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У Сремчици, август 2018 



 

 

Извештај о самовредновању рада школе 

шк.2017/2018. 

 

Координатори тима за самовредновање рада школе чине следећи чланови: 

Ана Бошковић – директор школе 

Светлана Шћепановић (Марко Пејовић) – помоћник директора 

Марина Каровић – професор математике  

Деана Трбојевић – професор разредне наставе 

Јована Јовановић – професор разредне наставе 

Наташа Крстић – професор разредне наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 I  ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 2017/2018. 

Избор техника и инструмената за спровођење самовредновања 

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ 

1. Интервјуисање 
Индивидуални разговори са члановима Стручног 

актива за развој школског програма. 

2. Посматрање Чек листа  

3. Анализирање документације 

- Годишњи план рада школе  

- Школски програм рада 

- Чек листа  

-     Школски развојни план 

 

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

прописима 

 

Школски програм садржи све законом предвиђене елементе, сачињен је на основу 

наставног плана и програма. Годишњи план рада школе сачињен је на основу Школског 

програма и садржи посебне програме васпитног рада. Глобални планови наставних 

предмета нису саставни део Годишњег плана рада школе.  

ниво остварености: 3.8 

Докази: Увид у документацију и чек листу у прилогу. 

1.2. Елементи Школског програма и Годишњег плана рада школе међусобно су 

усклађени  

У Годишњи план рада школе уграђен је Акциони план школског развојног планирања за 

2017/2018. годину. У Годишњем плану рада школе претежно су оперативно разрађени 

структурни елементи Школског програма. Програми наставних предмета су међусобно 

садржајно усклађени у оквиру сваког разреда али постоји временска неусклађеност 

програма.  

ниво остварености: 3 

Докази: Увид у документацију и чек листу у прилогу. 



1.3 Годишњи план рада школе омогућава остварење циљева и стандарда образовања 

и васпитања 

У годишњим плановима наставних предмета нису наведени циљеви учења по разредима и 

они делимично садрже образовне стандарде. У Годишњим плановима наставних предмета 

предвиђена је провера остварености прописаних образовних стандарда или циљева учења 

наставног предмета наведених у наставном програму. У оперативним плановима 

наставника наведено је којим садржајима ће се остваривати циљеви учења предмета у 

датом разреду.  

ниво остварености: 3 

Докази: Увид у документацију и чек листу у прилогу. 

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

различитих потреба ученика 

Годишњи план рада школе садржи листу изборних предмета која је сачињена на основу 

постојећих ресурса. Наставници нису прилагодили Годишњи план рада школе 

специфичностима одељења. У Годишњем плану рада школе предвиђен је план израде 

ИОП-а на основу анализе напредовања ученика у учењу. Факултативни програми и план 

ваннаставних активности сачињени су на основу интересовања ученика и постојећих 

ресурса. у Годишњем плану рада школе наведене су одговорности, динамика и начин 

реализације Програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Школски 

програм не садржи посебне програме за двојезичну популацију ученика (у средини не 

постоји потреба за таквим програмима) али садржи факултативне стране језике (руски и 

немачки језик) у првом  циклусу образовања. 

ниво остварености: 3.5 

Докази: Увид у документацију и чек листу у прилогу. 

 

 

 

 

 

 

 



ЈАКЕ СТРАНЕ  СЛАБЕ СТРАНЕ 

- Школски програм сачињен је у складу са 

прописима, на основу Наставног плана и 

програма.  Садржи факултативне стране 

језике за ученике првог циклуса 

образовања. 

- Годишњи план рада школе садржи посебне 

програме васпитног рада и сачињен је на 

основу школског програма. Садржи 

акциони план ШРП-а, листу изборних 

предмета сачињену на основу 

расположивих ресурса, предвиђен је план 

израде ИОП-а на основу анализе 

напредовања ученика у учењу, наведене су 

одговорности, динамика и начин 

реализације Програма заштите ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања. 

Факултативни програми и план 

ваннаставних активности су у складу са 

интересовањима ученика и постојећим 

ресурсима. 

- Програми наставних предмета су 

садржајно усклађени у оквиру разреда.  

Годишњи планови наставних предмета 

предиђају проверу остварености образовних 

стандарда или циљева учења а у месечним 

плановима наведено је којим садржајима ће 

се остварити циљеви учења.  

 

- Глобални планови наставних предмета 

нису део Годишњег плана рада школе 

- временска неусклађеност програма 

наставних предмета 

- у Годишњем плану рада школе непотпуно 

су оперативно разрађени структурни 

елементи Школског програма 

- нису наведени циљеви учења по разредима 

у оперативним плановима наставника 

- непотпуно су наведени образовни 

стандарди у оперативним плановима 

наставника 

- Годишњи план рада није прилагођен 

специфичностима одељења 

 

Укупна оцена за област Школски програм и годишњи план рада: 3.33 

 

 

 

 

 

 

 

 



II НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

2017/2018. 

Избор техника и инструмената за спровођење самовредновања 

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ 

1. Интервјуисање 

- Упитник за наставнике: обухваћено је 49 од 

укупно 86  наставника тј 57%  

- Упитник за ученике другог циклуса, по једно 

одељење. Укупно 79 ученика  од укупно 503 тј 

15.71%   

2. Посматрање 
Извештаји педагога са посете часовима: укупно 77 

извештаја.  

3. Анализирање документације 

Извештај стручног тима за инклузивно образовање 

писане припреме наставника, Годишњи план рада 

школе, Правилник о оцењивању  

 

2.1 Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу 

Упоредни приказ резултата из упитника и извештаја педагога: 

  

тврдња 

Упитници извештаји 

педагога 

просек 

наставни

ци 

ученици 

2.1.1 Наставник јасно истиче циљеве учења.  3.43 3.35 3.50 3.43 

2.1.2 Наставник даје упутства и објашњења 

која су јасна ученицима.  

3.82 3.38 3.61 3.60 

2.1.3 Наставник истиче кључне појмове које 

ученици треба да науче.  

3.86 3.51 3.45 3.61 

2.1.4 Наставник користи наставне методе 

које су ефикасне у односу на циљ часа.  

3.92 2.97 3.28 3.39 

2.1.5 Наставник поступно поставља све 

сложенија питања/задатке/захтеве. 

3.47 2.95 3.65 3.36 

 

ниво остварености: 3.48 

Докази: Упитници за наставнике и ученике у прилогу; извештаји педагога о посећеним часовима; 

писане припреме наставника. 

 



2.2 Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу 

Упоредни приказ резултата из упитника и извештаја педагога: 

  

тврдња 

 

Упитници извештаји 
педагога 

просек 

наставн

ици 

ученици 

2.2.1 Наставник учи ученике како да користе 

различите начине/приступе за 

решавање задатака/проблема.  

3.94 2.97 2.92 3.28 

2.2.2 Наставник учи ученике како да ново 

градиво повежу са претходно наученим.  

3.61 3.25 3.82 3.55 

2.2.3 Наставник учи ученике како да повежу 

наставне садржаје са примерима из 

свакодневног живота.  

3.61 2.96 3.55 3.37 

2.2.4 Наставник учи ученике како да у 

процесу учења повезују садржаје из 

различитих области.  

3.94 2.89 3.10 3.31 

2.2.5 Наставник учи ученике да постављају 

себи циљеве у учењу. 

3.45 2.92 2.95 3.11 

 

ниво остварености: 3.32 

Докази: Упитници за наставнике и ученике у прилогу; извештаји педагога о посећеним часовима; 

писане припреме наставника 

 

2.3 Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

Упоредни приказ резултата из упитника и извештаја педагога: 

  

тврдња 

 

Упитници извештаји 

педагога 

просек 

наставни
ци 

ученици 

2.3.1 Наставник прилагођава захтеве 

могућностима ученика.  

3.82 3.22 3.62 3.55 

2.3.2 Наставник прилагођава темпо рада 

различитим потребама ученика.  

3.57 3.22 3.33 3.37 

2.3.3 Наставник прилагођава наставни 

материјал индивидуалним 

карактеристикама ученика.  

3.24 3.06 3.40 3.23 

2.3.4 Наставник посвећује време ученицима у 

складу са њиховим образовним и 

васпитним потребама.  

3.29 3.13 3.05 3.16 

2.3.5 Наставник примењује специфичне 

задатке/активности/материјале на 

основу ИОП-а за ученике којима је 

потребна додатна подршка у 

образовању. 

3.94 3.22 3.41 3.52 

 



 

ниво остварености: 3.37 

Докази: Упитници за наставнике и ученике у прилогу; извештаји педагога о посећеним часовима; 

извештај стручног тима за инклузивно образовање; писане припреме наставника 

 

 

2.4 Ученици стичу знања на часу 

 

Упоредни приказ резултата из упитника и извештаја педагога: 

  

тврдња 

 

Упитници извештаји 

педагога 

просек 

наставни

ци 

ученици 

2.4.1 Ученици су заинтересовани за рад на 

часу.  

2.67 2.85 2.73 2.75 

2.4.2 Ученици активно учествују у раду на 

часу.  

2.67 2.84 2.02 2.51 

2.4.3 Активности/радови ученика показују да 

су разумели предмет учења на часу.  

3.00 3.32 3.12 3.15 

2.4.4 Ученици користе доступне изворе 

знања.  

2.98 3.35 1.95 2.76 

2.4.5 Ученици користе повратну информацију 

да реше задатак/унапреде учење.  

