часу). 
2.5.6. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. 
2.5.7. Наставници ефективно примењују стандарде за наставу, обуке и учења, као и велики број 
стратегија (на пр. учење усмерено на ученика, искуствено учење, учење у групи) како би изашли у 
сусрет индивидуалним стиловима способностима, култури, родној равноправности, мотивацији... 

 
 
3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. Наставник користи 
поступке вредновања 

који су у функцији даљег 
учења 

2.6.1. Наставник оцењује у складу са Правилником о оцењивању ученика. 
2.6.2. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. 
2.6.3. Наставник похваљује напредак ученика. 
2.6.4. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду. 
2.6.5. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. 

 
3 

 
 

2.7. Наставник ствара 
подстицајну атмосферу за 

рад на часу. 
 

2.7.1. Наставник показује поштовање према ученицима. 
2.7.2. Наставник испољава емпатију према ученицима. 
2.7.3. Наставник адекватно реагује на међусобно неуважавање ученика. 
2.7.4. Наставник користи различите поступке за мотивисање ученика. 
2.7.5. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују и коментаришу у 
вези са предметом учења на часу. 

2,5  

2.8. Ученици имају 
могућност да уче кроз 

практичне облике 
наставе унутар установе 

2.8.1. Ученици стичу радне компетенције кроз учење на практичним облицима наставе у складу са природом 
образовног профила и имају могућност да демонстрирају и увежбају вештине.  
2.8.2. Наставници јасно указују на везу између теоријских знања и практичних вештина. 
2.8.3. Наставници идентификују циљеве учења и израђују наставне планове који подстичу искуствено учење и 
учење кроз рад, као и развој вештина ученика (и у случајевима када се учење одвија само у условима у 
учионици). 
2.8.4. Обука се спроводи у складу са специфичним захтевима радног процеса у оквиру занимања/профила. 
2.8.5. Наставници подстичу појединачне ученике да идентификују лична искуства која им помажу да 
побољшају сопствено учење. 
2.8.6. Наставници пружају подршку ученицима током учења (на пр. кроз директно подучавање) и оснажују 
искуствено учење и учење кроз практични рад. 
2.8.7. Могућности за учење, вежбу и оцењивање током обављања праксе у реалним или симулираним радним 
окружењима се користе на најбољи могући начин. 

3 
 
 

 

 



 13 

 
 

МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 
ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ 

Посматрање Образац за праћење наставног часа 

Анкетирање  Упитници за ученике и анализе резултата, Упитници за сараднике у 
наставној бази, Упитник за послодавце 

Анализирање документације 
Припреме за час, Глобални и оперативни планови рада наставника, 
Дневници рада, Годишњи план рада школе, Извештаји о 
самовредновању, Извештаји ментора 

Протоколи за посматрање, анализирање и процену наставног часа и 
извештаји са посете часовима  
 

2.9. Ученици имају 
могућност да уче кроз 

практичне облике 
наставе на радним 

местима у привреди ван 
установе 

2.9.1. Постоје специфичне организационе политике и процедуре за обављање праксе код послодавца 
које одговарају захтевима релевантног законодавства у политици једнаких шанси. 
2.9.2. Установа/пружалац обуке у стручном образовању има организатора практичне наставе који 
редовно обилази ученике на пракси. 
2.9.3. Места на којима ученици обављају праксу представљају саставни део програма 
учења,укључујући и оцењивање онога што су ученици показали током рада на пракси. 
2.9.4. Руководство установе одобрава места за обављање праксе и склапа обавезујуће писане уговоре 
са послодавцима и договара процедуре које се односе на права и дужности на местима где се обавља 
пракса(нпр.код послодавца). 
2.9.5. Установа/пружалац обуке у стручном образовању поседује процедуре којима обезбеђује 
квалитет,доступност и здравље и безбедност на раду пре одобравања места на којима ће ученици 
обављати праксу-установа/пружалац обуке у стручном образовању спроводи процену ризика и 
приступа местима на којима се обавља пракса. 
2.9.6. Пре самог чина распоређивања ученика на места где ће обављати праксу установа/пружалац 
обуке у стручном образовању идентификује захтеве на основу којих врши распоређивање(нпр.исходе 
учења,способности ученика,локацију,проблеме са путовањима,очекивања ученика,захтеве 
посла,итд.),а ученици добијају адекватно усмеравање у припремама за обављање праксе код 
послодавца. 
2.9.7. Редовно се прати делотворност договора и процедура,чему свој допринос дају 
ученици,наставници и послидавци код којих ученици обављају праксу.  
2.9.8. Постоји довољан број процедура на основу којих се може раскинути уговор са послодавцима 
који нуде незадовољавајуће услове и са којима је немогуће разрешити несугласице-у тим случајевима 
се ученици пребацују на прикладнија места тако да се не угрожава њихов процес учења. 
2.9.9. Информациони систем омогућава прикупљање података о стопи успешности,броју и типовима 
ученика на местима на којима обављају праксу,као и прикупљање података о задовољству послодавца. 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 
 

Учесници обухваћени истраживањем – прецизни подаци, тј. тачан 
број и критеријум при избору (васпитачи, стручни сарадници, 
административно особље, особље исхране и хигијене, родитељи, 
шира локална заједница)  

Укупан узорак чинило је 24 наставника, 13 ученика и 12 послодаваца 

У ком временском периоду је рађено самовредновање? Школска 2017/2018. 

Опишите фазе самовредновања 
Избор кључне области,  анализа стандарда квалитета рада у области 
наставе и учења, извођење закључака, одређивање нивоа остварености 
стандарда квалитета рада 

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

Коришћена искуства из ранијих едукативних семинара и пројеката: 
Педагошко – инструктивни рад у школи, Школско оцењивање у 
основној и средњој школи, Активна настава, Проблемска и 
експериментална настава, Усавршавање компетенција наставника за 
савремено праћење и вредновање постигнућа ученика, Организација 
рада наставника 
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ЗАКЉУЧЦИ ЗА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 

ОПИС НИВОА 
ОСТВАРЕНОСТИ НИВО      3   

Образложење и докази:   
2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу.Посматрањем часова и анализом извештаја са посете 
часовима може се закључити да наставници јасно истичу циљ часа, дају упутства и објашњења која су јасна ученицима, истичу кључне 
појмове, користе методе које су ефикасне и поступно постављају све сложеније захтеве.Ученици такође сматрају да се захтев за примену 
одговарајућих дидактичко-методичких решења испуњава. 
 
2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.Посматрањем часова утврђено је да наставници недовољно уче 
ученике да користе различите начине за решавање задатака, али у већој мери их уче како да повезују ново градиво са претходно наученим као 
и са садржајима из различитих области и са примерима из свакодневног живота. 
Наставници треба интензивније да  уче ученике како да себи постављају циљеве у учењу. 
 
2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 
Посматрањем часова дошло се до закључка да се темпо рада и наставни материјал не прилагођавају довољно индивидуалним 
карактеристикама ученика, али се захтеви у већој мери прилагођавају могућностима ученика. Наставници и ученици су сагласни да 
наставник посвећује време ученицима и њиховим васпитним и образовним потребама. У школи има ученика са посебним потребама, па се не 
примењују ИОП-и. 
 
2.4. Ученици стичу знања на часу.  
Посматрањем часова и резултатима упитника утврђено је да наставници процењују да су ученици заинтересовани за стицање знања на часу- 
активно учествују у раду, разумеју научено, користе доступне изворе знања, користе повратне информације и могу да образложе како су 
дошли до решења.Ученици сматрају да не стичу довољно знања на часу.Ученици су упознати са различитим врстама формативног и 
сумативног оцењивања пре завршног оцењивања.И ученици и наставници се слажу да ученици нису довољно укључени у процену тачности 
својих одговора.  
 
2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.  
Резултати посматрања часа показују да наставник добро структурира и повезује делове часа, ефикасно користи време, углавном успоставља и 
одржава дисциплину, функционално користи наставна средства која су му доступна, усмерава интеракцију међу ученицима и проверава да ли 
су постигнути циљеви часа.Потребно је да наставници примењују велики број стратегија, како би изашли у сусрет  индивидуалним 
потребама ученика. 
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2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења. 
Наставник оцењује у складу са Правилником о оцењивању, али би било потребно оцењивати ученике на сваком часу, као и подстицати 
ученике да процењују свој напредак. Потребно је и побољшати прилагођавање захтева могућностима ученика, давање потпуне и разумљиве 
информације ученицима о њиховом раду, као и похваљиваље ученика. 
 
2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу.  
По мишљењу наставника,даје се ученицима могућност да постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу и 
адекватно реагују на међусобно неуважавање ученика. Ученици лошије од наставника оцењују показивање поштовања наставника 
према ученицима, испољавање емпатије од стране наставника, као и коришћење различитих поступака мотивисања ученика. 
Очигледно да је потребно побољшати комуникацију и разумевање између наставника и ученика. 
 
2.8 Ученици  имају могућност да уче кроз практичне облике наставе унутар установе.  
Повезивање теорије и праксе код ученика треба упорно развијати и настојати да ученици што боље и ефикасније уоче везу између теорије и 
праксе како би се припремили за даљи живот и професионални развој. 
Ученици стичу радне компетенције кроз учење на практичним облицима наставе у складу са природом образовног профила и имају 
могућност да демонстрирају и увежбавају вештине. Обука се спроводи у складу са специфичним захтевима образовног профила и користе се 
на најбољи могући начин могућности за учење, вежбу и оцењивање током обављања праксе у реалним или симулираним радним 
окружењима уз учење на практичним облицима наставе у складу са природом образовног профила и имају могућност да демонстрирају и 
увежбавају вештине. 
 
2.9. Ученици имају могућност да уче кроз практичне облике наставе на радним местима у привреди ван установе 
Ученици обављају практичну наставу и блок наставу код послодаваца ван школе према процедури за обављање практичне наставе за сва три 
подручја рада. Директор школе склапа уговор о реализацији практичне наставе са послодавцима. Уговором су уређени односи између школе 
и послодавца,начин склапања и раскидања уговора.Организатор практичне наставе редовно обилази ученике на пракси према утврђеном 
распореду. Евиденцијама се прати редовност и успешност ученика на пракси. Подаци о задовољству послодаваца се прикупљају и 
попуњавањем упитника о реализацији практичне наставе.  
Рад ученика је оцењен, од стране послодавца, средњом оценом 4,15 а сарадња са наставницима је оцењена као углавном успешна. 
Ниво остварености стандарда је 89%. 
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Које је јаке стране установе У ТОЈ 
ОБЛАСТИ идентификовао процес 

самовредновања? 

Наставници примењују одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу. Ученици 
стичу знања на часу, која повезују са претходно наученим , са садржајима из различитих 
области и са примерима из свакодневног живота.Ученици имају могућност да уче кроз 
практичне облике наставе унутар установе или у реалним радним окружењима.По 
завршетку школовања ученици су оспособљени да самостално обављају задатке из свог 
образовног профила, као и да наставе школовање на одговарајућим факултетима. 

Које области треба побољшати? 
(кључне слабости) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Наставници недовољно уче ученике различитим техникама учења. 
Ученике треба подстицати да уче активно.Активно учење на часу се може спроводити 
током обраде нове наставне јединице, али и на другим типовима часова. 

2. Процес учења на часу није довољно развијен јер ученици се не подстичу на 
прави начин. 

 Организовати често мултимедијалну наставу,презентације,паное,графике,променити 
приступ наставном процесу (проблемска настава).Кроз истраживачке задатке усмерити 
ученике да долазе припремљени на час, да сами  код куће користе  литературу, 
енциклопедије и сл. Да истражују садржаје из одређених области и дају коментар на 
прочитане садржаје. 

3.  Традиционалне методе у начину рада наставника. 
 Примена иновативних техника у учењу као што су: мотивационе технике (квизови 
знања, асоцијације,тестови) пирамида, грозд, двоструко вођени дневник, инсертовање 
знакова, мапе ума и сл. 

4.  Активност ученика  на часу је идентификована као једна од слабости. 
Може се формирати група ученика за дискусију у сваком разреду где ће ученици кроз 
неформално ћаскање о одређеном градиву преносити знања једни другима.   Много 
више и ефикасније ће они који слабије напредују памтити градиво од пасивног 
индивидуалног читања.Треба мотивисати ученике награђивањем ако су активни и 
ангажовани на часу.Треба их наградити тенденцијом ка већој оцени и похвалити њихов 
труд и залагање. 

5. Повратне информације о напредовању  ученика. 
Родитељи и ученици треба да буду информисани о примени стандарда у настави,о 
нивоима стандардизације како би имали повратне информације о напредовању ученика 
и како би се отклониле све недоумице  у вези са оцењивањем и постигнутим 
резултатима. 
       6. Подстицајна атмосфера на часу. 
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Ученици сматрају да атмосфера на часу није довољно подстицајна.Од наставника 
зависи у којој мери ће мотивисати ученике за различите активности.На то свакако утиче 
добра комуникација између наставника и ученика. 

 
Ваш акциони план за побољшање 

уочених слабости и време 
реализације (максимално – једна, 

текућа школска година) 

 
Сваки наставник да примењује различите стратегије у процесу наставе и учења како би 
ученици били мотивисанији. 
Време реализације: школска 2018/2019.год. 

 
 

SWOT анализа области квалитета 2 – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 

1. Шта се може похвалити  тј кључне снаге 
Наставници примењују одговарајућа дидактичко-методичка 
решења на часу.Ученици стичу знања на часу,која повезују са 
предходно наученим,са садржајима из различитих области и са 
примерима из свакодневног живота.Ученици имају могућност да 
уче кроз практичне облике наставе унутар установе или у реалним 
окружењима.По завршетку школовања ученици су оспособљени 
да самостално обављају задатке из свог образовног профила,као и 
да наставе школовање на одговарајућим факултетима.            

