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У Сремчици, август 2019 

 

 



Извештај о самовредновању рада школе 

шк.2018/2019. 

 

Координатори тима за самовредновање рада школе чине следећи чланови: 

Ана Бошковић – директор школе 

Марко Пејовић – помоћник директора 

Марина Каровић – професор математике  

Биљана Николић – професор разредне наставе 

Александра Тренкоски – професор разредне наставе 

Милица Максимовић – професор грађанског васпитања 

Марија Бирчанин – професор математике 

Горан Теодоровић – вероучитељ 

Јелица Грковић – психолог 

Жељана Позојевић Корин – педагог 

Милена Петровић – ученик 8/4 

Марија Бачковић – ученик 8/2 

Ана Станојевић – ученик 7/1 

Филип Марковић – ученик 7/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ 

1. Интервјуисање /  

2. Посматрање / 

3. Анализирање 

документације 

Годишњи план рада школе 

Развојни план 

Статут школе 

Оперативни планови органа, тела, тимова, стручних 

сарадника и директора 

Годишњи извештај о раду школе 

Оперативни планови наставника и припреме за час 

 

1.1  Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији 

квалитетног рада школе 

оцена 

1.1.1 Школски програм се заснива на прописаним начелима за 

израду овог документа 

4 

1.1.2 У изради Развојног плана установе учествовале су кључне 

циљне групе (наставници, стручни сарадници, директор, 

ученици, родитељи, локална заједница) 

3 

1.1.3 Садржај кључних школских докумената одржава 

специфичности установе 

3 

1.1.4 Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким 

подацима и проценама квалитета рада установе 

3 

1.1.5 У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и 

специфичне потребе ученика 

4 

 

ниво остварености: 3.4 

Докази: Увид у документацију и чек листу у прилогу. 

 



1.2 Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији 

ефективног и ефикасног рада у школи 

оцена 

1.2.1 Годишњи план рада донет је у складу са школским 

програмом, развојним планом и годишњим календаром 

4 

1.2.2 У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, 

стручних сарадника и директора конкретизовани су циљеви 

из развојног плана и школског програма и уважене су 

актуелне потребе школе 

4 

1.2.3 Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада 

и пројектују промене на свим нивоима деловања 

3 

1.2.4 Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа 

активности и механизме за праћење рада и извештавање 

током школске године 

4 

1.2.5 Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду 

школе и усклађен је са садржајем годишњег плана рада 

3 

 

ниво остварености: 3.6 

Докази: Увид у документацију и чек листу у прилогу. 

 

1.3 Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на 

развој и остваривање циљева образовања и васпитања, 

стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и 

општих међупредметих и предметних компетенција 

оцена 

1.3.1 Наставници користе међупредметне и предметне 

компетенције и стандарде за глобално планирање наставе и 

исходе постигнућа за оперативно планирање наставе 

3 

1.3.2 У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним 

припремама видљиве су методе и технике којима је 

планирано активно учешће ученика на часу 

3 

1.3.3 Планирање допунске наставе и додатног рада је 

функционално и засновано је на праћењу постигнућа ученика 

4 

1.3.4 У планирању слободних активности уважавају се резултати 

испитивања интересовања ученика 

3 



1.3.5 Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на 

аналитичко-истраживачким подацима, специфичним 

потребама ученика и условима непосредног окружења 

3 

1.3.6 Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада 

наставника и/или напомене о реализацији планираних 

активности 

2 

 

ниво остварености: 3.00 

Докази: Увид у документацију и чек листу у прилогу. 

 

ЈАКЕ СТРАНЕ  СЛАБЕ СТРАНЕ 

- Школски програм се заснива на 

прописаним начелима за израду овог 

документа 

- У програмирању рада уважавају се 

узрасне, развојне и специфичне 

потребе ученика 

- Годишњи план рада донет је у складу 

са школским програмом, развојним 

планом и годишњим календаром 

- У оперативним/акционим плановима 

органа, тела, тимова, стручних 

сарадника и директора 

конкретизовани су циљеви из 

развојног плана и школског програма 

и уважене су актуелне потребе школе 

- Оперативно планирање органа, тела 

и тимова предвиђа активности и 

механизме за праћење рада и 

извештавање током школске године 

- Планирање допунске наставе и 

додатног рада је функционално и 

засновано је на праћењу постигнућа 

ученика 

- Припреме за наставни рад садрже 

самовредновање рада наставника 

и/или напомене о реализацији 

планираних активности 

 

 

Укупна оцена за област Програмирање, планирање и извештавање: 

3.33 

 

 



II НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

2018/2019. 

Избор техника и инструмената за спровођење самовредновања 

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ 

1. Интервјуисање 

- Упитник за наставнике: обухваћено је  42 од 

укупно 64  наставника тј 65,63 %  

- Упитник за ученике другог циклуса који 

похађају наставу грађанског васпитања. Укупно  

ученика  113 од 969 тј 11,66%   

2. Посматрање 
Извештаји педагога са посете часовима: укупно  

43 извештаја.  

3. Анализирање документације 

Извештај стручног тима за инклузивно 

образовање 

писане припреме наставника, Годишњи план 

рада школе, Правилник о оцењивању  

 

 

2.1 Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

 

  

тврдња 

Упитници извештаји 

педагога 

Просек 

3.27 наставни

ци 

ученици 

2.1.1 Ученику су јасни циљеви часа/исходи 

учења и зашто то што је планирано 

треба да научи. 