3.22 3.08 3.20 3.17 

2.4.6 Ученици процењују тачност 

одговора/решења.  

3.12 2.97 3.47 3.19 

2.4.7 Ученици умеју да образложе како су 

дошли до решења 

3.16 2.94 2.70 2.93 

 

ниво остварености: 2.92 

Докази: Упитници за наставнике и ученике у прилогу; извештаји педагога о посећеним часовима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

 

Упоредни приказ резултата из упитника и извештаја педагога: 

  

тврдња 

 

Упитници извештаји 
педагога 

просек 

наставни

ци 

ученици 

2.5.1 Наставник ефикасно структурира и 

повезује делове часа.  

3.76 3.15 3.02 3.31 

2.5.2 Наставник ефикасно користи време на 

часу.  

3.80 3.24 3.07 3.37 

2.5.3 Наставник на конструктиван начин 

успоставља и одржава дисциплину у 

складу са договореним правилима. 

3.45 3.14 3.04 3.21 

2.5.4 Наставник функционално користи 

постојећа наставна средства.  

3.61 3.29 3.01 3.30 

2.5.5 Наставник усмерава интеракцију међу 

ученицима тако да је она у функцији 

учења (користи питања, идеје, 

коментаре ученика за рад на часу).  

3.96 3.35 2.95 3.42 

2.5.6 Наставник проверава да ли су 

постигнути циљеви часа. 

2.80 3.20 3.63 3.21 

 

ниво остварености: 3.30 

Докази: Упитници за наставнике и ученике у прилогу; извештаји педагога о посећеним часовима. 

 

2.6 Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења 

 

Упоредни приказ резултата из упитника и извештаја педагога: 

  

тврдња 

 

Упитници извештаји 

педагога 

просек 

наставни
ци 

ученици 

2.6.1 Наставник оцењује у складу са 

Правилником о оцењивању ученика.  

3.98 3.38 3.90 3.75 

2.6.2 Наставник прилагођава захтеве 

могућностима ученика.  

3.84 3.27 3.50 3.54 

2.6.3 Наставник похваљује напредак ученика.  3.92 3.34 3.85 3.70 

2.6.4 Наставник даје потпуну и разумљиву 

повратну информацију ученицима о 

њиховом раду.  

3.41 3.29 3.08 3.26 

2.6.5 Наставник учи ученике како да 

процењују свој напредак.  
3.38 2.86 2.73 2.99 

 

ниво остварености: 3.45 

Докази: Упитници за наставнике и ученике у прилогу; извештаји педагога о посећеним часовима; 

правилник о оцењивању; Годишњи план рада школе; писане припреме наставника. 

 



2.7 Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу 

 

Упоредни приказ резултата из упитника и извештаја педагога: 

  

тврдња 

 

Упитници извештаји 
педагога 

просек 

наставни
ци 

ученици 

2.7.1 Наставник показује поштовање према 

ученицима.  

3.43 3.24 3.95 3.54 

2.7.2 Наставник испољава емпатију према 

ученицима.  

3.80 2.67 3.81 3.43 

2.7.3 Наставник адекватно реагује на 

међусобно неуважавање ученика.  

3.84 3.18 3.23 3.42 

2.7.4 Наставник користи различите поступке 

за мотивисање ученика.  

3.77 3.14 3.11 3.34 

2.7.5 Наставник даје ученицима могућност да 

постављају питања, дискутују и 

коментаришу у вези са предметом 

учења на часу. 

3.65 3.49 3.57 3.57 

 

ниво остварености: 3.46 

Докази: Упитници за наставнике и ученике у прилогу; извештаји педагога о посећеним 

часовима; писане припреме наставника. 

 

ЈАКЕ СТРАНЕ  СЛАБЕ СТРАНЕ 

- Наставници дају јасна упутства и 

објашњења ученицима, истичу кључне 

појмове на часу, уче ученике како да 

ново градиво повежу са претходно 

наученим. 

- Наставници прилагођавају захтеве 

могућностима ученика и примењују 

специфичне задатке / активности / 

материјале на основу ИОП-а за ученике 

којима је потребна додатна подршка у 

образовању. 

- Наставници оцењују у складу са 

Правилником о оцењивању ученика и 

похваљују напредак ученика. 

- Наставници показују поштовање према 

ученицима и дају ученицима могућност 

да постављају питања, дискутују и 

коментаришу у вези са предметом 

учења на часу. 

- У недовољној мери је развијено 

интересовање ученика за рад на часу, 

активности ученика на часу и 

коришћење доступних извора знања. 

Ученици не умеју увек да образложе 

како су дошли до решења. 

- Наставници не уче ученике у довољној 

мери како да процењују свој напредак. 
 
 

 

Укупна оцена за област  Настава и учење: 3.33 



III ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

2017/2018. 

Избор техника и инструмената за спровођење самовредновања 

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ 

1. Интервјуисање / 

2. Посматрање / 

3. Анализирање документације 

дневници рада, резултати завршног испита, 

индивидуални образовни планови рада, 

извештаји стручних актива, записници 

одељењских и наставничких већа 

 

3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди 

Закључујемо да успех ученика показује да су остварени образовни стандарди јер у првом 

циклусу образовања у школској 2017/2018. години има 27.05% ученика са свим петицама, 

62.33% одличних ученика (што одговара напредном нивоу), врло добрих и добрих 36.60% 

(што одговара средњем нивоу), 0.79% довољних (основни ниво) а преводи се 0.53% 

ученика (није остварен основни ниво). У другом циклусу образовања има 10.67% ученика 

са свим петицама, 32.60% одличних ученика (што одговара напредном нивоу), врло 

добрих и добрих 60.16% (што одговара средњем нивоу), 1.81% довољних (основни ниво) а 

недовољних ученика 4.,43% ученика (није остварен основни ниво)..  

 

% напредни 

ниво 

средњи 

ниво 

основни 

ниво 

испод 

основног 

оцена 

Очекивана расподела 20 60 20 0  

Први циклус 62.33 36.60 0.79 0.53 4 

Други циклус 32.60 60.16 1.81 4.43 4 

 

Општи успех ученика указује да је у другом циклусу број ученика на средњем нивоу у 

оквиру очекивања, број ученика на напредном нивоу је изнад, а на основном испод 

очекивања. У првом циклусу је изнад очекивања напредни ниво, док су средњи и основни 

ниво испод очекивања. 

 

 

 



Ако претпоставимо да очекивани просек сва три нивоа остварених стандарда у оквиру 

разреда одговора просечној оцени 3.5 онда су одступања по предметима дата у табели:  

 

одступање просека предмета од претпостављеног просечног просека 3.5 

разред просеци нижи од 3.5 број оцена 

други / 0/7 4 

трећи / 0/7 4 

четврти / 0/7 4 

пети математика (2.93) 1/12 3.83 

шести математика (3.04), српски језик (3.25), 

енглески језик (3.46), биологија (3.46) 

4/15 3.73 

седми математика (2.75), српски језик (3.48), 

биологија (3.27), историја (3.31) 

4/16 3.69 

осми математика (2.90), српски језик (3.05), 

биологија (3.33), историја (3.25), енглески 

језик(3.36), физика (3.14), хемија (2.93), 

немачки (3.25) и руски језик (2.87) 

9/16 3.25 

  

 

3.1.1-3.1.3 Резултати ученика осмог разреда на завршном тесту према нивоима 

образовних стандарда 

% напредни 

ниво 

средњи 

ниво 

основни 

ниво 

испод 

основног 

оцена 

Очекивана расподела 20 60 20 0  

Српски језик 6.70 62.50 23.30 7.50 2.75 

Математика 3.30 36.70 47.50 12.50 2.00 

Комбиновани тест 5.00 59.20 25.80 10.00 2.50 

Резултати ученика на основном нивоу су изнад очекивања (20%), али је 10% ученика 

испод основног нивоа. Резултати ученика на средњем нивоу су у оквиру очекивања (60%) 

из српског језика и комбинованог теста, док су из математике далеко испод очекивања. 

Резултати ученика на напредном нивоу су у далеко испод очекивања (20%) из сва три 

теста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.4. Ученици 

којима је потребна 

додатна подршка у 

образовању 

остварују 

постигнућа у складу 

са индивидуалним 

циљевима 

учења/прилагођеним 

образовним 

стандардима. 

Три ученика осмог разреда похађала су завршни испит у 

посебним учионицама.  

С.О. радио је по ИОП-у 1 свих седам предмета и 

остварио је просечну оцену 2.67 на завршном испиту  

Ученик Т.Д. полагао је завршни испит из математике по 

измењеним стандардима (ИОП-2) остваривши оцене 

2.38. Тестове из српског језика и комбиновани тест 

радио је у посебној просторији и остварио оцене 2.13 и 

2.75.0 

Ученик М.М. полагао је завршни испит из српског 

језика и математике по измењеним стандардима (ИОП-

2) и остварио је просечне оцене 3.25 (српски језик) и 

3.50 (математика). Комбиновани тест је радио у 

посебној просторији по ИОП-у 1 и остварио је оцену 

1.88. 

Ученици којима је била потребна додатна подршка на 

завршном испиту остварили су постигнућа у складу са 

њиховим индивидуалним циљевима учења 

оцена 

4 

 

 

3.1.5. Школске оцене су у складу са резултатима на завршном испиту. 