2. Идентификоване слабости 
Наставници недовољно уче ученике различитим техникама учења. 
Процес учења на часу није довољно развијен јер ученици се не 
подстичу на прави начин. 
Традиционалне методе у начину рада наставника. 
Активност ученика на часу. 
Повратне информације о напредовању ученика. 
Подстицајна атмосфера на часу. 

3. Који су наши неискоришћени ресурси? 
У превише пространој школи каква је наша школа, могу се 
адаптирати просторије које ће служити за редовне и додатне 
активности.То би било подстицајно за ученике и наставнике. 

4. Шта нас спречава да напредујемо? 
Наставна средства, лоша опремљеност школе модерним 
наставним средствима. Недовољна опремљеност библиотеке 
потребном лектиром, енциклопедијама, стручном литературом. 

5. Шта можемо да урадимо да би били још бољи? 
Многи наставници не могу да прате иновативне процесе у настави 
јер нису у ситуацији да сами себе финансирају. Неоспорно је да и 
наставнике неко и нешто треба да мотивише. Када наставници који 
још увек примењују у великој мери традиционалне методе у 
настави буду у могућности да науче нешто ново и примене 
научено у свом раду,онда можемо очекивати боље и другачије 
резултате. 

6. Ко може да  нам помогне да напредујемо? 
Едукација наставника и перманентно стручно усавршавање би 
допринело подизању квалитета наставе. 
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АКЦИОНИ ПЛАН ПОБОЉШАЊА ОБЛАСТИ 2 

Активности Носиоци 
активности 

Време и 
динамика 

Циљ Начин праћења 
реализације 

Примена различитих 
стратегија (метода активног 
учења, иновативне технике у 

учењу, истраживачки рад, 
мултимедијална настава) у 
процесу наставе и учења 

како би ученици били 
мотивисанији. 

Предметни 
наставници, 

Стручна већа,  
ПП служба 

Током 
школске 
године 

Подстицање ученика да 
активно учествују у 

процесу учења, 
испољавају своје 

могућности и 
интересовања. 

 

Педагошка 
документација, 

припреме за наставу, 
записници Стручних 

већа. 
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Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
Стандарди 
квалитета 

Критеријуми квалитета да не 

3.1. Успех ученика 
показује да су 

остварени 
образовни 
стандарди. 

3.1.1. Резултати на матури показују да је остварен основни ниво образовних стандарда. 
3.1.2. Резултати на матури показују да је остварен средњи ниво образовних стандарда. 
3.1.3. Резултати на матури показују да је остварен напредни ниво образовних стандарда. 
3.1.4. Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању остварују постигнућа у складу са 
индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима. 
3.1.5. Школске оцене су у складу са резултатима на матурском испиту. 
3.1.6. Резултати ученика на матурском испиту показују да је школа остварила резултате на нивоу просека 
Републике. 
3.1.7. Резултати на матурским испитима показују да су ученици овладали главним стручним компетенцијама, 
знањем, разумевањем, вештинама и ставовима предвиђеним образовним профилима. 
3.1.8. Установа води евиденцију о броју ученика који се запошљава у року од годину дана по завршетку 
школовања. 
3.1.9.  Установа води евиденцију о броју ученика који после завршетка средње школе наставља даље 
школовање на вишем/високом образовању. 
3.1.10. Постоји довољан број послодаваца који учествује у реализацији матурских испита и практичној 

настави. 

+
+
? 
 
 

+ 
? 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Школа 
континуирано 

доприноси већој 
успешности 

ученика. 

3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика. 
3.2.2. Број ученика који су напустили школовање исти је или мањи у односу на прошлу школску годину. 
3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 
3.2.4. Ученици за које је сачињем ИОП остварују напредак у складу са циљевима постављеним у плану. 
3.2.5. Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са постављеним циљевима. 
3.2.6. Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на претходну школску годину. 
3.2.7. Све релевантне интересне стране су јасно обавештене о процедурама сумативног оцењивања и 
процедурама интерног праћења и условима. 
3.2.8. Сумативно оцењивање се користи да би се пратио напредак ученика и да би се ученици обавештавали о 
оствареном напретку и могућностима за даљи напредак. 

+ 
+ 
+ 
 
 

+ 
+ 
 

+ 

 
 
 
- 
- 
 
 
 
 

 
3.3. Установа у 

стручном 
образовању 

ефикасно спроводи 
процесе интерног 

праћења 

3.3.1. Свим ученицима који су у потпуности испунили захтеве сумативног оцењивања и исхода учења 
додељују се сертификати или формалне квалификације за делове (модула) или за целу квалификацију. 
3.3.2. Пријављивање ученика за оцењивање и сертификацију у складу је са интерним и екстерним   
захтевима. 
3.3.3. Води се евиденција о постигнућима у погледу исхода учења, модула и квалификација која се  оверава и 
чува. 
*** Односи се на образовање одраслих 

+ 
 

+ 
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МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 
ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ 

Анализирање документације (Дневници евиденције образовно-
васпитног рада, Извештаји анализе успеха на класификационим 
периодима, Извештаји са матурских испита, Извештаји са такмичења, 
Дневници евиденције допунске и додатне наставе, припремне наставе за 
такмичења и матуру, Извештаји о реализацији допунске и додатне 
наставе, Решења са задужењима у оквиру четрдесетчасовне радне 
недеље, Годишњи извештај о раду школе, Правилник о роковима, 
организацији и начину полагања свих врста испита  школи ) 

Чек листе 

Анкетирање  Није вршено анкетирање везано за ову област квалитета 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 
Учесници обухваћени истраживањем – прецизни подаци, тј. тачан 
број и критеријум при избору (стручни сарадници, 
административно особље, родитељи, шира локална заједница)  

Истраживањем су обухваћени сви ученици који су похађали школу у 
посматраном периоду 

У ком временском периоду је рађено самовредновање? Фебруар-август-2018 

Опишите фазе самовредновања 

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

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

 
Чланови тима нису имали едукативне семинаре изузев интерних обука 
од стране педагошког саветника и нису учествовали у сличним 
пројектима 

оцењивања и 
сертификације. 

 

3.3.4. Правни државни органи или друга регулаторна и правна тела формално потврђују сертификацију кроз 
екстерну акредитацију (где је могуће). 
*** Односи се на образовање одраслих 
3.3.5. Евиденција о ученицима, њиховим постигнућима и сертификатима се чува у складу са важећим  
прописима након завршетка програма. 
*** Односи се на образовање одраслих 

 
 



 22 

ЗАКЉУЧЦИ ЗА ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 

ОПИС НИВОА 
ОСТВАРЕНОСТИ НИВО 3 

Пошто  смо средња стручна школа, и да су образовни стандарди донети само за општеобразовне предмете тумачење критеријума квалитета је 
искључиво на основу доказа који потврђују стање у школи. 
 3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди.  
Резултати ученика на матурским испитима показују да је успех врло добар у периоду од 2014-2018. године. Школске 2014/15.просечна оцена 
завршних разреда била је 3,66, док је на матурском/завршном испиту постигнут врлодобар успех са просечном оценом за све профиле 4,17. У 
школској 2015/16.просечна оцена завршних разреда је 3,77 док је на матурском/завршном испиту постигнут врло добар успех и просечна 
оцена 4,38. У школској 2017/18. просечна оцена завршних разреда је 4,01 док је на матурском/завршном испиту постигнут врлодобар успех 
4,39. У школској 2017/2018 просечна оцена завршних разреда за све профиле је 3,86, а на завршном/матурском испиту постигнут је врло 
добар успех и просечна оцена 4,50. Све то указује да су ученици овладали стручним компетенцијама, знањем и вештинама и ставовима у 
својим образовним профилима. Школа континуирано прати запошљавање ученика у првој години након завршетка школовања на основу 
личних контаката одељенских старешина и других наставника са ученицима.У реализацији вежби и наставе у блоку учествују следеће базе( 
као потенцијални послодавци): Општа болница  „Стефан Високи“ Дом здравља Смед.Паланка, ПУ „Чика Јова Змај“, Пекаре „Мрђеновић“, 
„Марина“, „Прва“, „Пита бар 026“, „Паланка промет“, Месаре „Звонце“, Месара“Минић“, „Три Прасета“, Идеа, Макси, Дис, „Воћар 
Паланка“, „Паланачки кисељак“, Градски вововод. Од 10 наведених критеријума у школи се реализује седам,за два немамо националне 
стандарде, ниво постигнућа је 70% . 
 3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика.  
Школа примењује поступке којима се прати успешност ученика на свим нивоима: четири пута годишње-класификациони периоди, прати се 
општи успех ученика, број ученика са недовољним оценама, број недовољних оцена по предметима као и укупан број недовољних оцена. 
Ученици који нису савладали градиво или имају недовољне оцене, усмеравају се на допунску наставу. На крају сваке школске године 
смањује се број недовољних оцена него у претходним класификационим периодима. Утицај припремне наставе за полагање поправних 
испита је веома значајан и анализирањем резултата дошло се до закључка да су понављали само они ученици који нису излазили на поправни 
или разредни испит. Заинтересовани ученици похађају додатну наставу и остварују циљеве-панои,изложбени простори, тематске акције; 
такмичења се одржавају на свим нивоима, а резултати на републичким такмичењима указују да је додатна настава  у малој мери заступљена. 
Школску  2015/16. г. није  завршило 15 ученика, 2016/17.г.није завршило 16  и 2017/18. г. није завршило 8 ученика. У просеку у школи се 
годишње одржи допунска настава из око 18 предмета, које одрже у просеку око 18 наставника а похађа је  у просеку 244 ученика. Сваке 
године имамо појединце и екипу које учествују на неком републичком такмичењу. Сви учесници у процесу оцењивања добијају јасна 
обавештења о процедурама оцењивања и праћења. 
Од 8 наведених критеријума у школи се реализује шест,  ниво постигнућа је 75 %. 
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3.3. Установа у стручном образовању ефикасно спроводи процесе интерног праћења  оцењивања и сертификације. 
Сви ученици школе на крају првог полугодишта добијају ђачке књижице са општим успехом, на крају школске године добијају сведочанство 
о завршеном разреду и на крају добијају диплому о завршеној средњој школи. 
Пријављивање ванредних ученика за испите, полагање и вођење записника води се по унапред утврђеној процедури на нивоу школе. 
Од 5 наведених критеријума у школи се реализују два, три нису заступљена пошто се односе на образовање одраслих,  ниво постигнућа је 
100 % . 

 

Које је јаке стране установе У ТОЈ 
ОБЛАСТИ идентификовао процес 
самовредновања? 

Резултати на матурским испитима показују оствареност образовних стандарда. Школске 
оцене и успех  је у складу са матурским испитима. Школа континуирано прати и 
доприноси већој успешности ученика. Школа обавештава све релевантне интересне 
стране о оцењивању. Сваки ученик по завршетку разреда добија сведочанство. 

Које области треба побољшати? 
(кључне слабости) 

• веома мали број ученика је укључен у додатни рад 
• недостатак извештаја о раду са ученицима за које је сачињен ИОП 

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

- Формирати евиденционе листе на нивоу разреда о броју ученика који уче по ИОП-у са 
постигнитим напретком.  
- Организовати већи број часова додатне наставе  и повећати заинтересованост ученика 
за стицање додатних знања 
 Време реализације: школска 2018/2019 год. 

 
SWOT анализа области квалитета 3 – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

1. Шта се може похвалити  тј кључне снаге 
Резултати на матурским испитима показују оствареност 
образовних стандарда.Школске оцене и успех су у складу са 
матурским испитима.Школа континуирано прати и доприноси 
већој успешности ученика.Школа обавештава све релевантне 
интересне стране о оцењивању.           

2. Идентификоване слабости 
Веома мали број ученика је укључен у додатни рад. 
Недостатак извештаја о раду са ученицима за које је 
сачињен ИОП. 
 

3. Који су наши неискоришћени ресурси? 
Ентузијазам наставника да мотивишу ученике за даље 
напредовање и стицање знања. 

4. Шта нас спречава да напредујемо? 
Мотивисаност ученика за додатни рад је условљена великим 
бројем ђака путника. 

5. Шта можемо да урадимо да би били још бољи? 
Примена различитих метода наставе, вредновања 
знања,повезивање теорије са праксом. 

6. Ко може да  нам помогне да напредујемо? 
 
Мотивисаност ученика од стране родитеља и околине тј. 
заједнице. 
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АКЦИОНИ ПЛАН ПОБОЉШАЊА ОБЛАСТИ 3 

Активности Носиоци активности Време и 
динамика 

Циљ Начин праћења 
реализације 

Организовати већи број 
часова додатне наставе и 

повећати заинтересованост 
ученика за стицање додатних 

знања. 

Предметни 
наставници, 

чланови Стручних 
већа. 

Током школске 
године 

Подстицање ученика 
да више испољавају 

своје 
могућности,квалитете 

и интересовања. 

Записници 
Одењенских 

већа,Стручних 
већа,секција. 

Фотмирати евиденционе 
листе на нивоу разреда о 
броју ученика по ИОП-у са 
постигнутим напретком.  

Предметни 
наставници, 

одељенске старешине 

Током школске 
године 

 

Праћење постигнућа ученика 
на основу ИОП-а. 

Планови наставника, 
записници 

Одељенских већа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
Стандарди 
квалитета 

Критеријуми квалитета да не 

4.1.: У школи 
функционише 

систем пружања 
подршке 

ученицима 

4.1.1. Ученици су обавештени о врстама подршке у учењу које пружа школа. 
4.1.2. На основу анализе успеха предузимају се мере подршке ученицима. 
4.1.3. У пружању подршке ученицима школа остварује комуникацију са породицом. 
4.1.4. У школи функционишу тимови за подршку ученицима у прилагођавању школском животу. 
4.1.5. Школа сарађује са релевантним институцијама у пружању подршке ученицима. 

+ 
+ 
+ 
 

+ 

 
 
 
- 

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

ученика 

4.2.1. Понуда ваннаставних активности у школи је у функцији задовољавања различитих потреба и 
интересовања ученика, у складу са ресурсима школе. 
4.2.2. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина (конструктивно 
решавање проблема, ненасилна комуникација...). 
4.2.3. Укљученост ученика у ваннаставне активности је иста или већа него предходне године. 
4.2.4. У школи се промовишу здрави стилови живота. 
4.2.5. У школи се промовишу заштита човекове околине и одрживи развој. 
4.2.6. Кроз наставни рад подстиче се професионални развој ученика. 

+ 
 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 

 

 
4.3.: У школи 
функционише 

систем подршке 
деци из осетљивих 

група 

4.3.1. Школа предузима активности за упис у школу ученика из осетљивих група. 
4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група. 
4.3.3. У школи се примењују индивидуализовани приступ/ИОП за све ученике из осетљивих група. 
4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за ученике из 
осетљивих група. 
4.3.5. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци осетљивим групама 

 
+ 
 
 
 

+ 

- 
 
- 
 
- 

4.4. Установа се 
стара да свим 

ученицима учини 
доступним службе 

и активности 
каријерног 

вођења 

4.4.1. Ученицима су све време трајања школовања доступне ефикасне могућности за каријерно 
вођење. 
4.4.2. Услуге каријерног вођења пружа квалификовано особље или наставници који су прошли обуку 
за ову тему. 
4.4.3. Постоји јасна и детаљна изјава о правима и одговорностима ученика. 
4.4.4. Постоје могућности за периодично формално преиспитивање и поновно оцењивање 
активности каријерног вођења које су засноване на потребама појединачних ученика током 
напредовања (кретања) кроз програме учења. 
4.4.5. Резултати преиспитивања се користе да би се побољшале активности каријерног вођења , као и 
планирање активности и тренутна понуда. 
4.4.6. Свим ученицима је дата могућност да дају повратне информације о услугама каријерног 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

 
 
 
 
- 
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Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
Стандарди 
квалитета 

Критеријуми квалитета да не 

вођења и већина ученика је задовољна услугама каријерног вођења које им се нуде. 
4.4.7. Сви подаци о активностима каријерног вођења се чувају као поверљива документа. 
4.4.8. Прикупљају се и евидентирају подаци о даљем кретању ученика по завршетку школовања (на 
пр. наставак школовања или запослење), као и подаци о успеху тих ученика (на пр. о њиховим 
унапређењима) и њиховом професионалном развоју у одабраном занимању. 
4.4.9. Установа у контиуитету размењује информације о каријерном вођењу са релевантним 
екстерним интересним странама. 
4.4.10. Ученици учествују у манифестацијама и/или на сајмовима везаним за каријерно вођење, 
укључујући и оне које се организују у просторијама послодавца 

+ 
 
 
 
 

+ 
 

+ 

 
 
 
- 

 
 

МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ 
Анализирање документације (Извештаји о раду стручних 
сарадника, Годишњи планови рада, Годишњи извештаји, Дневници 
евиденције  за допунску и додатну наставу, Дневници евиденције 
секција, Матичне књиге ученика, Листе социјалне структуре ПП 
службе, Анамнестички картони ученика ПП службе, Дневници 
рада ПП службе) 

Чек листе 

Анкетирање Упитник за наставнике, Упитник за ученике, Упитник за родитеље 

Учесници обухваћени истраживањем – прецизни подаци, тј. тачан 
број и критеријум при избору (наставници, стручни сарадници, 
административно особље, родитељи, шира локална заједница-
социјални партнери)  

Истраживање је урађено на узорку од 76 ученика , 20 родитеља,12 
социјалних партнера, 17 наставника .Критеријум при избору били су 
различити узрасти и различити образовни профили,koд ученика. 

У ком временском периоду је рађено самовредновање? Фебруар-август 2018. 

Опишите фазе самовредновања Избор кључне области, преглед школске документације, анализа 
стандарда квалитета рада у области квалитета 4 : ПОДРШКА 
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ЗАКЉУЧЦИ ЗА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 

ОПИС НИВОА 
ОСТВАРЕНОСТИ НИВО  2 

Образложење и докази:  
1.1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима 

4.1.1. Ученици су обавештени о врстама подршке у учењу које пружа школа. 
У циљу пружања подршке ученицима у учењу реализовани су следећи послови: индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима који 
су постизали слабији успех као и помоћ у усвајању рационалних метода учења, саветодавни рад са првим разредом кроз чос: методе и 
технике успешног учења, саветодавни рад са ученицима који су упућени на полагање разредних и поправних испита кроз припремну наставу 
за предмете. Припремна настава се одвијала за ученике који су били на такмичењима кроз додатну наставу и саму припремну наставу. Oвај 
критеријум ученици су оценили оценом 2,47, наставници 3,21а родитељи 3,15.Средња оцена:2,94. На основу анализе упитника потребно је 
побољшати: 

• талентованим ученицима треба омогућити посебне облике рада ван редовне наставе (сматрају ученици);  
• на основу индивидуалног праћења успеха ученика примењивати додатну подршку (сматрају наставници); 
• школа треба брже и ефикасније да реагује на лош успех ученика (сматрају родитељи). 

 
4.1.2. На основу анализе успеха предузимају се мере подршке ученицима. 
Унапређене су  ваннаставне активности: рад одењењских заједница, рад ученичког парламента,трибине за ученике,секције. Одржана је и 
припремна настава, као и припрема за такмичења. Из табела за праћење успешности ученика за шк.2015./16.,2016./17.и 2017./18. може се 
закључити да се повећао број ученика који похађа допунску и припремну наставу што је утицало на успешност ученика на крају ове 
шк.године(сви су завршили разред, осим оних који нису пријавили испите).Овај критеријум ученици су оценили оценом 2,42,наставници 
3,23, а родитељи 2,65. Средња оцена: 2,76. Ученици су изразили потребу за вршњачком подршком у учењу и увођењем истраживачког рада.  
 

УЧЕНИЦИМА,  писање извештаја, извођење закључака, одређивање 
нивоа остварености стандарда квалитета рада 

Да ли су чланови тима користили искуства из ранијих едукативних 
семинара и пројеката; ако јесу, наведите  имена тих семинара и 
пројеката! 
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4.1.3. У пружању подршке ученицима школа остварује комуникацију са породицом. 
Урађена је анализа у процентима посећености родитеља на родитељским састанцима и утврђено је следеће: 2015-16. у првој години 56,27%, у 
другој 60,81%, у трећој 53,40%, у четвртој 48,38%.  2016/2017. у првој 58,22%,у другој 51,44%, у трећој 50,82%, у четвртој 45,01%; 2017/2018. 
у првој 54,90%,у другој 54,93%, у трећој 52,43%, у четвртој 50,01%. Забележен је и рад пп службе са родитељима. Урађена је и анкета из 
области Етос. Из испитиваних извора може се закључити да се сарадња са родитељима остварује али посећеност родитељским састанцима је 
још увек незадовољавајућа и оцењује се оценом 2, док је анкета из етоса оцењена са оценом 3, што се може објаснити коректим приступом у 
сарадњи. Потребно је основати тим за сарадњу са породицом. Анализом упитника је утвђено да су наставници увек спремни за сарадњу са 
родитељима (оцена 3,53). Родитељи су задовољни што се у школи поштује поверљивост информација о проблемима детета (оцена 3,65), али 
да школа треба брже и ефикасније да реагује на лош успех детета (оцена 2,85). 
  
4.1.4. У школи функционишу тимови за подршку ученицима  али тим за подршку прилагођавању школском животу не постоји. Ти 
задаци су на нивоу разредних старешина, дежурних наставника, пп службе као и свих запослених. 
 
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања :  психолог и чланови тима израдили су програм заштите и сви 
запослени, Школски одбор и Наставничко веће упознати су са њим .  Од 2015 године три наставника (Јанковић, Тешић и Зечевић) су прошли 
семинар Превенција насиља и злостављања деце путем икт,одржан је семинар у шк. 2016/17 на тему Родно засновано насиље у сарадњи са 
удружењем « Фемина»  Овај семинар су прошли наставници и ученици. Руководство школе, пп-служба, одељ. старешине и одељ. заједнице 
су се укључивали у појачан васпитни рад са ученицима и сарадњу са родитељима. Постоје и дефинисана дежурства и континуирана сарадња 
са школским полицајцем. Шк. 2017/18 уведен је и видео надзор. Сарадња са Центром за социјални рад је појачана. У одељењима у којима је 
било појаве насиља и конфликата,у оквиру редовне наставе грађанског васпитања и верске наставе, као и на часовима одељенске заједнице, 
одрађене су ненасилне комуникације и конструктивно решавање проблема и то на тему  « Одабери друштво». Тим вршњачких едукатора за 
превенцију насиља је спроводио активности преко  ђачког парламента. Остварен је и семинар за ученике на тему «Родно засновано насиље». 
 
Тим за заштиту и унапређење здравља ученика: Организовани су  систематски прегледи као и стоматолошки прегледи. У сарадњи са 
разредним старешинама психолог школе је: 

• у шк. 2016/17 год обрадио теме : „ Емонционална зрелост и превенција злоупотребе психоактивних супстанци“. У настави грађанског 
васпитања рађено је на развијању еколошке свести ученика кроз предавања и радионице. На часовима устав и права грађана ученици 
су упознати са правима и обавезама које се односе на здраву животну средину. У марту 2017. у сарадњи са Домом здравља Смед. 
Паланке одржана је трибина и предавање на тему „Превенција карцинома“ у којој су учествовали ученици секције здравствене неге. У 
другој половини марта месеца 2017. одрађена је вршњачка едукација кроз животну демонстрацију и играње туђе улоге на тему 
болести зависности. У априлу месецу 2017. у сарадњи са Црвеним крстом одрађено је предавање и акција на тему добровољно давање 
крви. 

• у шк. 2017/18  обележен је Међународни дан борбе против сиде на градском тргу са ученицима четвртог разреда у сарадњи са 
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Канцеларијом за младе. У јануару 2018 одржано је предавање и трибина на тему „ Превенција рака грлића материце и полно 
преносиве болести“ у сарадњи са Домом здравља Смед. Паланка , у којој су учествовали чланови секције здравствена нега. У 
фебруару обележен је Светски дан деце оболеле од рака у сарадњи са удружењем Нурдор. Обележена је Национална недеља 
промоције дојења у сарадњи са Општом болницом « Стефан Високи» кроз активности ученика на градском тргу. Обележен је и 
европски дан донације и трансплатације органа  позоришном представом у којој су учествовали чланови секције здравствене неге. 
Обележен је и дан бубрега у првој недељи марта. 

             Обележавање значајних датума који се тичу заштите здравља се сваке године спроводе са одређеним активностима.  
 
Тим за пружање додатне подршке ученику и инклузивно образовање: Захваљујући тиму, чланови су разговарали са старешинама првог 
разреда да би се утврдило да ли постоје ученици са посебним потребама и на основу тога је сачињен и усвојен план. Активности су на 
наставницима који предају у одељењима која имају ученике по ИОП-у. Активности овог тима треба интензивирати али проблем претставља 
честа промена психолога и недостатак педагога у школи. Наставници инсистирају на обукама за рад са децом по ИОП-у. 
 
4.1.5. Школа сарађује са релевантним институцијама у пружању подршке ученицима. 
Школа сарађује са: Регионалним центром за стручно усавршавање наставника у Смедереву , Центром за социјални рад, Општом болницом 
»Стефан Високи», Домом здравља, Канцеларијом за младе, Ромским националним саветом, телевизијским станицама, Црвеним крстом, 
социјалним партнерима код којих се изводи практична настава и блок настава. 
Стандард 4.1. оцењен оценом 2,93. 
 
4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика 

 
4.2.1. Понуда ваннаставних активности у школи је у функцији задовољавања различитих потреба и интересовања ученика у складу 
са ресурсима школе.. Школа је реализовала многе активности са волонтерским  центром  Црвеног  крста Велика Плана и Смед. Паланка, 
акцију Помоћ старима, такмичење рецитатора « Песниче народа мог», меморијални турнир у малом фудбалу, Међународни дан сестринства, 
Међународни дани вода, чаја, хлеба и тестенина, Еко школа, РТС крос, Дан Школе ... 
Школа има тимове, секције, намењене ученицима који имају различита интересовања.Анализом упитника уочено је да се оцене ученика и 
наставника прилично разликују: 1,92(ученици),3,07(наставници).Ученици истичу недостатак екскурзија и слабо ангажовање у ваннаставним 
активностима. Оно што би могло да се поправи је боља информисаност ученика о  ваннаставним активностима које су им на располагању. 
Мотивација ученика за учешће у постојећим, као и увођење других ваннаставних активности за које су ученици заинтересовани (спровести 
идеју Ученичког парламента за  увођење „Ђачког листа“ и 10% испитаних ученика жели да се интезивира рад Драмске секције).  
 
4.2.2. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна 
комуникација...). У оквиру наставе грађанског васпитања, веронауке, физичког васпитања, чос-а  спроводи се, кроз оперативне планове, 
појачан васпитни рад појединца и одељења у којима долази до неког облика насиља. Преко тима вршњачких едкатора и психолога, ђачког 



 30 

парламента промовише се ненасилно решавање конфликата, асертивност,боља сарадња на релацијама ученик-ученик и ученик-наставник. 
У школи не постоје медијаторски тимови обучених професора и ученика. Анализом упитника, ученици су упознати са принципима 
ненасилне комуникације и конструктивним решавањем конфликата и истичу потребу за укључивањем родитеља у активности за развијање 
социјалних вештина. Овај критеријум ученици су оценили оценом 2,50, а наставници 3,39.  
 