предмет А закључна 

оцена 

Б пројекција 

закључне 

оцене према 

резултатима 

завршног теста 

одступање 

Б-А 

оцена 

2.71 

српски језик 3.05 2.92 -0.13 3 

математика 2.90 2.40 -0.50 1 

физика 3.14 3.30 +0.16 3 

хемија 2.93 3.30 +0.37 2 

биологија 3.33 3.11 -0.22 3 

географија 3.50 3.63 +0.13 3 

историја 3.25 3.31 -0.06 4 

 

 

наставник закључене 

оцене 

пројекција 

закључне оцене 

према 

резултатима 

завршног теста 

одступање оцена 

Нада Страњина 2.82 2.79 -0.03 4 

Стојанка Јовановић 3.50 3.38 -0.12 3 

Слађана Микић 3.29 2.85 -0.44 2 

Миланка Радаковић 2.85 2.39 -0.46 2 

Марина Каровић 2.98 2.42 -0.56 1 

Биљана Шомођа 3.14 3.30 +0.16 3 



Биљана Вучићевић 2.93 3.30 +0.37 2 

Љиљана Пејић 3.33 3.11 -0.22 3 

Светлана Ничић 3.50 3.63 +0.13 3 

Мирјана Видовић 3.25 3.31 -0.06 4 

 

 

3.1.6. Резултати ученика на завршном/матурском/националном испиту показују да је 

школа остварила резултате на нивоу просека Републике. 

 

Чекамо податак Завода 

 

ниво остварености: 2.96 

Докази: дневници рада, резултати завршног испита, индивидуални образовни планови рада, 
извештаји стручних актива 

 

3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика. 

3.2.1 Школа примењује поступке којима прати успешност ученика                 оцена 4 

Током школске године редовно су држане седнице стручних актива, одељењских и 

наставничких већа  на којима се анализира успех ученика, израђују се упоредне анализе и 

доносе мере за побољшање постигнућа ученика.  

 

 

3.2.2. Број ученика који су напустили школовање је исти или мањи у односу на 

прошлу школску годину.                                                                                               оцена 3 

Током школске 2017/2018. године школу је напустило 11 ученика, и то 10 због пресељења 

у Немачку, а 1 је прешао у школу за образовање одраслих „Браћа Стаменковић“. 

Претходне године школу су напустила 3 ученика: 1 због пресељења у Немачку, а 2 су 

прешли у школу за образовање одраслих „Ђуро Салај“. Реч је о повећању од 367%. 

Недостају подаци о наставку школовања за ученике у Немачкој. 

  

3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 

 Допунска настава у првом циклусу образовања 3.86 

 одржани часови  

број ученика 

 

преводи се 

 

оцена српски језик математика 

први 161 139 33 1 3.88 

други 112 92 28 1 3.86 

трећи 75 87 28 2 3.71 

четврти 86 85 33 0 4 

 

 

 

 

 

 



3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 

 Допунска настава у другом циклусу образовања 3.83 

Предмет Укупан број 
ученика 

Позитиван 
успех 

Недовољан 
успех 

Неоцењени оцена 

пети разред 3.66 

Српски језик 85 83 0 2 3.91 

Енглески језик 36 34 0 2 3.78 

Историја 31 23 5 3 2.97 

Математика 44 37 4 3 3.36 

Биологија 28 26 0 2 3.71 

Руски језик 5 5 0 0 4 

Немачки језик 35 34 0 1 3.89 

Шести разред 3.75 

Српски језик 9 9 0 0 4 

Енглески језик 23 21 0 2 3.65 

Физика  43 41 0 2 3.81 

Математика 25 20 3 2 3.20 

Биологија 10 10 0 0 4 

Руски језик 6 6 0 0 4 

Немачки језик 10 9 0 1 3.60 

седми разред 3.92 

Српски језик 19 19 0 0 4 

Енглески језик 12 12 0 0 4 

Физика 23 23 0 0 4 

Хемија 29 29 0 0 4 

Историја 44 40 4 0 3.64 

Физика  23 23 0 0 4 

Математика 44 39 5 0 3.55 

Биологија 34 34 0 0 4 

Руски језик 4 4 0 0 4 

Немачки језик 10 10 0 0 4 

осми разред 4 

Српски језик 14 14 0 0 4 

Енглески језик 23 23 0 0 4 

Хемија 38 38 0 0 4 

Географија 23 23 0 0 4 

Физика  18 18 0 0 4 

Математика 18 18 0 0 4 

Биологија 12 12 0 0 4 

Руски језик 6 6 0 0 4 

Немачки језик 13 13 0 0 4 

 

  

 

 

 



3.2.4. Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у складу са 

циљевима постављеним у плану. 

3.55 

ученик ИОП1 ИОП2 општи успех оцена 

Други разред  

А. М. српски језик (2) 

математика (2) 

свет око нас (2) 

 добар (3.43) 4 

Е. Д. српски језик (2) 

математика (2) 

свет око нас (2) 

 добар (3.14) 4 

С. Б. математика (4)  одличан (4.71) 4 

Трећи разред  

Р. Р.  српски језик (2) 

математика (2) 

добар (2.71) 4 

Н. К.  српски језик (2) 

математика (2) 

добар (3.00) 4 

С. М.  српски језик (2) 

математика (2) 

природа и друштво (2) 

добар (2.57) 4 

М.М. српски језик (Н) 

математика (Н) 

природа и друштво (Н) 

 није утврђен 2 

А.М српски језик (2)  добар (3.42) 4 

Л.Р  српски језик (2) 

математика (2) 

енглески језик (2) 

добар (3.28) 4 

Четврти разред  

С. Ј. српски језик (2) 

математика (2) 

природа и друштво (2) 

енглески језик (2) 

 добар (3.14) 4 

Ф. С. српски језик (2) 

математика (2) 

природа и друштво (2) 

енглески језик (2) 

 добар (3.14) 4 

Р. Ј.   српски језик (3) 

математика (3) 

природа и друштво (3) 

енглески језик (3) 

врло добар 

(3.57) 
4 

Ф.З. српски језик (2) 

математика (2) 

природа и друштво (2) 

енглески језик (2) 

 довољан 

(2.00) 

4 

С. З.  српски језик (2) 

математика (2) 

природа и друштво (2) 

довољан 

(2.00) 

4 



енглески језик (2) 

Л. Н.  српски језик  

математика  

природа и друштво  

енглески језик 

врло добар 

(3.57) 
4 

Пети разред  

Џ. И. математика (2) 

историја (1) 

 недовољан 1 

З. Р. историја (Н) математика (2) није утврђен 2 

Г. Г.  српски језик (2) 

математика (2) 

енглески језик (2) 

географија (2) 

историја (2) 

 

добар (2.83) 

4 

Е. А. математика (1)  недовољан 1 

 

М. Т. 

 српски језик (2) 

математика (2) 

енглески језик (2) 

географија (2) 

историја (2) 

 

добар (3.25) 

4 

Р. Ј.  српски језик (Н) 

математика (Н) 

није утврђен 2 

А.Ђ. математика (2) 

географија (2) 

 добар (2.75) 4 

Шести разред  

Д. Р. математика (2)  добар (2.79) 4 

 

С. Р.  

 српски језик (3) 

енглески језик (3) 

руски језик (4) 

математика (4) 

историја (4) 

географија (2) 

биологија (4) 

ТИО (5) 

физика (4) 

 

врло добар 

(4.07) 

 

4 

L. X. српски језик (4) 

енглески језик (2) 

физика (5) 

 врло добар 

(4.07) 
4 

С.Ц.  математика (2) 

физика (3) 

довољан 

(2.21) 

4 

М. М. биологија (2) математика (2) 

физика (2) 

добар (2.57) 4 

Д. С. немачки језик (2) 

биологија (2) 

географија (2) 

математика (2) добар (2.64) 4 

Седми разред  



С. П.  српски језик (2) 

математика (2) 

 добар (2.53) 4 

М. С. математика (1) 

историја (1) 

 недовољан 1 

Осми разред  

Т. Д.  математика (2) 

енглески језик (2) 

немачки језик (2) 

добар (2.53) 4 

С. О. српски језик (2) 

биологија (2) 

руски језик (2) 

математика (2) 

хемија (2) 

историја (2) 

физика (2) 

географија (2) 

 добар (2.53) 4 

М. М. физика (2) 

историја (2) 

географија (2) 

биологија (2) 

хемија (2) 

немачки језик (2) 

српски језик (2) 

математика (2) 

довољан 

(2.46) 
4 

 

 

3.2.5. Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу 

са постављеним циљевима. 