4.2.3. Укљученост ученика у ваннаставне активности је иста или већа него претходне године.  
На основу анализе анкете, на питање ученицима: у којој секцији би волео да учествујеш, 80% није написало ништа. Потребно је подстицати 
ученике да развијају своје таленте учествовањем у ваннаставним активностима и учествују у одлучивању и одабиру ваннаставних 
активности. 
Мотивисаност ученика за ваннаставне активности је условљена великим бројем ђака путника и треба наћи начине за превазилажење ове 
ситуације.  
 
4.2.4. У школи се промовишу здрави стилови живота.  
У школи су одржана предавања, трибине, акције које промовишу здраве стилове живота.  Потребно је интезивирати сарадњу између секција 
прехрамбене технологије, секције здравствене неге и секције за физичко образовање, на теме  „Правилна исхрана адолесцената“ „ Штетност 
дувана, алкохола, енергетских  пића“, због појаве гојазности, повећаног броја пушача, коришћења алкохола и енергетских пића у овом 
периоду развоја. Увести обележавање Националног дана без дуванског дима,  Светског дана оралног здравља, Дана дијабетеса. 
 
4.2.5. У школи се промовишу заштита човекове околине и одрживи развој.  
У школи се промовише заштита животне средине кроз одржавање акција , предавања Еко школе, секција и паноа преко којих се ученици 
обучавају за заштиту животне средине,   
 
 
4.2.6. Кроз наставни рад подстиче се професионални развој ученика.  
Ученици са пп-службом имају осмишљене тестове професионалне оријентације, нуди им се сарадња са високим школама и факултетима, а за 
оне ученике који се неће даље школовати постоје информације и сарадња са Националном службом за запошљавање. Кроз наставне садржаје 
предмета предузетништво,ученици су посетили сајам предузетништва у Пожаревцу.  
Стандард 4.2.оцењен је оценом 2,92. 
 
4.3.У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група 
4.3.1. Школа предузима активности за упис у школу ученика из осетљивих група.  
Школа у оквиру својих редовних уписних активности, уписује ученике из осетљивих група, децу припаднике Ромске националне заједнице, 
као и децу из расељених породица и децу са посебним потребама. 
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4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група.  
Ученици из осетљивих група редовно похађају наставу, о чему постоје докази у Дневницима рада одељења. Одељењске старешине сарађују и 
са родитељима ових ученика кроз индивидуалне и родитељске састанке, са  циљем што редовнијег похађања наставе и боље адаптације ових 
ученика. Такве активности предузима психолог школе. Школа је у пројекту «Унапређивање могућности за интеграцију и образовање Рома у 
Србији, поспешивање запошљивости младих Рома и реинтеграцију повратника». Носилац пројекта је Представништво фонда за образовање 
Рома у Србији.Постоје извештаји ментора. 
 
4.3.3. У школи се примењују индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови за све ученике из осетљивих група.  
Индивидуализовани приступ се примењује кроз прилагођавање услова рада у учионици потребама ученика. Наставници који предају 
ученицима са посебним потребама примењују индивидуализовани приступ кроз наставне материјале али не постоје индивидуални планови за 
рад са овим ученицима. То је последица немања потребних обука за наставнике за овакав вид рада и честе промене психолога у нашој школи 
као и стална потреба за педагогом. 
 
4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за ученике из осетљивих група.  
У школи не постоје компензаторни програми за подршку ученицима из осетљивих група. Допунске активности за ученике са потешкоћама у 
савладавању програма одвијају се у складу са потребама ученика и према задужењима наставника, али не постоје индивидуални планови за 
рад са овим ученицима. За ученике који брже напредују у настави организована је додатна настава из појединих предмета, али такође без 
индивидуалних планова.  
 
4.3.5. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци осетљивим групама.  
 (Друштво Нурдор,  сарадња са Црвеним крстом;  сарадња са Удружењем припадника Ромске националне заједнице...). 
Оствареност стандарда 4.3. је 40% (оцена 1). 
 
4.4.Установа /пружалац обуке у стручном образовању се стара да свим ученицима учини доступним службе и активности каријерног 

вођења 
У школи се кроз рад пп-службе и наставу грађанског васпитања обрађује професионална оријентација ученика. Ученицима су доступни 
подаци са Сајма образовања (организован одлазак ученика или одлазак задуженог наставника на Сајам образовања). У току школске године у 
школи се организује промоција факултета и високих школа струковних студија.Овај стандард ученици су оценили оценом  2,89, наставници  
3,23 , а родитељи 2,39. Средња оцена 2,84. 
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Које је јаке стране установе У ТОЈ 
ОБЛАСТИ идентификовао процес 
самовредновања? 

У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика. У школи 
функционише систем пружања подршке ученицима. Установа се стара да свим 
ученицима учини доступним службе и активности каријерног вођења. 

Које области треба побољшати? 
(кључне слабости) 

● Подршка учењу ученика из осетљивих група. 
● Подршка ученицима у прилагођавању школском животу  
● Укљученост ученика у ваннаставне активности 

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

● Повећати информисаност ученика и њихову укљученост у одабир ваннаставних 
активности  
● Развити процедуре за рад по ИОП-у. Израдити индивидуалне планове са 
идентификованим ученицима. 
● Повећати конкретне активности на плану прилагођавања ученика школском животу  
 
Време реализације: школска 2018/2019 год. 

 
SWOT анализа области квалитета 4 – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 

1. Шта се може похвалити  тј кључне снаге 
У школи се подстиче лични,професионални и социјални 
развој ученика.У школи функционише систем пружања 
подршке ученицима.Установа се стара да свим ученицима 
учини доступним службе и актвности каријерног вођења. 

2. Идентификоване слабости 
Подршка учењу ученика из осетљивих група. 
Подршка ученицима у прилагођавању школском животу. 
Укљученост ученика у ваннаставне активности. 

 
3. Који су наши неискоришћени ресурси? 

Адаптација школског простора који би служио за обављање 
ваннаставних активности. 
Ентузијазам наставника и ученика. 

4. Шта нас спречава да напредујемо? 
Недостатак времена и простора за обављање многих 
ваннаставних активности. 
Недовољно афирмисање значаја подршке ученицима у раду и 
развоју. 

5. Шта можемо да урадимо да би били још бољи? 
Спроводити и предлагати обуке које би омогућиле 

наставницима да подстакну мотивацију ученика,њихову 
активност и креативност. 

6. Ко може да  нам помогне да напредујемо? 
 
Донатори, локална самоуправа, родитељи и ученици 
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АКЦИОНИ ПЛАН ПОБОЉШАЊА ОБЛАСТИ 4 

Активности Носиоци 
активности 

Време и 
динамика 

Циљ Начин праћења 
реализације 

Повећати информисаност ученика и 
њихову укљученост у одабир 

ваннаставних активности. 

Успоставити сарадњу између свих 
секција, између сва три подручја рада, 

како би се направила разноврснија 
понуда ваннаставних активности. 

Одељенске 
старешине, 
предметни 

наставници, 
чланови 

Стручних већа 

Септембар,октобар 
2018. 

Ваннаставне 
активности 

организовати према 
интересовањима 

ученика, а не према 
расположивим 

ресурсима, како би 
се повећала 
укљученост 

ученика. 

Записници са 
Наставничког већа, 

записници са 
Стручних већа, 

извештаји о 
реализацији 

Годишњег плана. 

Развити процедуре за рад по ИОП-
у,израдити индивидуалне планове са 

идентификованим ученицима. 

 

ПП служба, 
одељенске 
старешине, 
предметни 

наставници, тим 
за инклузивно 
образовање, 

Стручна већа. 

Септембар,октобар 
2018. 

Мотивисати 
ученике којима је 
потребна посебна 
подршка да више 
испољавају своје 

могућности, 
квалитете да би 
остварили већа 

постигнућа. 

Документација ПП 
службе, 

оперативни 
планови и 
припреме 

наставника, 
записници тима и 

Стручних већа. 

Повећати конкретне активности на плану 
прилагођавања ученика школском 

животу (нпр. увести радионице у план 
рада одељенског старешине, вршњачку 

Одељенске 
старешине, пп 

служба, 
ученички 

Током школске 
године у 

континуитету. 

Стварање добре 
климе у школи и у 

одељењу, 
успостављање 

Записници са 
Наставничког већа, 
записници тимова, 

садржаји ЧОС-а 
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подршку у учењу, посете позоришту, 
музејима, ...) 

парламент, 
ученици 

 односа сарадње и 
поверења, 

међусобног 
уважавања у циљу 

успешнијег учења и 
извршавања 

ученичких обавеза. 

 

Установити процедуре за 
идентификацију даровитих ученика и 
праћења њиховог напредовања кроз 

редовну и додатну наставу. 

Израдити индивидуалне планове за 
идентификоване ученике. 

Одељенске 
старешине, пп 

служба, 
предметни 

наставници, 
Стручна већа 

Октобар,новембар 
2018. 

Подстицање 
ученика са 
изузетним 

способностима на 
додатни рад и 

стварање услова за 
њихово 

напредовање и 
праћење. 

Планови рада и 
припреме 

наставника, 

документација пп 
службе, записници 

Наставничког и 
Стручних већа 

Повећати информисање ученика о даљем 
школовању од стране наставника 

Предметни 
наставници, тим 

за каријерно 
вођење, 

одељенске 
старешине 

Током школске 
године 

Подстицање 
професионалног 
развоја ученика 

Педагошка 
документација, 

записници тима 
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Област квалитета 5: ЕТОС 
Стандарди 
квалитета 

Критеријуми квалитета   

5.1. Регулисани су 
међуљудски односи 

у школи. 

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност свих. 
5.1.2. У личним обраћањима свих у школи видљиво је међусобно уважавање. 
5.1.3. За дискриминаторско понашање у школи предвиђене су мере и санкције. 
5.1.4. За новопридошле ученике и наставнике примењују се разрађени поступци прилагођавања на нову 
школску средину. 
5.1.5. Предузимају се ефикасни кораци за разрешавање конфликата и личних проблема у комуникацији када 
до њих дође/када се идентификују. 

3,1 
3 
3 
 

2,4 
 
3 

 

5.2. Резултати 
ученика и 

наставника се 
подржавају и 
промовишу. 

 

5.2.1. Резултати ученика и наставника јавно се истичу и промовишу. 
5.2.2. Ученици и наставници међусобно изражавају висока очекивања у погледу резултата рада. 
5.2.3. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и наставника за постигнуте резултате.. 
5.2.4. У школи се организују различите школске активности за ученике у којима свако може имати прилику да 
постигне резултат/успех. 
5.2.5. Резултати ученика са сметњама у развоју се посебно промовишу. 

2,8 
2,7 
2,6 
2,4 
1 

 
 
 
 

 
 

5.3. Школа је 
безбедна средина за 

све. 

5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу. 
5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља. 
5.3.3. У школи се организују превентивне активности које доприносе безбедности у школској заједници. 
5.3.4. У школи се прате и анализирају сви случајеви насилног понашања. 
5.3.5. Када се у школи догоди насиље, примењују се мере интервенције у случајевима насиља у складу са 
Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 
установама. 

2,5 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
 
 
 
 

5.4. Школски 
амбијент је 

пријатан за све. 

5.4.1. Улазни простор школе уређен је тако да показује добродошлицу. 
5.4.2. Школски простор је прилагођен потребама деце са сметњама у развоју. 
5.4.3. У школи се, ради обезбеђивања права на приватност, користи посебан простор за индивидуалне 
разговоре наставника са ученицима и родитељима. 
5.4.4. У уређењу школског простора преовладавају ученички радови. 

2 
1 

2,5 
2,3 

 
 
 

 
5.5. У школи је 

развијена сарадња 

5.5.1. У школи је организована сарадња руководећих, стручних и саветодавних тела. 
5.5.2. Ученички парламент у школи добија подршку за свој рад. 
5.5.3. Наставно особље благовремено разматра и прихвата иницијативе ученика. 
5.5.4. Школа развија и негује различите облике активног учешћа родитеља у животу школе. 

+ 
+ 
+ 
+ 

 
 
 
- 
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на свим нивоима. 5.5.5. Ученици и наставници организују заједничке активности чији је циљ јачање осећања припадности 
школи. 
5.5.6. Школа сарађује са актерима у заједници. 
5.5.7. У школи функционише систем редовног информисања родитеља о активностима и делатностима школе. 
5.5.8. Успостављене су ефикасне процедуре помоћу којих се осигурава да о мисији, стратешким циљевима, 
специфичним циљевима и вредностима установе буде обавештено целокупно особље и све интересне стране 
(укључујући и предуговараче и предузећа у којима се обавља пракса), као и да их сви они у потпуности 
разумеју. 
5.5.9. Развијају се, одржавају и редовно преиспитују ефективна партнерства и сарадња заснована на узајамном 
поверењу са екстерним интересним странама. 
5.5.10. Систематски се прикупљају информације о тренутним и будућим потребама и очекивањима, 
интересовањима и карактеристикама свих интресних страна (на пр. партнера из привреде) и користе се за 
унапређивање учења и развој програма учења. 
5.5.11. Развијају се и прате партнерства са другим установама у стручном образовању у земљу и иностранству 
и користе за унапређивање учења 
5.5.12. Остварује се веза са осталим партнерима и одељењима локалне самоуправе како би се учење и остале 
услуге учиниле доступнијим (нпр. кроз обезбеђивање превоза, смештаја, материјалне помоћи, здравствених 
услуга, едукација о здрављу, бриге о деци). 
5.5.13. Партнерски пројекти и програми учења доприносе локалном, регионалном, и где је могуће 
националном и европском развоју у погледу учења и запошљавања. 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 
ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ 

Анализирање документације  
Извештаји о раду стручних сарадника. Годишњи планови рада. Годишњи извештаји. Дневници 
евиденције  за допунску и додатну наставу. Записници Стручних већа и тима за здравствено образовање. 
Кодекс понашања ученика. Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика и запослених. 
Дневник рада психолога. 
Правилник о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 
Годишњи извештај о раду школе. Годишњи план рада школе. 
Записници тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

Чек листе 

Анкетирање Упитник за запослене, Упитник 
за ученике 
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РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 
 

Учесници обухваћени истраживањем – прецизни подаци, тј. тачан 
број и критеријум при избору (васпитачи, стручни сарадници, 
административно особље, родитељи, шира локална заједница)  

Анкетирано је 26 наставника,6 чланова ненаставног  особља, 97 
ученика из свих одељења , 34 родитеља и 9 чланова школског одбора. 

У ком временском периоду је рађено самовредновање? Фебруар-јул 2018. 

Опишите фазе самовредновања 

Избор кључне области, преглед школске документације, анкетирање 
ученика, наставника, родитеља и ненаставног особља,  писање 
извештаја, извођење закључака, одређивање нивоа остварености 
стандарда квалитета рада 

Да ли су чланови тима користили искуства из ранијих едукативних 
семинара и пројеката; ако јесу, наведите  имена тих семинара и 
пројеката!? 
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ЗАКЉУЧЦИ ЗА ОБЛАСТ: ЕТОС 
ОПИС НИВОА 

ОСТВАРЕНОСТИ НИВО     2 

5.1. Регулисани су међуљудски односи у школи. 
5.1.1. У школи постоји поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност свих. Анализом упитника којим су обухваћени 
наставници,  ученици и родитељи утврђено је да се у школи поштују норме понашања које су дефинисане Кодексом понашања ученика и 
Правилником о васпитно дисциплинској одговорности ученика и запослених.Овај критеријум у упитнику за ученике има просечну оцену 3.1, 
код родитеља 3.5, а код ненаставног особља  3,8. 
5.1.2. У личним обраћањима свих у школи видљиво је међусобно уважавање. Овај критеријум је, такође испуњен. Просечна оцена којом су 
родитељи оценили овај критеријум је 3,3.Они сматрају да се према родитељима наставници односе са уважавањем, такође сматрају да у 
школи постоји позитивна социјална клима (оцена 3,1 ), добра сарадња са одељенским старешинама (3,7) као и да се мишљење родитеља 
уважава и прихвата (2,9). 
5.1.3. За дискриминаторско понашање у школи предвиђене су мере и санкције. За понашање где постоји дискриминација, у школи се 
спроводе мере дефинисане Законом и Правилником о васпитно дисциплинској одговорности ученика и запослених. Наставници процењују да 
су односи без дискриминације, врло виско, просечна оцена 3,5, а ученици 3,01.  
5.1.4. За новопридошле ученике и наставнике примењују се поступци прилагођавања на нову школску средину. Сви нови ученици се упознају 
са правилима у школи како од стране, одељењских старешина тако и наставника. У школи постоји правилник о увођењу приправника у 
посао. Овај критеријум је процењен ниско од стране наставника (2,4), што указује на потребу да се прилагођавање олакша и конкретизује. 
5.1.5. Сви конфликти у школи се разрешавају према Протоколу о поступању у случају насиља, злостављања и занемаривања, затим према 
Правилнику о дисциплинској одговорности ученика, кроз рад Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, кроз рад 
одељењских старешина, стручног сарадника и руководства школе.  
 
5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу. 
5.2.1. Резултати ученика и наставника јавно се истичу и промовишу, али не у довољној мери.  Резултати успешних ученика на такмичењима 
се промовишу на седницама Одељењских и Наставничких већа и кроз књигу обавештења, као и на фејсбук страници школе.  25% ученика 
сматра да се редовно похваљују позитивни поступци и успех ученика а 24% сматра да су похвале присутне у већој мери. Наставници овај 
критеријум процењују са 2,4. 
5.2.2. Ученици и наставници међусобно изражавају висока очекивања у погледу резултата рада. Анализа упитника показује да наставници 
изражавају висока очекивања у погледу разултата рада. Критеријум оцењен са 2,7. 
5.2.3. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и наставника за постигнуте резултате. Ученицима који постижу резултате 
на такмичењима из различитих наставних предмета додељују се књиге за освојена места на такмичењу. Одлични ученици, ђак генерације као 
и ученици без изостанака су награђени књигом на крају школске године.  
5.2.4. У школи се не организују довољно школских активности за ученике, у којима свако може имати прилику да постигне резултат и 
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успех. У школи не постоји већи број секција које би испуниле интересовања ученика. Повремено се организују различите трибине ( углавном 
учествују ученици медицинских одељења док су друге струке мање заступљене) .Кроз упитнике наставници процењују да је у мањој мери 
присутан довољан број секција (2,5), сваке године водим бар једну секцију/слободну активност (2.7). 
5.2.5. Резултати ученика са сметњама у развоју не промовишу се посебно.  
 
5.3. Школа је безбедна средина за све. 
5.3.1. 50% ученика који су анкетирани не воле да иде у школу и не осећају се добро у школи., односно 17 %  је дало оцену 1 а  32%  оцену 
2.28. 1% ученика се ни мало не осећа безбедно, а 22,8% ученика у мањој мери се осећа безбедно. 
5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља. У школи  постоји Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања. Тим сарађује са родитељима,руководством школе, одељењским старешинама, са школским полицајцима, по потреби са 
Центром за социјални рад. 
5.3.3. У школи се организују превентивне активности које доприносе безбедности у школској заједници. Превентивне активности се 
остварују кроз рад одељењских старешина, кроз часове грађанског васпитања, верске наставе, наставе информатике, здравствене 
психологије.Ученици наше школе су учествовали у пројекту Родно засновано насиље и постали вршњачки едукатори. 
5.3.4. У школи се прате и анализирају сви случајеви насилног понашања. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
разматра све случајеве насиља, а појединачни случајеви се анализирају и на седницама Одељењских и Наставничких већа. 
5.3.5. Када се у школи догоди насиље, примењују се мере интервенције у случајевима насиља у складу са Протоколом о заштити 
деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама о чему постоје записници Тима. 
 
5.4. Школски амбијент је пријатан за све. 
5.4.1. Улазни простор школе уређен је скромно, у складу са скромним материјалним могућностима школе. Од стране наставника процењен 
оценом 2. 
5.4.2. Школски простор није прилагођен потребама деце са сметњама у развоју. У школи не постоји рампа или прилагоћени тоалети за 
ученике са сметњама у развоју, које тренутно немамо у школи.  
5.4.3. У школи се, ради обезбеђивања права на приватност, не користи посебан простор за индивидуалне разговоре наставника са ученицима 
и родитељима. Не постоји просторија у школи која има ову намену, па се често користе слободне учионице или кабинети. Овај критеријум 
има од стране наставника просечну оцену 2.5. 
5.4.4. У уређењу школског простора не преовладавају ученички радови. У појединим учионицама и ходницимма школе су изложени радови 
ученика, а негде нису. Од стране наставника критеријум је оцењен просечном оценом 2.3. 
 
5.5. У школи је развијена сарадња на свим нивоима. 
5.5.1. У школи је организована сарадња руководећих, стручних и саветодавних тела. Сарадња између руководства, наставника, психолога, 
чланова Школског одбора и  Савета родитеља је добро развијена и остварена на свим нивоима у циљу што бољег функционисања и рада 
школе 
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5.5.2. Ученички парламент у школи добија подршку за свој рад. Ученички парламент учествује у раду школе, и има подршку запослених,. 
5.5.3. Наставно особље благовремено разматра и прихвата иницијативе ученика. Преко Ученичког парламента ученици своје иницијативе 
презентују наставном особљу, које их разматра и све које су реално оствариве подржава. 
5.5.4. Школа развија и негује различите облике активног учешћа родитеља у животу школе. Родитељи се укључују у живот школе кроз 
родитељке састанке, Савет родитеља, Школски одбор, манифестације и прославе у школи. 
5.5.5. Ученици и наставници организују заједничке активности чији је циљ јачање осећања припадности школи. У школи се организују 
представе за Дан школе, Светог Саву, као и спортски турнири,  и друге ваннаставне активности у чијој реализацији активно сарађују и 
учествују и наставници и ученици. 
5.5.6. Школа сарађује са актерима у заједници. Школа планира и остварује сарадњу са бројним институцијама и установама у окружењу и 
прикључује се еколошким, хуманитарним, спортским и акцијама у организацији Канцеларије за младе у локалној заједници.  
5.5.7. У школи функционише систем редовног информисања родитеља о активностима и делатностима школе. Родитељи се о активностима и  
школе информишу на родитељским састанцима, путем огласне табле и преко одељенских старешина писменим и усменим путем. 
 
Додатни стандарди квалитета за стручно образовање 
5.5.8. Успостављене су ефикасне процедуре помоћу којих се осигурава да о мисији, стратешким циљевима, специфичним циљевима и 
вредностима установе буде обавештено целокупно особље и све интересне стране (укључујући и предуговараче и предузећа у којима се 
обавља пракса), као и да их сви они у потпуности разумеју. 
Наведени критеријум је делимично испуњен, постоје ефикасне процедуре са предузећима где се обавља стручна пракса и ти уговори се 
редовно обнављају или продужавају. 
5.5.9. Развијају се, одржавају и редовно преиспитују ефективна партнерства и сарадња заснована на узајамном поверењу са екстерним 
интересним странама. 
 Уговори са предузећима где се обавља стручна пракса, практична настава и блок настава се редовно преиспитују, обнављају или 
продужавају.  
5.5.10. Систематски се прикупљају информације о тренутним и будућим потребама и очекивањима, интересовањима и карактеристикама свих 
интресних страна (на пр. партнера из привреде) и користе се за унапређивање учења и развој програма учења. 
Са свим предузећима сарадња са школом траје више година. 
5.5.11. Развијају се и прате партнерства са другим установама у стручном образовању у земљу и иностранству и користе за унапређивање 
учења 
Постоје дугогодишња партнерства са другим стручним школа у земљи (учествујемо у заједници медицинских школа, заједници 
пољопривредних школа као и хемијских школа) и та сарадња се користи за унапређење учења и развој програма учења. Са школама из 
иностранства немамо сарадњу. 
5.5.12. Остварује се веза са осталим партнерима и одељењима локалне самоуправе како би се учење и остале услуге учиниле доступнијим 
(нпр. кроз обезбеђивање превоза, смештаја, материјалне помоћи, здравствених услуга, едукација о здрављу, бриге о деци) 
Школа учествује у акцјама локалне заједнице где могу да покажу своје знање и вештине и пруже услуге нашим суграђанима (Дан бубрега, 
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Помоћ старим особама у организацији дома здравља, Дан дијабетиса) 
5.5.13. Партнерски пројекти и програми учења доприносе локалном, регионалном, и где је могуће националном и европском развоју у 
погледу учења и запошљавања. 
Школа нема партнерски пројекат. 

 
 
 

Које је јаке стране установе У ТОЈ 
ОБЛАСТИ идентификовао процес 

самовредновања? 

У школи постоји поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност свих актера 
Школа је безбедна средина за све јер: јасно је изражен негативан став према насиљу, ученици у 

школи се осећају безбедно, што потврђују и родитељи. 
Функционише мрежа за решавање проблема насиља, организују се превентивне активности које 

доприносе безбедности у школској заједници, прате и анализирају сви случајеви насилног 
понашања, примењују се мере интервенције у случајевима насиља. 
У школи се организују различите школске активности за ученике. 

Ученици су активни и ураду Ученичког парламента. 
Школа сарађује са актерима у заједници. 

У школи функционише систем редовног информисања родитеља о активностима и делатностима 
школе. 

Које области треба побољшати? 
(кључне слабости) 

Школски простор односно његови поједини делови нису пријатни, подстицајни и конфорни за 
боравак у школи.  У школи нису изложени радови ученика у довољној мери. Тоалети , 

подрумски простор као и део школе који води ка поткровљу је закључан и потпуно 
нефункционалан. Потребно је преуредити и подрумски простор школе.У складу са материјалним 

могућностима школа је реновирала  одређен број учионица. 
Школски простор није прилагођен за ученике са сметњама у развоју, не постоји рампа, 

прилагођени тоалети (школа није до сада имала ученика где је потребан овакав вид подршке). 
Потребан је и простор за индивидуалне разговоре са ученицима или родитељима. 

Иновирати интерни правилник о награђивању наставника за посебне доприносе у раду. 
Не промовишу се успеси  или радови ученика са сметњама у развоју. 

Оснажити везе са партнерима из привреде и других институција кроз партнерске пројекте и 
програме учења и запошљавања 
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SWOT анализа области квалитета 5 -ЕТОС  

1. Шта се може похвалити  тј. кључне снаге 
Као средња стручна школа,  наставни прогграм је заступљен 

у три образовна подручја рада (пољопривреда и прерада 
хране, хемија и графичарство, медицина и социјална 

заштита) захваљујући томе и узимајући у обзир чињеницу да 
су ученици веома мотивисани за ваннаставне активности, 

школа такве активности спроводи у мноструким  
друштвеним сферама (привреда, култура, здравство, 
социјална заштита, спорт). То даље доводи до веће 

видњивости икао и јаке повезаности школе и социјалних 
партнера, локалне заједнице и локалне самоуправе. 

 
Значајнији део наставног кадра чине млади људи који су 

упознати са савременим процесима наставе, који поседују 
одговарајуће компетенције за рад савременом 

информатичком друштву које је предвиђено Дигиталном 
стратегијом Србије до 2020. године. Ово такође доводи до 

тога да овај део наставничког кадра има одличну 
комуникацију са ученицима што даље доводи до бољих 

резултата у имплементацији васпитно — образовног плана и 
програма. 