 

Предмет Укупан 

број 

ученика 

Напредо

вали 

Исти 

ниво 

Нису 

показал

и 

очекива
не 

резулта

те 

Освојена места на 

такмичењима 

оцена 

 

3.90 

трећи разред  4 
Математика 40 2 36 2 1 ученик 1. место ОТ 

2 ученика 3. место ОТ 
4 

четврти разред 4 
Математика 37 2 32 3 3 ученика 1. место ОТ 

1 ученик 3. место ГТ 
4 

пети разред  3.82 
Српски језик 26 8 16 2 1 ученик 3. место ОТ 

1 ученик 1. место ГТ 
4 

Енглески језик 14 5 7 2  3.43 
Ликовна култура  6 0 6 0 1 ученик 3. место ОТ 4 
Рачунарство и 

информатика 

16 4 10 2  3.50 

 Историја 5 1 4 0 1 ученик 1. место ОТ 4 



2 ученика 3. место ОТ 

Математика 34 8 22 4 1 ученик 1. место ОТ 

1 ученик 2. место ОТ 
1 ученик 3. место ОТ 

4 

Биологија 8 3 3 2 3 ученика 3. место 4 
Физичко секција 

рукомет 

26 4 20 2  3.69 

Руски језик 17 3 14 0  4 
Немачки језик 26 7 16 3  3.54 

шести разред 3.90 
Српски језик 15 4 10 1 1 ученик 1. место ОТ 

1 ученик 2. место ОТ 
1 ученик 3. место ОТ 

4 

Енглески језик 26 7 17 2  3.69 
Музичко 3 0 3 0 2 ученика 3. место ОТ 4 
Историја 7 0 7 0 4 ученика 2. место ОТ 4 
Географија 6 1 5 0  4 
Физика  10 3 7 0 1 ученик 3. место ОТ 4 
Математика 6 0 6 0 1 ученик 3. место ОТ 4 
Руски језик 10 2 8 0  4 
Немачки језик 14 3 9 2  3.43 
седми разред 3.93 

Српски језик 10 3 7 0 1 ученик 1. место ОТ 
5 ученика 3. место ОТ 

2 ученика 1. место ГТ 

3 ученика 3. место ГТ 

2 ученика 3. место РТ 

4 

Енглески језик 11 4 7 0  4 
Физичко 

васпитање – 
кошаркашка 

секција 

14 2 12 0  4 

Музичко 10 1 9 0  4 
Хемија 18 5 11 2  3.56 
Информатика и 

рачунарство 

2 0 2 0  4 

Историја 5 1 4 0 3 ученика 2. место ОТ 
1 ученик 3. место ОТ 

1 ученик 3. место ГТ 

4 

Физика  8 2 6 0 2 ученика 3. место ОТ 
1 ученик 3. место ГТ 

4 

Математика 39 9 26 4 2 ученика 2. место ОТ 

1 ученик 3. место ОТ 

2 ученика 3. место ГТ 

4 

Биологија 13 4 9 0 2 ученика 1. место ОТ 

2 ученика 2. место ГТ 
4 

Руски језик 12 0 12 0  4 
Немачки језик 10 2 7 1  3.60 



осми разред 3.73 

Српски језик 3 0 3 0 1 ученик 3. место ОТ 4 
Хемија 4 1 3 0  4 
Енглески језик 14 1 13 0 1 ученик 1. место ОТ 

1 ученик 2. место ОТ 

1 ученик 3. место ОТ 
1 ученик 2. место ГТ 

1 ученик 3. место ГТ 

4 

Историја 7 1 6 0 1 ученик 1. место ОТ 

2 ученика 3. место ОТ 
4 

Географија 11 2 7 2 1 ученик 3. место ОТ 4 
Физика  10 2 0 8 1 ученик 2. место ОТ 2.80 
Математика 2 0 2 0 1 ученик 3. место ОТ 4 
Биологија 5 0 5 0  4 
Руски језик 3 0 3 0  4 
Немачки језик 8 1 4 3  2.50 

 

 

 

3.2.6. Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у 

односу на претходну школску годину. 

2 

 2016/17 број бодова 2017/18 број бодова одступање оцена 

српски језик 13.80 11.70 -2.1 1 

математика 11.40 9.60 -1.80 1 

физика 2.10 2.30 +0.20 4 

хемија 0.78 1.38 +0.60 4 

биологија 2.81 2.70 -0.11 4 

географија 1.88 2.63 +0.75 4 

историја 2.30 2.21 -0.09 4 

 

 

ниво остварености: 3.38 

Докази:  дневници рада, резултати завршног испита, индивидуални образовни планови 

рада, извештаји стручних актива, Записници одељењских и наставничких већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЈАКЕ СТРАНЕ  СЛАБЕ СТРАНЕ 

- успех ученика на крају школске године 

показује да су остварени образовни 

стандарди  

- Ученици којима је потребна додатна 

подршка у образовању остварују 

постигнућа у складу са индивидуалним 

циљевима учења/прилагођеним 

образовним стандардима. 

- Школа примењује поступке којима 

прати успешност ученика 

- Ученици који похађају допунску 

наставу показују напредак у учењу. 

- Ученици за које је сачињен ИОП 

остварују напредак у складу са 

циљевима постављеним у плану. 

- Ученици који су укључени у додатни 

рад остварују напредак у складу са 

постављеним циљевима. 

- Просечни резултати на завршном 

испиту бољи су него прошле године из 

комбинованог теста. 

- лоши резултати ученика на завршном 

испиту на напредном нивоу из сва три 

теста и на средњем нивоу из 

математике 

- школске оцене из математике и хемије 

нису у складу са резултатима на 

завршном испиту. Уочава се веће 

одступање код неких наставника 

српског језика, математике и хемије. 

- повећан је број ученика који су 

напустили школу у односу на прошлу 

годину. 

- Просечни резултати ученика на 

завршном испиту гори су него прошле 

године из српског језика и математике. 

 

Укупна оцена за област Постигнућа ученика: 3.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

2017/2018. 

Избор техника и инструмената за спровођење самовредновања 

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ 

1. Интервјуисање 
Упитник за одељењске старешине – попунило 30 

од 40 старешина тј 75% 

2. Посматрање / 

3. Анализирање документације 

дневници рада, резултати завршног испита, 

индивидуални образовни планови рада, 

извештаји стручних актива, Извештај о раду 

педагог и психолога, Извештај о раду 

специјалног педагога 

 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима. 

 

Ставови одељењских старешина 

4.1.1  Ученици су обавештени о врстама подршке у 

учењу које пружа школа.  

3.66 

4.1.2  На основу анализе успеха предузимају се мере 

подршке ученицима.  

3.60 

4.1.3  У пружању подршке ученицима школа 

остварује комуникацију са породицом. 

3.63 

4.1.4  У школи функционишу тимови за подршку 

ученицима у прилагођавању школском животу.  

3.67 

4.1.5  Школа сарађује са релевантним институцијама 

у пружању подршке ученицима. 
3.23 

 

 

4.1.1  Ученици су обавештени о врстама подршке у учењу које пружа школа         4 

Обавештавање ученика  и родитеља о врстама подршке у учењу обавља се преко сајта 

школе, огласне табле, у директној комуникацији са одељењским старешинама, 

предметним наставницима и стручним сарадницима.  

 

 

 

 

 



 

4.1.2 На основу анализе успеха предузимају се мере подршке ученицима. 

Мере подршке ученицима предузимају се на основу анализе успеха на почетку 

школскегодине после иницијалног тестирања, потом на крају првог класификационог 

периода, на крају првог полугодишта, на крају трећег класификационог периода и након 

пробног завршног испита за ученике осмог разреда, као што се и на крају школске године 

на основу анализе успеха ученика доносе мере за наредну школску годину.  

Анализа иницијалног тестирања на почетку школске 2017/2018 године 

разред просечна 

оцена на 

крају 

школске 

2016/17. 

године 

просечна 

оцена 

иницијални 

тест  

одступање закључне 

оцене на 

крају 

школске 

2017/18. 

године 

оцене 

 

2.30 

Српски језик 

четврти 3.94 3.52 -0.42 4.10 3 

пети 3.95 3.38 -0.57 3.69 2 

шести 3.25 2.95 -0.30 3.25 3 

седми 3.45 2.47 -0.98 3.48 1 

осми 3.10 2.50 -0.60 3.05 2 

Математика 

четврти 3.81 3.86 +0.05 3.83 4 

пети 3.83 2.67 -1.16 3.69 1 

шести 3.01 2.26 -0.75 3.04 2 

седми 2.88 2.35 -0.53 2.75 2 

осми 2.46 2.15 -0.31 2.90 3 

 

 

4.1.3 У пружању подршке ученицима школа остварује комуникацију са породицом 

разред број 

родитељских 

састанака 

број родитеља на 

родитељским 

састанцима и % 

посете 

број разговора у 

термину 

отворених врата 

одељењских 

страрешина 

број 

родитеља 

који нису 

никада 

били 

оцена 

 

3 

први 27 485 – 73.92% 249 3 3 

други 25 549 – 77.32% 301 0 4 

трећи 21 395 – 79.48% 254 4 4 

четврти 27 552 – 83.01% 93 0 4 

пети 20 290 – 58.00% 109 6 2 

шести 22 314 – 55.77% 230 5 2 

седми 20 247  - 47.87% 165 6 2 

осми 29 497  - 70.20% 122 1 3 

укупно 191 3329 – 69.14% 1523 25 – 2.48%  

 

 



4.1.4 У школи функционишу тимови за подршку ученицима у прилагођавању 

школском животу                                                                                                           4 

У прилагођавању школском животу радили су Тим за инклузивно образовање, Тим за 

подршку ученицима у учењу и Тим за заштиту ученика од насиља, занемаривања и 

злостављања.  

 

4.1.5. Школа сарађује са релевантним институцијама у пружању подршке ученицима 

Установе и удружења са којима је остварена сарадња током школске 2017/18. године 

Завод за вредновање квалитета образовања 

Центар за социјални рад.  