 
Такође, неки од наставника уједно и бивши ученици наше 

школе,  што  значајно доводи до приснијег односа према раду 
али и лакшег превладавања генерацијског јаза између 

старијих и млађих наставника. 
Родитељи оцењују сарадњу са школом веома добро посебно 
што се тиче сарадње са одељенским старешинама, добијања 

информација које су релевантне и прецизне, као и односа 
међусобне сарадње и уважавања. 

2. Идентификоване слабости 
Школски простор односно његови поједини делови нису 
пријатни, подстицајни и конфорни за боравак у школи.  У 
школи нису изложени радови ученика у довољној мери. 

Подрумски простор као и део школе који води ка поткровљу 
је закључан и потпуно нефункционалан. Школско приземље, 
као место, где ученици доста проводе своје време и као место 

које, свакоме ко уђе у школу, оставља први утисак, који је 
често много важан, треба да буде почетно место реновирања 

школскога простора. Оно треба, превасходно, да буде 
испуњено паноима, који ће, углавном, садржати слике 

ученика са разних школских активности. Омогућити и да 
ученици учествују у одлукама о уређењу у нутрашњег 

простора. 
У складу са материјалним могућностима школа је реновирала  

одређен број учионица. 
Школски простор није прилагођен за ученике са сметњама у 
зазвоју, не постоји рампа, прилагођени тоалети (школа није 
до сада имала ученика где је потребан овакав вид подршке). 

Потребан је и простор за индивидуалне разговоре са 
ученицима или родитељима. 

Не постоји интерни правилник о награђивању наставника за 
посебне доприносе на раду. 

Не промовишу се успеси  или радови ученика са сметњама у 
развоју. 

Не промовишу се довољно успешни ученици. 
Нема партнерских пројеката са школама или институцијам из 

иностранства. 
Ученици се не осећају безбедно у школи. 

Не постоје вршњачки едукатори када је у питању вршњачко 
насиље и вршњачка медијација. 

Недовољно ваннаставних активности за учнике. 
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3. Који су наши неискоришћени ресурси? 
Велика инфраструктура школе (школске помоћне зграде, 

сама зграда школе, школско двориште) је искорићена у јако 
малом проценту. 

Лична мотивисаност одређеног дела наставног кадра за 
писање пројеката. 

 

4. Шта нас спречава да напредујемо? 
Препрека у уређењу школског простора су скромне 

материјалне могућности школе. У складу са истим школа је 
делимично реновирана. 

Недовољан број наставника који је прошао обуке за писање 
пројеката. 

 
5. Ко може да нам буде пример? 

Из блиског окружења као пример имамо ОШ »Олга 
Милошевић» која је учествовала у пројектима 

Еразмус + и са њима имамо  одличну сарадњу коју 
намеравамо даље да продубљујемо кроз низ 

заједничких пројеката у областима заштите животне 
средине, вршњачке едукације и промовисања здравих 

стилова живота. 

6. Ко може да  нам помогне да напредујемо? 
Праћење конкурса за пројекте oд стране надлежних 
Министарстава, страних и домаћих донатора, израда 

пројеката којима би могли да конкуришемо за реновирање 
школе или за донације школи. Укључивање родитеља у овај 

процес и локалну самоуправу. 
Похађање обука за писање пројеката (коришћење и 

упућивање у erazmus+пројекте у оквиру  etwining платформе) 
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АКЦИОНИ ПЛАН ПОБОЉШАЊА ОБЛАСТИ 5 

Активности Носиоци 
активности 

Време и 
динамика 

Циљ Начин праћења 
реализације 

Акција уређења школског 
простора и околине 

(постављање ограде, замена 
дотрајале столарије, реновирање  
учионица и тоалета, уређивање 
спортских терена. Реновирање 
подрума школе и поткровља и 
направити их корисним делом 

зграде. 
Припремити просторију за 
индивидуалне разговоре са 
ученицима и родитељима. 

 
Прилагођавање школског 

простора особама са посебним 
потребама. 

Запослени. 
Ангажовање 

фирми које се 
баве овом врстом 

посла 

Током школске 
2018/2019 

(Тешко је 
одредити 
временску 

динамику, јер 
то не зависи од 

саме школе) 

Учинити школски простор 
пријатнијим и 

подстицајнијим за 
наставнике и ученике. 

Извештаји 
директора 

Конкурсна 
документација 

Праћење и конкурисање за 
израду пројеката када је у 

питању реновирање школе као и 
за донације. 

Задужен Тим за 
писање пројеката 

Током школске 
2018/2019 

 

Учинити школски простор 
пријатнијим и 

подстицајнијим за 
наставнике и ученике. 

Конкурсна 
документација 

Изложити ученичке радове, 
нарочито у приземљу, као и 

слике са различитих приредби, 
такмичења и секција или 
ваннаставних активности. 

Омогућити и ученицима да  

Ученички 
парламент, 
одељенске 
старешине 

Током школске 
2018/2019 

 

Учинити школски простор 
пријатнијим и 

подстицајнијим за 
наставнике и ученике. 

Оснажити ученичку свест о 
припадности школи кроз 

Записници са 
Ученичког 
парламента 

Записници са часа 
одељенске 
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учествују  са својим идејама, у 
преуређивању и уређивању 

школског простора. 

доношење одлука. заједнице 

Организовати већи број секција у 
школи и ваннаставних 
активности, испитати 

интересовања ученика и 
омогућити учешће свим 

ученицима. 

Професори Током школске 
2018/2019 

 

Ускладити понуду 
ваннаставних активности са 

интересовањима 
ученика,како би повећали 

мотивацију ученика да више 
учествују у њима. 

Увид у дневнике 

Извештаји 
стручних већа 

Укључивање наставника у обуке 
за писање пројеката- (коришћење 
и упућивање у erazmus+пројекте 

у оквиру  etwining платформе) 

Задужен Тим за 
писање пројеката 

 

Током школске 
2018/2019 

 

Праћење конкурса 
надлежних Министарстава, 

страних и домаћих донатора. 

 

Извештаји Тимова 

Стручно усавршавање 
наставника у области превенције 

насиља и уопште на семинаре 
које су усмерени напобољшање 

комуникације. Испитати потребе 
професора за оваквим видом 

обуке. 

Тим за заштитту 
ученика од 

насиља 
злостављања и 
занемаривања 

Тим за праћење 
стручног 

уавршавања 

Стручна већа 

Током школске 
2018/2019 

 

Оспособљавање 
наставника и ученика за 

решавање сукоба и 
других облика насиља 
облицима ненасилне 

комуникације. 

Извештај Тима за 
заштиту ученика од 

насиља 
злостављања и 
занемаривања 

Извештај Тима за 
праћење стручног 

уавршавања 
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Обука ученика из 
области вршњачке медијације. 

 

Тим за праћење 
стручног 

усавршавања 

Током школске 
2018/2019 

Обучени вршњачки 
едукатори 

Извештај Тима за 
праћење стручног 

уавршавања 

 

Превентивне радионице на тему 
ненасиља и конструктивног 
решавања конфликата, боље 

климе у одељењу, 
дискриминације. 

Психолог 

Одељенске 
старешине 

Предметни 
професори 

Током школске 
2018/2019 

 

Превентивно деловање кроз 
радионичарски рад и 

активно учење 

Евалуација 
радионица 

Тим за заштиту 
ученика од насиља, 

злостављања и 
занемаривања 

Дневници 
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Област квалитета 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 
Стандарди квалитета Критеријуми квалитета + - 

6.1. Планирање и 
програмирање у 
школи међусобно су 
усклађени. 

6.1.1. Сви обавезни документи донети су у процедури која је прописана Законом. 
6.1.2. Развојни план установе сачињен је на основу извештаја о резултатима самовредновања. 
6.1.3. Развојни план установе сачињен је на основу извештаја о остварености стандарда образовних 
постигнућа. 
6.1.4. У школи постоји план за обезбеђивање и коришћење финансијских средстава. 

+ 
+ 
+ 
 

+ 

 

6.2. Директор 
ефективно и ефикасно 
организује рад школе. 

6.2.1. Директор организује несметано одвијање рада у школи. 
6.2.2. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности. 
6.2.3. Директор поставља јасне захтеве запосленима у вези са задатком/очекиваном променом у раду. 
6.2.4. Задужења запослених у школи равномерно су распоређена. 
6.2.5. Формирана су стручна тела и тимови у складу са компетенцијама запослених. 
6.2.6. Развијен је систем информисања о свим важним питањима из живота и рада школе. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 

6.3. Руковођење 
директора је у 
функцији 
унапређивања рада 
школе. 

6.3.1. Директор ефикасно и ефективно руководи радом наставничког већа. 
6.3.2. Директор учествује у раду стручних тимова. 
6.3.3. Директор укључује запослене у процес доношења одлука. 
6.3.4. Директор благовремено предузима одговарајуће мере за решавање свакодневиих проблема ученика, у 
складу са могућностима школе. 
6.3.5. У процесу доношења одлука, директор уважава предлоге савета родитеља који унапређују рад школе. 
6.3.6. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених. 

+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 

 

6.4. У школи 
функционише систем 
за праћење и 
вредновањеквалитета 
рада. 

 6.4.1. Директор остварује инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад у складу са планом рада и 
потребама школе. 
6.4.2. Стручни органи и тела у школи систематски прате и анализирају успех и владање ученика. 
6.4.3. Директор предузима мере за унапређивање образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и 
вредновања. 
6.4.4. Стручни сарадници остварују педагошко-инструктивни рад у школи у складу са планом рада и 
потребама школе. 
6.4.5. Тим за самовредновање континуирано остварује самовредновање рада школе у складу са прописима 
и потребама. 
6.4.6. У школи се користе подаци из ЈСП-а за унапређење рада школа.*** 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 

6.5. Лидерско деловање 
директора омогућава 
развој школе. 

6.5.1. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другима. 
6.5.2. Директор показује отвореност за промене и иницира иновације. 
6.5.3. Директор показује поверење у запослене и њихове могућности. 

+ 
+ 
+ 
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6.5.4. Директор подстиче целоживотно учење свих у школи. 
6.5.5. Директор планира лични професионални развој на основу самовредновања свог рада. 
6.5.6. Директор развија сарадњу са другим установама, организацијама и локалном заједницом. 
6.5.7. Директор подстиче развој школе преговарањем и придобијањем других за остваривање заједничких 
циљева. 

+ 
+ 
+ 
+ 

Додатни стандарди 
кавалитета за стручно 
о бразовање 

6.5.8. Руководство установе подржава и активно учествује у развоју и редовном праћењу квалитета 
наставе, обука, учења и осталих услуга које установа пружа, ћиме се побољшава успех и подршка свим 
ученицима. 

  

6.6. 
Установа/пружалац 
обуке у стручном 
образовању ефикасно 
управља 
информационим 
системима  

6.6.1.Руководиоци и особље користе информационе системе и систематично анализирају 
информације за стратегије планирања, развоја и имплементације 
6.6.2.Информациони системи и системи евиденције су тачни, актуелни (ажурурају се најмање на 
нивоуполугодишта), складиште на безбедним местима, поверљиви су, редовно се проверавају и 
преиспитију  
6.6.3.Информације о активностима, постигнућима и резултатима унутар установе се редовно 
прикупљају складиште и анализирају 

  

6.7. 
Установа/пружалац 
обуке у стручном 
образовању ефикасно 
користи сопствене 
капацитете да би 
добила додатна 
финансијска средства 
којима одговорно 
располаже 

6.7.1.Развој и одрживост услуга које се нуде зченицима су базиране на одговорном управљању 
финансијама 
6.7.2.Приоритети у потрошњи и употреби финансијских средстава су у јасној вези са програмима 
учења и приоритетим ау планирању и јасно изражавају опште и специфичне циљеве 
установе/пружаоца обуке у стручном образовању 
6.7.3.Финансијски интереси свих страна су уравнотежени са потребама установе. Тимова и 
појединаца и ефикасно се остварују 
6.7.4. Установа/пружалац обуке у стручном образовањуефикасно користи сопственересурсе и ресурсе 
локалне заједнице за реализацију и побољшање програма учења и практичног учења 
6.7.5.Установа/пружалац обуке у стручном образовањуостварује додатна финансијска средства кроз 
пружање услуга трећим лицима, кроз додатну делатност или рад ученичке задруге 
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МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

Учесници обухваћени истраживањем – прецизни подаци, тј. тачан 
број и критеријум при избору (васпитачи, стручни сарадници, 
административно особље, родитељи, шира локална заједница)  

Анкетирана су 56 запослена(наставници, помоћно особље и 
административни радници), и чланови школског одбора-њих 9. Анкете 
су задате у јулу месецу. 

У ком временском периоду је рађено самовредновање? Фебруар-јул 2018. год 

Опишите фазе самовредновања 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ 
Анализирање документације Извештај о раду директора.  
Развојни план школе. Извештаји о раду стручних тела школе. 
Записници са састанака (одељенска и наставничка већа, Савета 
родитеља, Школског одбора, Стручних већа).План за обезбеђивање 
и коришћење финансијских средстава. План јавних набавки. 
Разговор са секретаром школе и шефом рачуноводства. 

Чек листе 

Анкетирање Упитник за запослене 
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ЗАКЉУЧЦИ ЗА ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 
ОПИС НИВОА 
ОСТВАРЕНОСТИ НИВО 3 

Напомена: Вршиоц дужности директора је постављен 05. 06. 2018.год. у тренуку процене, тј. попуњавања чек листа вршиоц дужности 
директора је на том радном месту нешто више од месец дана. 
 