Општина Чукарица 

ОШ“Милоје Павловић“ 

Интерресорна комисија 

Развојно саветовалиште у Жаркову 

МУП 

Удружењем грађана „Креатива плус“ 

AISEC 

Дом здравља „Др Сима Милошевић“ 

Педагошко друштво Србије 

Предшколска установа „Горица“ 

средње школе  

Међународном полицијском асоцијацијом 

Предшколска установа „Мудрица и Добрица“ 

Удружење „Дечије срце“ 

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Учитељски факултет  

оцена 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ниво остварености: 3.51 

Докази:  Упитник за одељењске старешине, дневници рада, извештаји стручних актива, 

Извештај о раду педагога и психолога, извештаји школских тимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Ставови одељењских старешина 

4.2.1 Понуда ваннаставних активности у школи је у функцији 

задовољавања различитих потреба и интересовања ученика, у 

складу са ресурсима школе.  

3.33 

4.2.2 У школи се организују програми/активности за развијање 

социјалних вештина (конструктивно решавање проблема, 

ненасилна комуникација...).  

3.17 

4.2.3 Укљученост ученика у ваннаставне активности је иста или 

већа него претходне године.  
3.10 

4.2.4 У школи се промовишу здрави стилови живота.  3.25 

4.2.5 У школи се промовишу заштита човекове околине и одрживи 

развој.  
3.30  

4.2.6 Кроз наставни рад подстиче се професионални развој 

ученика. 
3.27 

 

4.2.1.  Понуда ваннаставних активности у школи је у функцији задовољавања 

различитих потреба и интересовања ученика, у складу са ресурсима школе 

У складу са ресурсима школе основане су и фунционишу следеће секције оцена 4 

Разредна настава 

Драмска секција, Рецитаторска секција, Спортска секција, Ликовна секција, Уради сам, 

Еколошка секција, Енглеска секција, Немачка секција, Мали хор „Бајка“, Секција Бонтон 

Предметна настава 

Литерарна секција, Драмска секција, Новинарска секција, Рецитаторска секција, Руска 

секција, Енглеска секција, Клуб уметности и културе, Информатичка секција, Саобраћајна 

секција, Шаховска секција, Музичка секција – певање,Музичка радионица – клавир, 

Рукомента секција, Одбојкашка секција, Кошаркашка секција, Географска секција „Јован 

Цвијић“, Црвени крст, ТИО секција, Библиотекарска секција, Клуб УН, Ученички 

парламент и Хор 

   

 

4.2.2 У школи се организују програми/активности за развијање социјалних 

вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...) 

оцена 4 

 

 

радионице 

 

специјални 

педагог 

Реаговање у случајевима дигиталног насиља 4/4 

Мере заштите на друштвеним мрежама 4/2 

Трагови које остављамо на интернету 4/1 

Друштвене мреже: могућности и ризици 4/3 

Ненасилна комуникација: креативна сарадња 4/5 

одељењске 

старешине 

Дан лепих порука на ЧОС-у 3.-4. 

одељењске 

старешине 

Тајни пријатељ на ЧОС-у 1.-4. 

 

предавања 

специјални 

педагог 

Социјално насиље 7/1 

Безбедност деце на интернету 3/3 



 Предавање о безбедности на интернету у сарадњи са 

МУП  

6/5 

психолог Тешкоће услед живота у социјалној нестимулативној 

средини 

 

групне 

дискусије 

специјални 

педагог 

Превенција социјалног насиља и дискриминације 5/5 

Превенција социјалног, психичког насиља и 

дискриминације  

7/3 

Превенција социјалног и психичког насиља  5/4 

Превенција физичког, психичког и социјалног насиља 3/2 

Анкета: „Проблеми на нивоу одељенске заједнице“  6/2 

 

 

4.2.3. Укљученост ученика у ваннаставне активности је иста или већа него 

претходне године 

 СЕКЦИЈА  број 

часова 

број 

ученика 

2017/18 

број 

ученика 

2016/17 

% оцена 

2.19 

Новинарска 

секција 

Слађана Микић 45 9 22 -59.09 1 

Енглески језик Ивана Јеленковић 11 4 35 -60.00 1 

Енглески језик Ана Анђелковић 11 10 

Географија Светлана Ничић 36 23 8 +187.5 4 

Информатичка 

секција 

Иван Миљковић 

Магдалена Дељанин 

93 36 89 -59.55 1 

Руски језик Неда Тодосијевић 31 16 0 +~ 4 

Драмска секција Марија Ћириловић 36 10 27 -62.96 1 

Литерарна 

секција 

Јелена Томашевић 49 9 7 +128.57 4 

Рукометна 

секција 

Драгана Јанковић 50 16 36 -55.56 1 

Кошаркашка 

секција 

Бојан Манојловић 38 14 96 -85.42 1 

Клуб уметности и 

културе 

Марија Нешић 

Сузана Станковић 

39 14 20 -30.00 2 

Црвени крст Сурија Реџепи 75 23 43 -46.51 1 

Клуб УН Милица Максимовић 36 7 9 -22.22 2 

ТИО Оливер Тошић 16 3 0 +~ 4 

Одбојкашка 

секција 

Вера Ристић 70 18 82 -78.05 1 

Рецитаторска 

секција 

Нада Страњина 27 6 0 +~ 4 

Руски језик Мирјана Симић 

Коцић 

30 10 5 +100.00 4 

Саобраћајна 

секција 

Аца Вучић 60 23 47 -51.06 1 



Библиотекарска 

с. 

Биљана Јовановић 35 12 0 +~ 4 

Шаховска секција Зоран Ристић 18 9 38 -76.32 1 

Музичка секција Милица Вељковић 36 6 6 0 4 

Музичка рад. 

клавир 

Марија Бабић 56 10 0 +~ 4 

 

 

 

4.2.6. Кроз наставни рад подстиче се професионални развој ученика.        оцена 4 

- у оквиру ЧОС-а реализована је тема „Моја очекивања у вези са даљим школовањем“, 

у 7. и 8.разреду. 

- психолог и педагог су са ученицима разговарале о разним занимањима и пословима 

који се обављају у оквиру тих занимања са ученицима 7. и 8. разреда 

- израђени су панои са образовним профилима у средњим школама који су се 

смењивали током школске године 

- ученици су преко посебно намењене огласне табле „Где после основне 

школе?“детаљно и благовремено информисани о терминима  отворених врата у 

средњим школама, сајмовима образовања, презентацијама средњих школа у нашој 

школи, као и о конкурсима и календару уписа 

- испитивање професионалних интересовања ученика путем теста, који је психолог 

школе спровела са свим ученицима осмог разреда, а након тога обављени су 

индивидуални саветодавни разговори са тестираним ученицима 

- презентације занимања родитеља у оквиру часова одељењског страешине у свим 

одељењским заједницама, као и на састанку ученичког парламента 

- Организоване су презентације следећих средњих школа: Техно арт, Дрво арт, 

Техничка школа Железник, Средња школа Барајево и приватна средња школа Доситеј 

- Остварене су посете Америчком кутку и Гете институту, у организацији наставника 

енглеског језика (Ивана Јеленковић и Ана Анђелковић) и немачког језика (Маријана 

Марковић) 

4.2.4. У школи се промовишу здрави стилови живота.                            оцена 4 

Одржано је предавање припадника МУП-а ученицима осмог разреда о болестима 

зависности.  

Одржано је предавање радника Дома здравља о пубертету за све ученике. 

Ученици су учествовали на такмичењу из прве помоћи и освојили друго место на 

општини. 

Промоција је обављана и кроз часове одељењског старешине. 

4.2.5. У школи се промовишу заштита човекове околине и одрживи развој.  оцена 4 

У акцији одржавања и улепшавања кабинета и осталог школског простора као и школског 

дворишта , ученици су активно учествовали под надзором наставника биологије. Редовно 

су неговали украсне биљке у кабинету, ходницима као и дворишту. Одржавали су и 

неговали акваријум са рибицама. Ученици су своје креације из области заштите животне 

средине испољавали на занимљивим паноима који су красили простор у и испред 

кабинета. Промоција је држана кроз часове одељењског старешине и кроз акцију „Чеп за 

хендикеп“. 



- Организована је посета 30 ученика осмог разреда Сајму образовања, у организацији 

секретаријата за образовање. 

- Остварене су посете Филолошкој гимназији и XIII београдској гимназији у 

организацији одељењског старешине 8/2 Иване Јеленковић 

- Организована је посета ученика осмог разреда општини Чукарица и разговор са 

представником Националне службе за запошљавање 

- Организована је посета ученика седмог разреда радионици Професионална 

оријентација и саветовање и планирање каријере 

- Саветодавни рад са ученицима и родитељима у оквиру индивидуалних разговора о 

упису у средњу школу. Ови разговори су обављани од стране одељењских старешина 

и стручних сарадника 

- заједнички родитељски састанак родитеља ученика осмог разреда одржан је 7.6.2018, 

на коме  су родитељи информисани о свим активностима у вези са уписом ученика у 

средњу школу. Достављено им је упутство за родитеље и ученике, као и календар 

уписа 

- Програм професионалне оријентације организује се од првог разреда кроз часове 

одељењског старешине, заједно са стручним сарадницима. 

 

ниво остварености: 3.47 

Докази:  Упитник за одељењске старешине, дневници рада, извештаји стручних актива, 

Извештај о раду педагога и психолога, извештаји школских тимова. 

 

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. 

                                                                                                                     оцена 4 

Ученике првог разреда из социјално угрожене групе ОШ “Вук Караџић“ је уписивала је 

без докумената, лекарског уверења и вакцинисања. Педагошки асистент је заказивала 

прегледе ученика у Дом здравља „Симо Милошевић“. Школа је обезбедила уџбенике и 

школски прибор за ученике из социјално угрожене групе. 