6.1. Планирање и програмирање у школи међусобно су усклађени 
6.1.1. Сви обавезни документи донети су у процедури која је прописана Законом. 
Увидом у документа, уз консултације са секретаром школе, констатовано је да су сви потребни документи донети у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања.  
6.1.2. Развојни план установе сачињен је на основу извештаја о резултатима самовредновања. 
Развојни план школе израђен је за период од 2014-2019, на основу самовредновања које је рађено у периоду од 2010-2014.год. У току ове 
школске 2018/2019 у плану је доношење новог развојног плана на основу самовредновања које је рађено за све области у току школске 
2017/2018.год.   
6.1.3.Развојни план установе сачињен је на основу извештаја о остварености стандарда образовних постигнућа. 
На основу закључака спољашњег вредновања школе, обављеног 2014.год усвојен је анекс развојног плана који је предвидео квалитетније 
остваривање циљева и стандарда образовања и васпитања.  
6.1.4. У школи постоји план за обезбеђивање и коришћење финансијских средстава. 
Финансијски план школе постоји за текућу годину и израђен је у сарадњи са шефом рачуноводства, уз консултације са представницима 
локалне самоуправе и на основу тога је урађен план јавних набавки. 
 
6.2. Директор ефективно и ефикасно организује рад школе-процена запослених о његовој ефикасности, на свим ставкама у упитнику 
прелази процечну оцену 3, те се може закључити да запослени сматрају да директор јасно дефинише: организацију рада школе, 
носиоце активности и захтеве запосленима. 
Директор својим активностима организује несметан рад у школи, постављајући јасне захтеве пред запослене, уз постојање јасно 
дефинисане процедуре 
6.2.1. Директор организује несметано одвијање рада у школи. В.Д. Директора је својим активностима омогућио за ово време несметано и 
ефикасно одвијање рада у школи. 
6.2.2. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности.  
У школи постоји јасно дефинисане организационе структуре (стручни активи и тимови чији задаци су дефинисани као и носиоци 
одговорности и чији чланови кроз јасне захтеве и задатке остварују свој рад). 
6.2.3. Директор поставља јасне захтеве запосленима у вези са задатком/очекиваном променом у раду. 
Запослени су ову ставку оценили са просечном оценом 3.6 односно 26% је дало оцену 3, а 65% оцену 4, те се може закључити да 
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запослени сматрају да су захтеви/задаци који су пред њима јасни. 
6.2.4. Задужења запослених у школи равномерно су распоређена. 
Ова ставка од стране запослених је оцењена просечном оценом 3.33 односно 55% је дало оцену 3, а 39% оцену 4. Такође запослени 
сматрају да се правилном расподелом послова обезбеђује ефикасност рада школе (просечна оцена 3.04) 
6.2.5. Формирана су стручна тела и тимови у складу са компетенцијама запослених. 
В.Д. Директора је затекао формиране тимове и стручна тела када је ступио на дужност. Ова ставка је процењена од стране 
запослених просечном оценом 3.17. У школи се настоји да се кoмпетентност запослених у стручним телима и тимовим унапреде кроз 
планско стручно усавршавање. 
6.2.6. Развијен је систем информисања о свим важним питањима из живота и рада школе. 
Став запослених је да су све информације о питањима из живота и рада школе доступне и транспарентне, те се самим тим закључује 
да је развијен систем информисања. Директор правовремено информише запослене уз увођење савремених информационих система-
ова ставка у анкети је добила процечну оцену  3,8-њих 80% је ову ставку оценило са четворком, 20% тројком. 
6.3. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе 
6.3.1. Директор ефикасно и ефективно руководи радом наставничког већа. 
Запослени сматрају да је веома ефикасно водио рад наставничког већа (оцена 3,82 уједно и највиша оцена у целом упитнику). 83% 
анкетираних је дало оцену 4, а 17% оцену 3. 
6.3.2. Директор учествује у раду стручних тимова. 
Запослени сматрају да је директор интензивно укључен у рад стручних већа (оцена 3.42). В.Д. директора саветодавно и иновативно 
доприноси раду стручних тела и тимова. 
6.3.3. Директор укључује запослене у процес доношења одлука. 
Стиче се утисак имајући у виду просечну оцену на ставки која испитује став запослених о укључености у доношење одлука, да су 
запослени задовољни степеном укључености у одлучивање, просечна оцена 3,66. 
6.3.4. Директор благовремено предузима одговарајуће мере за решавање свакодневних проблема ученика, у складу са могућностима школе. 
В.Д. Директора уз стално консултовање са запосленима, стручним тимовима настоји да реши свакодневне проблеме ученика и 
запослених.Овај критеријум је такође високо позитивно оцењен(оцена 3,67) 
6.3.5. У процесу доношења одлука, директор уважава предлоге савета родитеља који унапређују рад школе. 
 В.Д. Директора уз константну комуникацију са представницима родитеља покушава да прецизира проблеме и њихова решења. Просечна 
оцена запослених на овој ставци је  3,55. 
6.3.6. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених.  
Запослени сматрају да в.д. директора користи различите механизме за мотивисање запослених (просечна оцена 3,55), њих 58% је дало оцену 
4, 36% оцену 3. 
6.4. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада 
6.4.1. Директор остварује инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад у складу са планом рада и потребама школе. 
Имајући у виду да је В.Д Директора ступио на дужност на самом крају школске године, није обилазио часове, али то има у плану за 
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следећу школску годину 
6.4.2. Стручни органи и тела у школи систематски прате и анализирају успех и владање ученика. 
Одељенска већа, Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор, након сваког класификационог периода, прате и анализирају 
успех и владање ученика (увид у записнике са састанака и седница), настојећи да унапреде васпитно-образовни рад како би 
побољшали успех и владање ученика. 
6.4.3. Директор предузима мере за унапређивање образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и вредновања. 
Директор предузима потребне мере за унапређивање образовно васпитног рада на основу праћења одржавања часова допунске, 
додатне наставе, као и осталих слободних активности, кроз осавремењивање наставе, увођење савремених наставних метода и 
организовање стручног усавршавања запослених у циљу унапређења образовно–васпитног рада  и компетенција запослених. 
6.4.4. Стручни сарадници остварују педагошко-инструктивни рад у школи у складу са планом рада и потребама школе. 
Психолог школе посећује часове, а посебно часове приправника, након чега се даје мишљење о њиховом раду. 
6.4.5. Тим за самовредновање континуирано остварује самовредновање рада школе у складу са прописима и потребама. 
Од 2014.год. у школи није рађено самовредновање, али од фебруара 2018.год. вреднују се свих седам области о  чему постоји евиденција. 
6.4.6. У школи се користе подаци из ЈСП-а за унапређење рада школа. 
Школа поседује ЈСП и користи податке за унапређење рада школе. 
6.5. Лидерско деловање директора омогућава развој школе 
Личним примером и  посвећеношћу послу в.д. директор даје пример запосленима. Запослени су се изјаснили да је директор спреман за 
промене и иновације и да показује поверење у запослене. Директор   подстиче целоживотно учење, усмерава свој лични и професионални 
развој. Сарадња са другим установама, организацијама и локалном заједницом, ради остваривања заједничких циљева, је на високом нивоу, 
захваљујући идејама директора. Својим радом и понашањем, доприноси доброј афирмацији и угледу школе. Све наведено потвруђују ставови 
запослених изказани високим оценама на упитнику, као и видљиви резултати досадшњег рада и залагања в.д. директора (школа је 
учествовала на Азањској погачијади, адаптира се хол школе као и побољшање информационо-техничке инфраструктуре школе, организовано 
стручно усавршавање у школи и низ започетих пројеката на побољшању услова за рад у школи и остваривања васпитно-образовног рада, 
остварена је сарадња са Црвеним Крстом и локалном телевизијом, која ће снимати серијал о првој помоћи где ће учествовати ученици школе, 
чиме се побољшава видљивост и углед школе.  
Додатни стандарди квалитета за стручно образовање 
6.5.8. Руководство установе подржава и активно учествује у развоју и редовном праћењу квалитета наставе, обука, учења и осталих услуга 
које установа пружа, чиме се побољшава успех и подршка свим ученицима. 
Руководство установе својим континуираним активностима прати, активно учествује и пружа подршку у развоју, кроз редовно праћење 
теоријске и практичне наставе чиме се пружа подршка ученицима и утиче на њихов успех. 
6.6. Установа/пружалац обуке у стручном образовању ефикасно управља информационим системима 
6.6.1. Руководиоци и особље користе информационе системе и систематично анализирају информације за стратегије планирања, 
развоја и имплементације 
Руководство и особље кроз коришћење, анализирање и ажурирање информационих система користи програм за рачуноводство, од 
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фебруара 2018. год. уведен је Ес-дневник и Доситеј и праве стратегије планирања, развоја и имплементације. 
6.6.2. Информациони системи и системи евиденције су тачни, актуелни (ажурурају се најмање на нивоуполугодишта), складиште на 
безбедним местима, поверљиви су, редовно се проверавају и преиспитију  
Из разговора са особама које највише користе информационе сиистеме може се закључити да су системи евиденције редовно 
ажурирани, на безбедном месту, проверавају се и преиспитују. 
6.6.3. Информације о активностима, постигнућима и резултатима унутар установе се редовно прикупљају складиште и анализирају 
Води се евиденција о активностима, постигнућима и резултатима унутар установе на адекватном месту(записници стручних већа, 
наставничког већа, одељенских већа) 
 
6.7. Установа/пружалац обуке у стручном образовању ефикасно користи сопствене капацитете да би добила додатна финансијска 
средства којима одговорно располаже.  
Школа не користи довољно сопствене капацитете да обезбеди додатна финансијска средства (додатна финансијска средства су мала 
и користимо их у циљу побољшања практичне наставе – пекара Лолек) и у плану је остваривање додатних финансијских средстава 
кроз остваривање проширене делатности школе и издавање просторија школе високошколској установи. 
6.7.1. Развој и одрживост услуга које се нуде ученицима су базиране на одговорном управљању финансијама 
С обзиром на то да су расположива финансијска средства скромна, одговорно се управља истима уз констултације са локалном 
самоуправом. 
6.7.2. Приоритети у потрошњи и употреби финансијских средстава су у јасној вези са програмима учења и приоритети ау планирању 
и јасно изражавају опште и специфичне циљеве установе/пружаоца обуке у стручном образовању 
Већи део финансијских средстава који су намењени овој школи су утрошени на текуће потребе ове установе (грејање, струја, вода и 
комуналије). Школа настоји да избалнсира средства која су јој намењена и да утроши и на набавку неопходних наставних средстава 
и опреме.  
6.7.3. Финансијски интереси свих страна су уравнотежени са потребама установе. Тимова и појединаца и ефикасно се остварују 
Школа је у тешкој финансијској ситуацији и да новца има за оно што је заиста најнеопходније. Вишегодишња блокада рачуна, скромне 
материјалне могоћности су довеле ову институцију до тога да се финансијска средства троше на оно што нам је  најнеопходније. 
6.7.4. Установа/пружалац обуке у стручном образовању ефикасно користи сопственересурсе и ресурсе локалне заједнице за реализацију 
и побољшање програма учења и практичног учења 
Школа се труди да избалансира између сопствених потреба и ресурса и ресурса локалне заједнице у циљу реализације и побољшања програма 
учења и практичног учења (постоје склопљени уговори са великим бројем социјалних партнера, нарочито у домену обаваљања практичне 
наставе у оквиру лоалне заједнице и шире). 
6.7.5. Установа/пружалац обуке у стручном образовањуостварује додатна финансијска средства кроз пружање услуга трећим лицима, 
кроз додатну делатност или рад ученичке задруге. 
 Школа тренутно нема додатну делатност, ни ученичку задругу, али је у плану за следећу школску годину, тако да нема ни додатних средстава 
које школа сама зарађује кроз пружање услуга трећим лицима. 
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SWOT анализа области квалитета 6- ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

1. Шта се може похвалити  тј. кључне снаге 
• У школи постоји врло јасан план и програм рада. 
• Планирање и програмирање у школи јасно су 

усклађени. 
• Сви обавезни документи донети су у процедури која је 

прописана законом. 
• Директор одлично организује и координира рад у школи 
• Директор ефикасно и ефективно руководи 

Наставничким већем. 
• Директор предузима све одговарајуће мере за решавање 

проблема ушколи. 
• Директор својим радом и понашањем служи за пример 

запосленима, унапређује рад у школи и углед школе. 
• Задаци за све запослене су равномерно распоређени. 
• Систем за праћење и вредновање квалитета рада у 

школи добро функционише. 
• Систем информисања је  добар. 
• Директор укључује запослене у доношење одлука. 
• Директор користи добре механизме за мотивисање 

запослених. 
• Директор показује спремност за промене и иновације. 
• Директор исказује поверење у запослене. 
• Могућност увођења додатне делатности школе 
• Могућност издавања школског простора 

2. Идентификоване слабости 
• Школа нема правилник о награђивању наставника за 

посебне доприносе у раду. 
• Школа нема додатну делатност, ни ученичку 

задругу, тако да нема ни додатних средстава које 
школа сама зарађује кроз пружање услуга трећим 

лицима. 
• Скромне материјалне могућности школе и скромна 

финансијска средства која се опредељују на 
неопходно текуће одржавање 

• Школа има сопствене капацитете који су недовољно 
искоришћени у циљу обезбеђивања додатних 

финансијских средства. 
• Вишегодишња блокада школског рачуна. 

• Неопремљеност и застарелост школских радионица 
и лабораторија 

 

3. Који су наши неискоришћени ресурси? 
• Школа има капацитета да уведе проширену  делатност у 

смислу могоћности производње и продаје производа 
који ће ученици правити у школским фармацеутским, 
хемијским и пекарској радионици. 

• Школа има гасну станицу, те је могуће грејање на гас 
који је јефтинији од нафте, што би смањило трошкове 

4. Шта нас спречава да напредујемо? 
• Опредељивање средства од стране локаалне 

самоуправе 
• Недовољно тражење донација кроз писање 

пројеката 
• Вишегодишња блокада школског рачуна 
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ове школе 
 

• Услед судског спора и извођача радова нова 
гасна стница није у функцији и нисмо 
прикључени на гас, што би смањило 
трошкове  

5. Шта можемо урадити да будемо још бољи? 
• С обзиром на то да је директор и руковођење и 

организација рада школе актуелно процењено веома добро 
и запослени су у глобалу задовољни и преовлађују 
позитивне стране задовољавајуће да треба наставити исти 
тренд. 

• Оспособљавање радионица  у смислу опремања у 
одговарајућим образовним профилима које би омогућиле 
проширење делатности школе 

 

6. Ко може да  нам помогне да напредујемо? 
• Тражење донација ради опремања радионица и 

лабораторија које би могле да се користе у сврху 
проширене делатности школе. 

• МПНТР и Локална самоуправа 

 
 
АКЦИОНИ ПЛАН ПОБОЉШАЊА ОБЛАСТИ 6 
 

Активности Носиоци 
активности 

Време и 
динамика 

Циљ Начин праћења 
реализације 

Израда правилника о награђивању 
наставника 

Секретар, 
Школски 

одбор 

Током школске 
2018/2019 

 

Израдити 
правилник о 
награђивању 
наставника 

Извештаји тима за 
унапређење 

квалитета и развој 
школе 

Увођење додатне делатности школе Директор 
Школски 

одбор 

2018/19 Увести додатну 
делатност школе 

као вид 
прибављања 

додатних 
финансијских 

Ивештај директора, 
записници школског 

одбора 
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средства 

Праћење и конкурисање за израду пројеката 
када је у питању реновирање школе као и за 

донације. 

Задужен Тим 
за писање 
пројеката 

Током школске 
2018/2019 

 

Учинити школски 
простор 

пријатнијим и 
подстицајнијим за 

наставнике и 
ученике. Набавка 

опреме и наставних 
средстава 

Извештаји тима за 
писање пројеката 

Ефикаснији грејни систем, прелазак на гасну 
мрежу како би се смањили трошкови за 

текуће одржавање. Поправка гасне станице 
која се налази у оквиру школског дворишта. 

Директор Током школске 
2018/2019 

Поправити гасну 
станицу, наћи 

донатора 

Извештај директора 
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Област квалитета 7: РЕСУРСИ 
Стандарди 
квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

7.1. У школи су 
обезбеђени потребни 
људски ресурси 

7.1.1. У школи је запослен потребан број наставника и стручних сарадника у односу на број ученика. 
7.1.2. Наставно особље има прописане квалификације. 
7.1.3. Број ненаставног особља је у складу са прописима. 
7.1.4. Квалификације ненаставног особља су одговарајуће. 
7.1.5. Школа у своје активности укључује волонтере. 

+ 
+ 
+ 
+ 
 

 
 
 
 
- 

7.2. Људски ресурси 
су у функцији 
квалитета рада 
школе 

7.2.1. Запослени на основу резултата самовредновања унапређују професионално деловање. 
7.2.2. Запослени се стручно усавршавају у складу са годишњим планом стручног усавршавања и 
могућностима школе. 
7.2.3. Наставници и стручне службе у оквиру стручних органа сарађују у складу са потребама за 
унапређивање наставе и учења. 
7.2.4. Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења приправника у посао. 
7.2.5. Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали. 
7.2.6. Учинак свих чланова особља се ефикасно прати и оцењује кроз систем процене и преиспитивања који за 
резултат имају акционо планирање и побољшања 

+ 
+ 
 
+ 
 
+ 
+ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 

7.3. У школи су 
обезбеђени/постоје 
метеријално-
технички ресурси 
(простор, опрема и 
наставна средства) 

7.3.1. Школа је физички безбедно место. 
7.3.2. Школски простор задовољава здравствено-хигијенске услове. 
7.3.3. У школи постоји простор за рад у складу са нормативом. 
7.3.4. Школски простор је опремљен у складу са прописима. 
7.3.5. Школа је опремљена потребним наставним средствима за реализацију квалитетне наставе. 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 

7.4. Материјално-
технички ресурси се 
користе 
функционално. 

7.4.1. Простор се користи према плану коришћења школског простора. 
7.4.2. Наставна средства се користе према плану коришћења. 
7.4.3. Наставна средства се користе у циљу постизања квалитета наставе. 
7.4.4. Материјално-технички ресурси ван школе користе се у функцији остварења циљева наставе и учења. 

+ 
+ 
+ 
+ 
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МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 
 

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ 
Анализирање документације (Ценус, Годишњи план рада, 
Персонални досијеи запослених, Годишњи план стручног 
усавршавања, Документација о раду приправника и ментора, 
Извештаји о стручно усавршавању, План коришћења простора и 
опреме према распореду часова и ваннаставних активности, 
Правилник о безбедности ученика и наставника, Правилник о 
кућном реду школе, Правилник о понашању ученика, наставника и 
родитеља ученика, Правилник о противпожарној заштити, 
Распоред часова, Годишњи извештаји) 

Чек листе 

Анкетирање Упитник за наставнике - Љуски ресурси у функцији квалитета рада 
 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 
 

Учесници обухваћени истраживањем – прецизни подаци, тј. 
тачан број и критеријум при избору (васпитачи, стручни 
сарадници, административно особље, родитељи, шира локална 
заједница)  

Анкетирано 56 наставника – 78,87% 

У ком временском периоду је рађено самовредновање? Фебруар – aвгуст  2018.г.. 

Опишите фазе самовредновања 

1.избор кључне области 
2. преглед школске документације 
3. анализа стандарда квалитета рада у области ресурси 
4. писање извештаја  
5. извођење закључака 
6. одређивање нивоа остварености стандарда квалитета рада 

Да ли су чланови тима користили искуства из ранијих 
едукативних семинара и пројеката; ако јесу, наведите имена 
тих семинара и пројеката 
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ЗАКЉУЧЦИ ЗА ОБЛАСТ: РЕСУРСИ 
ОПИС НИВОА 

ОСТВАРЕНОСТИ НИВО 3 

 
7.1. У школи су обезбеђени потребни људски ресурси. 
У школи је запослен потребан број наставника и стручних сарадника као и ненаставног особља  у односу на број ученика, а наставно и 
ненаставно особље има прописане квалификације. О томе сведочи школска документација – ГПРШ и персонални досијеи запослених. Школа 
у своје активности не укључује волонтере.Оствареност критеријума: 7.1.1. 100%; 7.1.2. 100%; 7.1.3. 93,75%; 7.1.4. 93,75%. Оствареност 
стандарда је 77,5%.  
7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 
Резултати  самовредновања се  користе  за  унапређење  квалитета  рада  школе. Улоге  и  одговорности  свих  запослених  су дефинисане. 
Наставници и стручне службе перманентно сарађују. Запослени се  стручно  усавршавају  према  Годишњем  плану  рада  школе  и  према  
личним  могућностима. 
Интерне обуке које се спроводе у школи и не зависе од финансијских средстава,у већој мери су остварене према плану. Наставници су навели 
да новостечена знања,кроз стручно усавршавање,примењују у настави. Приправници се уводе у посао у складу са законом. 
Додатни стандард квалитета-да се учинак свих чланова особља ефикасно прати и оцењује још није реализован у правом облику и углавном се 
реализују индивидуално. 
Оствареност критеријума: 7.2.1. 93,75%; 7.2.2. 81,25%; 7.2.3. 93,75%; 7.2.4. 93,75%; 7.2.5. 100%. Оствареност стандарда је 78,12%.  
7.3. У школи су обезбеђени/постоје материјално-технички ресурси (простор, опрема и наставна средства). 
Школски простор и опрема задовољавају све законске норме и процедуре у складу са законом о безбедности здравља на раду. Услови 
безбедности регулисани су Правилником о безбедности ученика и наставника и поштују се. Запослени, ученици и њихови родитељи школу  
сматрају безбедним местом – резултати спроведене анкете (75%).  Особље, ученици и остале релевантне интересне стране су обавештени и 
разумеју процедуре за поступање у хитним случајевима и процедуре за управљање ризиком и повремено пролазе обуке које се тичу ових 
тема. Неопходно је ангажовање на побољшању материјално техничких услова-простор и опрема,иако то мало зависи од чланова колектива, 
битно је за подизање квалитета живота у школи.На то указују и најлошије оцењени критеријуми квалитета: 7.3.2.школски простор 
задовољава здравствено-хигијенске усливе и 7.3.5. школа је опремљена потребним наставним средствима за реализацију квалитетне наставе. 
Оствареност критеријума: 7.3.1. 75%; 7.3.2. 50%; 7.3.3. 81,25%; 7.3.4. 87,5%; 7.3.5. 43,75%. Оствареност стандарда је 67,5%. 
7.4. Материјално-технички ресурси користе се функционално.  
Школски простор је  у  потпуности  опремљен  према  Правилнику  о  нормативима  школско  простора, опреме  и  наставних  средстава  за  
средње  школе. Настава  је  кабинетски  заступљена. Кабинети се опремају сваке године потрошним материјалом и наставним средствима у 
складу са материјалним могућностима школе. 
Материјално-технички ресурси ван школе се користе у функцији остварења циљева квалитетне наставе и учења.. 
Оствареност критеријума: 7.4.1. 93,75%; 7.4.2. 100%; 7.4.3. 100%; 7.4.4. 75%. Оствареност стандарда је 92,18%. 
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Које је јаке стране установе У ТОЈ 
ОБЛАСТИ идентификовао процес 
самовредновања? 

У школи су обезбеђени потребни људски ресурси. 
Спремност наставника да се укључе у програме самовредновања,прихвате реалне понуде 
у оквиру стручног усавршавања, прате доступну литературу, сарађују са наставницима 
из других школа. 
Постојећа наставна средства се користе према плану коришћења и у циљу постизања 
квалитета наставе. 
 

Које области треба побољшати? 
(кључне слабости) 

Обезбеђивање и побољшање материјално техничких услова –простор и опрема коју су 
неопходни за подизање квалитета живота у школи. 

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

Припремљене пројекте за конкурисање за средства различитих донатора (на плану 
побољшања енергетске ефикасности и опремљености школе), као и конкурсе који су у 
фази реализације интензивирати акцијама у које треба укључити ученике, родитеље и 
локалну заједницу. 
 Време реализације: школска 2018/2019 год. 

 
 
 
SWOT анализа области квалитета 7 - РЕСУРСИ 
 

1. Шта се може похвалити,  тј. кључне снаге 
       Спремност наставника да се укључе у програме 
самовредновања,прихвате реалне понуде у оквиру стручног 
усавршавања, прате доступну литературу, сарађују са 
наставницима из других школа.      

2. Идентификоване слабости 
Обезбеђивање и побољшање материјално техничких услова-
простор и опрема, који су неопходни за подизање квалитета 
живота у школи. 

3. Који су наши неискоришћени ресурси? 
Велика инфраструктура школе је недовољно искоришћена. 

4. Шта нас спречава да напредујемо? 
Скромне материјалне могућности школе. 

5. Шта можемо да урадимо да би били још бољи? 
Мотивисати наставнике да се обучавају и укључују у писање 
пројеката. 
 

6. Ко може да  нам помогне да напредујемо? 
Надлежна министарства, донатори, локална заједница, 
родитељи. 
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АКЦИОНИ ПЛАН ПОБОЉШАЊА ОБЛАСТИ 7 

Активности Носиоци 
активности 

Време и 
динамика 

Циљ Начин праћења 
реализације 

Укључивање већег броја наставника у 
обуке за писање пројеката. 

Формирање тима за писање пројеката. 

Конкурисање за средства различитих 
донатора. 

Конкурсе који су у фази реализације 
интезивирати акцијама у које треба 
укључити локалну самоуправу и 
родитеље. 

Запослени,  
чланови тима за 

писање 
пројеката 

 

Током школске 
године 

Побољшање 
енергетске 
ефикасности,грејањ
а и опремљености 
школе,како би 
учинили школски 
простор 
пријатнијим и 
подстицајнијим за 
учење и рад. 

Конкурсна 
документација, 
извештаји тима, 

извештаји 
директора 

Успоставити систем  самовредновања 
сопственог рада. 

Сви запослени У 
континуитету,целе 

године 

Да се учинак свих 
запослених 
ефикасно прати и 
оцењује. 

Извештаји 
Наставничког већа, 

извештаји 
директора 
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ЗАКЉУЧАК 
 
 
 
 

Области квалитета 

1. Школски 
програм и 
годишњи 
план рада 

2. 
Настава 
и учење 

3. 
Образовна 
постигнућа 

ученика 

4. Подршка 
ученицима 5. Етос 

6.Организација 
рада школе и 
руковођење 

7. 
Ресурси 

 
Ниво остварености 

 

3   
(добар) 

3  
(добар) 

3 
(добар) 

2 
(задовољава) 

2 
(задовољава) 

3 
(добар) 

3  
(добар) 

 
 
Акциони планови за побољшање уочених слабости и време реализације дати су после оцене сваке области квалитета. 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА 
 
У току писања извештаја о самовредновању престао је да важи Правилник о стандардима квалитета рада 
установе(«Службени гласник РС» бр. 7/11 и 68/12) и ступио је на снагу нови Правилник о стандардима квалитета рада 
установе(«Службени гласник РС» бр. 14/18) 02. 08. 2018. који предвиђа шест области квалитета. 
Извештај је написан на основу испитивања седам области квалитета које су биле предвиђене старим Правилником. 
За потребе Развојног плана који треба донети, акциони планови биће кориговани у сагласности са новим Правилником 
(«Сл.гл.РС»бр.14/18). 
 


	1. Наставници недовољно уче ученике различитим техникама учења.