 

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

група.                                                                                                              оцена 4 

Школа је пратила редовност похађања наставе ученика из осетљивих група кроз рад 

одељењских старешина и рад педагошког асистента. У оквиру ових активности 

педагошки асистент је обавила 89 посета породицама ученика и 185 разговора са 

родитељима.  

 

4.3.3. У школи се примењују индивидуализовани приступ/индивидуални образовни 

планови за све ученике из осетљивих група.                                          оцена 4 

 2016/2017 2017/2018 повећање 

индивидуализација 0 6 +~ 

ИОП 1 8 13 +62.50 % 

ИОП 2 3 12 +300% 



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

за ученике из осетљивих група.                                                                   оцена 4 

Подршка учењу обавља се кроз рад педагога, психолога и педагошког асистента. Подршка 

се пружа на часовима где је потребно, и ван наставе кроз индивидуални рад стручних 

сарадника и предметних наставника. 

 

4.3.5. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци 

осетљивим групама.                                                                                       оцена 4 

Канцеларија за људска и 

мањинска права при влади 

Србије 

Презентација Националног Акционог  плана у областима 

становања, образовања, здравља и запошљавања. 

Састанак поводом предлога за реконструкцију логора 

Јевреја,Срба и Рома Старог сајмишта. 

Семинар - мрежа за Ромска питања. 

Семинар Положај Рома ,Ромкиња и младих Рома. 

Нацинални савет Рома Афимативне мере за упис ученика у средњу школу. 

„Дан отворених врата" – Упознавање са могућностима 

учешћа на конкурсу “ Центра за основну полицијску обуку“. 

Градска Општина 

Чукарица 

Састанак са представницима школе за одрасле „Ђуро Салај“ 

и локалне самоуправе: упис одраслих у први и други циклус 

образовања. 

Стипендије за ученике средње школе  у организацији Тара 

пројекат. 

подела пакетића за Нову годину за узраст деце од једне до 

шест година. 

Набавка шампона и препарата за шугу и подела на терену  

становништву. 

Радионица „Примери добре праксе“ у саради општине и 

Канцеларије за људска и мањинска права, Националног 

савета Рома, Удружења Рома, Центра за социјални рад, школе 

за одрасле „Ђуро Салај „. 

Информисање  повратника из РЕАД мисије за грађевински 

материјал и материјална средства. 

Обележавње „Светског дана Рома“. 

Центар за едукацију Рома Ромски језик са на националним елементима културе. 

Школа за одрасле „Ђуро 

Салај“ 

Упис ученика на захтев родитеља и одраслих у први и други 

циклус образовања. 

Школа за одрасле „Браће 

Стаменковић 

Упис ученика на захтев родитеља и одраслих у први и други 

циклус образовања. 

Дом  здравља“Симо 

Милошевић 

Вакцинисање ученика. Сарадња са Интересорном комисијом. 

Црвени крст Чукарица Хуманитарна акција “Трка за срећније детињство“. 

Прикупљени приход намењен је за различите врсте помоћи 

угроженим категоријама деце и младих. 

Новогодишњо божићна акција “Један пакетић-много 

љубави“. Школа је прикупила 92 пакетића . 



Прикупљање средстава за лечење једног ученика наше 

школе. 

Хуманитарна акција  „Кухиња за децу са Косова и Метохије“ 

. 

Послата су 3 ученика ромске националности и 1 ученик из 

хранитељске породице у одмаралиште Гоч Митрово поље. 

Сакупљање одеће и обуће и подела социјално угроженим 

ученицима. Реализовано су 42 акције а донатори су били 

ученици ОШ“ Вук Караџић“, родитељи и наставници. 

Завод за психо-

физиолошки развој и 

говорну патологију 

Прегледи ученика у пратњи родитеља 

 

ниво остварености: 4 

Докази:  дневници рада, извештаји стручних актива, Извештај о раду педагог и психолога, 

Извештај о раду специјалног педагога, извештаји школских тимова. 

 

 

ЈАКЕ СТРАНЕ  СЛАБЕ СТРАНЕ 

- Ученици су обавештени о врстама подршке у 

учењу које пружа школа. 

- У пружању подршке ученицима школа у 

великом степену остварује комуникацију са 

породицом. 

- У школи функционишу тимови за подршку 

ученицима у прилагођавању школском животу 

- Школа сарађује са релевантним институцијама у 

пружању подршке ученицима 

- Понуда ваннаставних активности у школи је у 

функцији задовољавања различитих потреба и 

интересовања ученика, у складу са ресурсима 

школе 

- У школи се организују програми/активности за 

развијање социјалних вештина (конструктивно 

решавање проблема, ненасилна комуникација...) 

- У школи се промовишу здрави стилови живота 

- У школи се промовишу заштита човекове 

околине и одрживи развој 

- Кроз наставни рад подстиче се професионални 

развој ученика 

- У школи функционише систем подршке деци из 

осетљивих група 

 

- треба унапредити мере подршке 
у учењу ученицима седмог 

разреда у области српског језика 

и у мањој мери ученицима петог 
и осмог разреда.  

- треба унапредити мере подршке 

у учењу ученицима петог 

разреда у области математике и 
у мањој мери ученицима шестог 

и седмог разреда. 

- треба унапредити сарадњу са 
родитељима петог, шестог и 

седмог разреда. 

- Укљученост ученика у 

ваннаставне активности је 

мања него претходне године 

 

Укупна оцена за област Подршка ученицима: 3.67 



V ЕТОС 

2017/2018. 

Избор техника и инструмената за спровођење самовредновања 

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ 

1. Интервјуисање 

- Упитник за наставнике: обухваћено је 51 од укупно 86  наставника 

тј 59.30%  

- Упитник за чланове Савета родитеља: обухваћено 29 од 40 

родитеља тј 72.50%  

- Упитник за директора школе 

2. Посматрање / 

3. Анализирање 

документације 

Извештај о раду Тима за уређење школског ростора и промоцију 

школе, Извештаји о раду ПП службе и специјаног педагога, 

Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

 

5.1. Регулисани су међуљудски односи у школи 

 тврдња 

 

Упитници коментар оцена 

3.54  

наста-

вници 

Савет 

роди-

теља 

 

дире-

ктор 

5.1.1 У школи постоји 

доследно поштовање 

норми којима је 

регулисано понашање и 

одговорност свих.  

3.59 3.59 3  3.39 

5.1.2 У личним обраћањима 

свих у школи видљиво 

је међусобно 

уважавање.  

3.59 3.50 3  3.36 

5.1.3 За дискриминаторско 

понашање у школи 

предвиђене су мере и 

санкције.  

3.53 3.52 4 Мере и санкције 

предвиђене су 

Протоколом о 

заштити деце од 

насиља, Правилником 

о понашању ученика 

3.68 

5.1.4 За новопридошле 

ученике и наставнике 

3.57 3.59 4 За ученике се поступа 

по процени ПП 

3.72 



примењују се разрађени 

поступци 

прилагођавања на нову 

школску средину. 

службе, ради се 

заједно са 

наставником на 

њиховој адаптацију у 

нову средину. Нови 

наставници добијају 

стручна упутства од 

ПП службе, секретара 

и стручног актива. 

ниво остварености: 3.54 

Докази:  Упитник за наставнике, Упитник за Савет родитеља, Упитник за директора 

школе. 

 

 

 

5.2 Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу 

 

 тврдња 

 

Упитници коментар оцена 

3.52  

наста-

вници 

Савет 

роди-

теља 

 

дире-

ктор 

5.2.1 Резултати ученика и 

наставника јавно се 

истичу и промовишу.  

3.76 3.74 4 успеси ученика и 

наставника 

промовишу се путем 

сајта школе и огласне 

табле, кроз 

обавештења у школи, 

похвале и дипломе 

које школа уручује. 

3.83 

5.2.2 Ученици и наставници 

међусобно изражавају 

висока очекивања у 

погледу резултата рада.  

3.25 3.33 3  3.19 

5.2.3 У школи се примењује 

интерни систем 

награђивања ученика и 

наставника за 

постигнуте резултате.  

3.65 3.65 4 Награђују се ученици 

који су освојили 

пласман на 

републичком 

такмичењу, вуковци, 

ученик и спортиста 

генерације и за 

изузетан успех у 

промоцији школе. 

Наставници се 

награђују према 

Правилнику о 

3.77 



награђивању, по 

одлуци школског 

одбора. 

5.2.4 У школи се организују 

различите школске 

активности за ученике у 

којима свако може 

имати прилику да 

постигне резултат/успех 

3.71 3.79 3  3.50 

5.2.5  Резултати ученика са 

сметњама у развоју се 

посебно промовишу 

3.14 3.83 3  3.32 

 

 

ниво остварености: 3.52 

Докази:  Упитник за наставнике, Упитник за Савет родитеља, Упитник за директора 

школе. 

  

5.3 Школа је безбедна средина за све  
 

 тврдња 

 

Упитници коментар оцен

а 

3.78 

 

наста-

вници 

Савет 

роди-

теља 

 

дире-

ктор 

5.3.1 У школи је 

видљиво и јасно 

изражен 

негативан став 

према насиљу.  

3.76 3.66 4 Сви запослени у школи својим 

примером показују негативан 

став према насиљу, и стално 

су ангажовани на том 

проблему. 

3.81 

5.3.2 У школи 

функционише 

мрежа за 

решавање 

проблема насиља.  

3.78 3.39 4 Функционише Тим за заштиту 

од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања. 

Заједно с њим активности носе 

и стручне службе, одељењске 

старешине, Наставничко и 

Одељењско веће, као и 

директор школе. 

3.72 

5.3.3 У школи се 

организују 

превентивне 

активности које 

доприносе 

безбедности у 

школској 

заједници.  

3.67 3.66 4 1. постављен је пано посећен 

сузбијању насиља и 

дискриминације 

2. превентивне активности у 

сарадњи са школским 

полицајцем и Центром за 

социјални рад Чукарице. 

3. Постављена је кутија 

3.78 



поверења 

4. одржано је 5 радионица у 

одељењима, 3 предавања, 4 

групне дискусије, и 

спроведене 2 анкете. 

5. Превенција насиља била је 

тема Ученичког парламента. 

 

5.3.4 У школи се прате 

и анализирају сви 

случајеви 

насилног 

понашања.  

3.78 3.64 4 током школске године 

специјални педагог обавио је: 

- превентивни рад са раније 

идентификованим ученицима 

и праћење раније 

евидентираних случајева 

насиља са 9 ученика 

- корективни рад са ученицима 

због ометања одвијања наставе 

са 32 ученика  

- рад на решавању проблема 

пријављених у Кутију 

поверења  (4 извештаја у 

школској документацији) 

- појачан васпитни рад са 

ученицима који су били актери 

физичког сукоба са 37 ученика 

- појачан васпитни рад са 

ученицима који су били актери 

социјалног, психичког насиља 

и дискриминације са 59 

ученика 

- индивидуални разговори због 

недоличног понашања према 

запосленима у школи са 35 

ученика 

- индивидуални корективни 

рад који имају изречену 

васпитну или васпитно-

дисциплинску меру са 35 

ученика 

- специјално-педагошки рад са 

ученицима који су испољили 

ниску фрустрациону 

толеранцију са 3 ученика 

- саветодавни рад са 

родитељима 18 ученика који 

испољавају агресивно 

понашање  

3.81 

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 

3.80 3.56 4 3.79 



 

ниво остварености: 3.78 

Докази:  Упитник за наставнике, Упитник за Савет родитеља, Упитник за директора 

школе, Извештаји о раду ПП службе и специјаног педагога, Извештај о раду Тима за 

заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 

5.4 Школски амбијент је пријатан за све. 

 

 тврдња 

 

Упитници коментар оцена 

3.65  

наста-

вници 

Савет 

роди-

теља 

 

дире-

ктор 

5.4.1 Улазни простор школе 

уређен је тако да 

показује добродошлицу.  

3.67 3.72 4 У улазном простору 

налази се огласна 

табла за родитеље и 

ученике, Изложба 

посвећена Првом 

светском рату из 

породичних архива и 

сећања ученика, као и 

панои са ђачким 

радовима. 

3.80 

5.4.2 Школски простор је 

прилагођен потребама 

деце са сметњама у 

развоју.  

3.08 3.39 4 постоји рампа код 

улазних степеница за 

особе у колицима. 

3.49 

5.4.3 У школи се, ради 

обезбеђивања права на 

приватност, користи 

посебан простор за 

индивидуалне разговоре 

наставника са 

ученицима и 

родитељима.  

3.49 3.75 3 за индивидуалне 

разговоре са 

родитељима уређена 

су 3 кутка у холовима 

школе који 

обезбеђују 

приватност, а на 

располагању су и 

канцеларије стручних 

служби и директора 

школе, по потреби. 

3.41 

5.4.4 У уређењу школског 

простора преовладавају 

ученички радови. 

3.83 3.86 4 ходници и холови су 

доминантно 

украшени радовима 

ученика са часова 

ликовне културе и 

радовима Ученичког 

парламента. 

3.90 

 



ниво остварености: 3.65 

Докази:  Упитник за наставнике, Упитник за Савет родитеља, Упитник за директора 

школе, Извештај о раду Тима за уређење школског простора и промоцију школе 

 

 

 

5.5 У школи је развијена сарадња на свим нивоима 

 

 тврдња 

 

Упитници коментар оцена 

3.47  

наста-

вници 

Савет 

роди-

теља 

 

дире-

ктор 

5.5.1 У школи је 

организована сарадња 

руководећих, стручних 

и саветодавних тела.  

3.78 3.87 3  3.55 

5.5.2 Ученички парламент у 

школи добија подршку 

за свој рад.  

3.69 3.71 4 Педагог и психолог 

школе учествовали су 

у раду Ученичког 

парламента кроз 

извештавање о успеху 

и владању ученика и 

кроз по једно 

предавање и 

радионицу.  

3.80 

5.5.3 Наставно особље 

благовремено разматра 

и прихвата иницијативе 

ученика.  

3.53 3.57 3  3.37 

5.5.4 Школа развија и негује 

различите облике 

активног учешћа 

родитеља у животу 

школе.  

3.59 3.79 3  3.46 

5.5.5 Ученици и наставници 

организују заједничке 

активности чији је циљ 

јачање осећања 

припадности школи.  

2.88 3.70 2 Заједнички је 

обележен дан школе 

и Свети Сава. 
Осмоновембарски 

фестивал је уприличен 

у недељи рођења 

Вука Караџића. 

Одржан је и дан када 

ученици држе наставу 

у улози наставника. 

2.86 

5.5.6 Школа сарађује са 

актерима у заједници.  

3.53 3.79 3  3.44 



5.5.7 У школи функционише 

систем редовног 

информисања родитеља 

о активностима и 

делатностима школе. 

3.80 3.68 4 Информисање 

родитеља уређено је 

кроз термине 

отворених врата, 

родитељске састанке 

и обавештавање 

преко сајта школе. 

Укупно је одржан 191 

родитељски састанак 

на коме је било 

просечно 69.14% 

родитеља. Обављено 

су 1523 разговора у 

термину отворених 

врата. На сајту су 

објављене 43 школске 

новости а стално су 

доступне 

информације о 

радном времену 

запослених, 

терминима отворених 

врата, распореду 

часова, распореду 

контролних и 

писмених вежби, 

уџбеницима и друго.   

3.83 

 

ниво остварености: 3.47 

Докази: Упитник за наставнике, Упитник за Савет родитеља, Упитник за директора 

школе, Извештај о раду Тима за уређење школског простора и промоцију школе 

 

 

 

ЈАКЕ СТРАНЕ  СЛАБЕ СТРАНЕ 

- Регулисани су међуљудски односи у 

школи 

- Резултати ученика и наставника се 

подржавају и промовишу 

- Школа је безбедна средина за све 

- Школски амбијент је пријатан за све 

- У школи је развијена сарадња на свим 

нивоима 

- нису потпуно развијене заједничке 

активности ученика и наставника чији 

је циљ јачање осећања припадности 

школи 

 

Укупна оцена за област Етос: 3.59 



VI ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

2017/2018. 

Избор техника и инструмената за спровођење самовредновања 

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ 

1. Интервјуисање 

Упитник за наставнике, попунило 68.67% наставника  

Упитник за чланове Школског одбора, 77.78% чланова 

Упитник за чланове Савета родитеља, 75% чланова 

2. Посматрање Чек листа 

3. Анализирање 

документације 

Извештај директора школе, Дневник рада директор 

 

 
6.1 Планирање и програмирање у школи међусобно су усклађени 

 

Сви обавезни документи донети су у процедури која је прописана Законом. Развојни план 

установе сачињен је на основу извештаја о резултатима самовредновања. Развојни план 

установе сачињен је на основу извештаја о остварености стандарда образовних 

постигнућа. У школи постоји план за обезбеђивање и коришћење финансијских средстава.  

 

ниво остварености: 4 

Докази: Чек листа у прилогу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Директор ефективно и ефикасно организује рад школе. 

 

број тврдња наста

вни-

ци 

Школс

ки 

одбор 

Савет 

родите

ља 

оцена 

3.77 

6.2.1 Директор организује несметано одвијање рада у 

школи.  

3.91 4 3.80 3.90 

6.2.2 Постоји јасна организациона структура са 

дефинисаним процедурама и носиоцима 

одговорности.  

3.76 3.86 3.57 3.73 

6.2.3 Директор поставља јасне захтеве запосленима у 

вези са задатком/очекиваном променом у раду.  

3.81 3.71 3.85 3.79 

6.2.4 Задужења запослених у школи равномерно су 

распоређена.  

3.14 3.71 3.68 3.62 

6.2.5 Формирана су стручна тела и тимови у складу 

са компетенцијама запослених.  

3.59 4 3.71 3.77 

6.2.6 Развијен је систем информисања о свим важним 

питањима из живота и рада школе.  

3.58 4 3.75 3.78 

 

ниво остварености: 3.77 

Докази: Упитник за наставнике, Упитник за чланове Школског одбора, Упитник за 

чланове Савета родитеља 

 

6.3 Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе 

 

број тврдња наста

вни-

ци 

Школс

ки 

одбор 

Савет 

родите

ља 

оцена 

3.83 

6.3.1 Директор ефикасно и ефективно руководи 

радом наставничког већа.  

3.85 4 4 3.95 

6.3.2 Директор учествује у раду стручних тимова.  3.80 3.86 4 3.89 

6.3.3 Директор укључује запослене у процес 

доношења одлука.  

3.82 4 3.94 3.92 

6.3.4 Директор благовремено предузима одговарајуће 

мере за решавање свакодневних проблема 

ученика, у складу са могућностима школе.  

3.76 3.71 3.71 3.73 

6.3.5 У процесу доношења одлука, директор уважава 

предлоге савета родитеља који унапређују рад 

школе.  

3.69 3.71 3.80 3.73 

6.3.6 Директор користи различите механизме за 

мотивисање запослених. 

3.51 3.86 3.82 3.73 

ниво остварености: 3.83 

Докази: Упитник за наставнике, Упитник за чланове Школског одбора, Упитник за 

чланове Савета родитеља 



6.4 У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада. 

 

број тврдња наста

вни-

ци 

Школс

ки 

одбор 

Савет 

родите

ља 

оцена 

3.73 

6.4.1 Директор остварује инструктивни увид и надзор 

у образовно-васпитни рад у складу са планом 

рада и потребама школе.  

3.73 3.86 3.90 3.83 

6.4.2  Стручни органи и тела у школи систематски 

прате и анализирају успех и владање ученика 

3.73 3.86 3.80 3.80 

6.4.3 Директор предузима мере за унапређивање 

образовно-васпитног рада на основу резултата 

праћења и вредновања.  

3.68 3.86 3.82 3.79 

6.4.4 Стручни сарадници остварују педагошко-

инструктивни рад у школи у складу са планом 

рада и потребама школе.  

3.69 3.57 3.65 3.64 

6.4.5 Тим за самовредновање континуирано остварује 

самовредновање рада школе у складу са 

прописима и потребама 

3.58 3.57 3.67 3.61 

 

ниво остварености: 3.73 

Докази: Упитник за наставнике, Упитник за чланове Школског одбора, Упитник за 

чланове Савета родитеља 

 

 

 

 

6.5. Лидерско деловање директора омогућава развој школе. 

 

број тврдња наста

вни-

ци 

Школс

ки 

одбор 

Савет 

родите

ља 

оцена 

6.5.1 Директор својом посвећеношћу послу и 

понашањем даје пример другима.  

3.88 3.86 3.91 3.88 

6.5.2 Директор показује отвореност за промене и 

иницира иновације.  

3.75 4 3.96 3.90 

6.5.3 Директор показује поверење у запослене и 

њихове могућности.  

3.87 4 3.96 3.94 

6.5.4 Директор подстиче целоживотно учење свих у 

школи. 

3.79 3.86 3.86 3.84 

6.5.7 Директор подстиче развој школе преговарањем 

и придобијањем других за остваривање 

заједничких циљева. 

3.86 4 / 3.93 

 



6.5.5. Директор планира лични професионални развој на основу самовредновања свог 

рада.   Оцена 4 

Ове школске године директор је похађао следеће семинаре: Школско законодавство; 

стручни семинар за директоре од стране председника већа Прекршајног суда о начину 

поступања против родитеља у случају кршења обавеза родитеља прописаних Законом; 

Одрастање без алкохола, дроге и секти. Стручни састанци са представницима 

Министарства просвете  и МУП-ом Чукарице.  

  

6.5.6. Директор развија сарадњу са другим установама, организацијама и локалном 

заједницом. Оцена 4 

Директор је ове године остварио сарадњу са следећим установама: 

Општина Чукарица, Културни центар општине Чукарица, МУП, школе са општине 

Чукарица, Галерија Траг, КУД „Миломир Петровић“, Галерија Сања, Галерија 73, 

Ватрогасни савез, Црвени крст Чукарица, Музеј афричке уметности, дом здравља „Симо 

Милошевић“, вртић Горица. 

 

ниво остварености: 3.93 

Докази: Упитник за наставнике, Упитник за чланове Школског одбора, Упитник за 

чланове Савета родитеља, Извештај директора школе и дневник рада директора 

 

 

ЈАКЕ СТРАНЕ  СЛАБЕ СТРАНЕ 

- Планирање и програмирање у школи 

међусобно су усклађени 
- Директор ефективно и ефикасно 

организује рад школе 

- Руковођење директора је у функцији 

унапређивања рада школе 

- У школи функционише систем за 

праћење и вредновање квалитета рада 

- Лидерско деловање директора 

омогућава развој школе 

-  

 

Укупна оцена за област Организација рада школе и руковођење: 3.85 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII РЕСУРСИ 

2017/2018. 

Избор техника и инструмената за спровођење самовредновања 

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ 

1. Интервјуисање  

2. Посматрање Чек листа 

3. Анализирање 

документације 

Персонални досијеи запослених, Правилник о начину 

финансирања школе, записници стручних већа, 

тромесечни извештаји о стручном усавршавању, 

извештаји ментора о раду са приправницима. извештаји 

са посећених часова приправника, извештаји о 

посећеним угледним и огледним часовима, Записник 

санитарано-комуналне инспекције, Норматив о 

школском простору, Акт о процени ризика, пописна 

листа, Годишњи план рада школе, оперативни планови 

рада наставника, извештаји са екскурзија и посета. 

 

7.1 У школи су обезбеђени потребни људски ресурси 

 

У школи је запослено 83 наставника и 4 стручна сарадника на 989 ученика. Наставно 

особље има прописане квалификације. Број ненаставног особља је 13 и сви имају 

одоговарајуће квалификације. Ове године школа је у своје активности укључила 3 

волонтера. 

 

ниво остварености: 4 

Докази: Чек листа, персонални досијеи запослених, Правилник о начину финансирања 

школе. 

 

7.2 Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе 

 

Запослени на основу резултата самовредновања унапређују професионално деловање. 

Запослени се стручно усавршавају у складу са годишњим планом стручног усавршавања и 

могућностима школе. Ове године кроз стручно усавршавање прошло је 70 наставника и 

стучних сарадника са укупно 1586 сати (просечно 22.66 сата по запосленом) екстерног и 

73 наставника са 1909 сати (просечно 26.15 сати) интерног стручног усавршавања. Укупно  

преко 145 дана непрекидног стручног усавршавања. 



Наставници и стручне службе у оквиру стручних органа сарађују у складу са потребама за 

унапређивањем наставе. Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења 

приправника у посао. Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се 

усавршавали. Ове школске године одржано јеседам часова интегративне наставе. 

 

ниво остварености: 4 

Докази: Чек листа, тромесечни извештаји о стручном усавршавању, извештаји ментора о 

раду са приправницима. извештаји са посећених часова приправника, извештаји о 

посећеним угледним и огледним часовима. 

 

7.3. У школи су обезбеђени/постоје материјално-технички ресурси (простор, опрема и 

наставна средства). 

 

Школа је у значајној мери физички безбедно место јер је обезбеђен видео надзор, 

ангажовано је обезбеђење школе, редовно је дежурство наставника и посете школског 

полицајца. 

Школски простор задовољава здравствено-хигијенске услове, и постоји простор за рад у 

складу са нормативом. Школски простор је опремљен у складу са прописима, а школа је 

опремљена потребним наставним средствима за реализацију квалитетне наставе. 

 

ниво остварености: 4 

Докази: Чек листа, Записник санитарано-комуналне инспекције, Норматив о школском 

простору, Акт о процени ризика, пописна листа. 

 

7.4 Материјално-технички ресурси користе се функционално. 

 

Простор се користи према плану коришћења школског простора. Наставна средства се 

користе према плану коришћења, у циљу постизања квалитета наставе. Материјално-

технички ресурси ван школе користе се у функцији остварења циљева наставе и учења. 

 

ниво остварености: 4 

Докази: Чек листа, Годишњи план рада школе, оперативни планови рада наставника, 

извештаји са екскурзија и посета. 

 

ЈАКЕ СТРАНЕ  СЛАБЕ СТРАНЕ 

- У школи су обезбеђени потребни 

људски ресурси 
- Људски ресурси су у функцији 

квалитета рада школе 
- У школи су обезбеђени/постоје 

материјално-технички ресурси 
- Материјално-технички ресурси користе 

се функционално 

-  

Укупна оцена за област Ресурси: 4. 



Закључци самовредновања: 

 
1. Школски програм и годишњи план рада 

Школски програм је сачињен у складу са прописима. Годишњи план рада школе треба 

унапредити. 

 

2. Настава и учење 

У оквиру свих индикатора рад наставника је на задовољавајућем нивоу остварености, 

постоји проблем са недостатком мотивације ученика. Рад наставника треба да укључи 

активности које ће допринети развијању интересовања ученика за наставне садржаје. 

 

3. Постигнућа ученика 

Школа прати напредовање ученика, остварују се образовни стандарди и израђују ИОП-и за 

ученике када је то потребно. Ученици имају добра постигнућа на такмичењима. Треба 

унапредити постигнућа ученика на завршном испиту из већине предмета. 

 

4. Подршка ученицима 

У школи се остварује подршка ученицима у процесу учења. Мере подршке немају 

подједнаке ефекте у свим разредима и треба их унапредити у оквиру појединих предмета. 

У школи су организоване разноврсне ваннаставне активности али је потребно поспешити 

укључивање ученика. 

 

5. Етос 

Етос је област која је високо оцењена од стране свих учесника у школском животу. Треба 

даље развијати заједничке активности ученика и наставника. 

 

6. Организација рада школе и руковођење 

Ова област је високо оцењена и потребно је наставити на одржању постојећег стања. 

 

7. Ресурси 

Школа има и функционално користи људске и материјално-техничке ресурсе. 

 

 

 

Ошта оцена школе: 3.56 