3,36 2.88 3,60 3.28 

2.1.2 Ученик разуме објашњења, упутства и 

кључне појмовe. 

3,14 3.03 3,48 3.22 

2.1.3 Наставник успешно структурира и 

повезује делове часа користећи 

различите методе (облике рада, 

технике, поступке…), односно 

спроводи обуку у оквиру 

занимања/профила у складу са 

специфичним захтевима радног 

процеса. 

3,26 3.04 3,21 3.17 

2.1.4 Наставник поступно поставља 

питања/задатке/захтеве различитог 

нивоа сложености. 

3,52 3.40 3,64 3.52 



2.1.5 Наставник усмерава интеракцију међу 

ученицима тако да је она у функцији 

учења (користи питања, идеје, 

коментаре ученика, подстиче вршњачко 

учење). 

3,50 2.72 3,32 3.18 

2.1.6 Наставник функционално користи 

постојећа наставна средства и 

ученицима доступне изворе знања. 

3,38 3.38 2,90 3.22 

 

ниво остварености: 3.27 

 

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

часовима. 
 

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

 

  

тврдња 

 

Упитници извештаји 

педагога 

Просек 

3,00 наставн

ици 

ученици 

2.2.1 Наставник прилагођава захтеве 

могућностима сваког ученика 

3,26 2,58 3,24 3,03 

2.2.2 Наставник прилагођава начин рада и 

наставни материјал индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика. 

3,07 2,73 2,93 2,91 

2.2.3 Наставник посвећује време и пажњу 

сваком ученику у складу са његовим 

образовним и васпитним потребама 

3,00 2,70 3,07 2,92 

2.2.4 Наставник примењује специфичне 

задатке/активности/материјале на 

основу ИОП-а и плана 

индивидуализације. 

3,29 3,11 2,75 3,05 

2.2.5 Ученици којима је потребна додатна 

подршка учествују у заједничким 

активностима којима се подстиче 

њихов напредак и интеракција са 

другим ученицима 

3,26 2,58 2,83 2,89 

2.2.6 Наставник прилагођава темпо рада 

различитим образовним и васпитним 

потребама ученика 

3,31 3,04 3,21 3,19 

 

ниво остварености: 3,00 

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

часовима. 



 

2.3 Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције 

на часу 

 

  

тврдња 

 

Упитници извештаји 

педагога 

Просек 

2,97 наставни

ци 

ученици 

2.3.1 Активности/радови ученика показују да 

су разумели предмет учења на часу, 

умеју да примене научено и образложе 

како су дошли до решења 

2,83 2,59 3,29 2,90 

2.3.2 Ученик повезује предмет учења са 

претходно наученим у различитим 

областима, професионалном праксом и 

свакодневним животом 

2,93 3,23 3,46 3,25 

2.3.3 Ученик прикупља, критички процењује 

и анализира идеје, одговоре и решења 

2,55 2,35 2,98 2,63 

2.3.4 Ученик излаже своје идеје и износи 

оригинална и креативна решења 

2,76 2,48 3,15 2,80 

2.3.5 Ученик примењује повратну 

информацију да реши задатак/унапреди 

учење. 

2,93 3,35 3,30 3,19 

2.3.6 Ученик планира, реализује и вреднује 

пројекат у настави самостално или уз 

помоћ наставника 

2,76 2,45 4 3,07 

 

ниво остварености: 2,97 

 

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

 

2.4 Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 

 

  

тврдња 

 

Упитници извештаји 

педагога 

Просек 

3,02 наставни

ци 

ученици 

2.4.1 Наставник формативно и сумативно 

оцењује у складу са прописима 

3,55 3,57 2,73 3,28 

2.4.2 Ученику су јасни критеријуми 

вредновања 

3,52 3,57 2,51 3,20 

2.4.3 Наставник даје потпуну и разумљиву 

повратну информацију ученицима о 

њиховом раду, укључујући и јасне 

препоруке о наредним корацима 

3,64 3,41 2,41 3,15 



2.4.4 Ученик поставља себи циљеве у учењу 2,62 3,02 2,51 2,72 

2.4.5 Ученик уме критички да процени свој 

напредак и напредак осталих ученика 

2,71 3,17 2,40 2,76 

 

ниво остварености: 3,02 

 

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

 

2.5 Сваки ученик има прилику да буде успешан 

 

 

  

тврдња 

 

Упитници извештаји 

педагога 

Просек 

3,27 наставни

ци 

ученици 

2.5.1 Наставник и ученици се међусобно 

уважавају, наставник подстиче ученике 

на међусобно уважавање и на 

конструктиван начин успоставља и 

одржава дисциплину у складу са 

договореним правилима 

3,33 3,19 3,61 3,38 

2.5.2 Наставник користи разноврсне поступке 

за мотивисање ученика уважавајући 

њихове различитости и претходна 

постигнућа 

3,29 3,13 3,41 3,28 

2.5.3 Наставник подстиче интелектуалну 

радозналост и слободно изношење 

мишљења 

3,45 2,91 3,56 3,31 

2.5.4 Ученик има могућност избора у вези са 

начином обраде теме, обликом рада или 

материјала 

3,10 2,76 3,00 2,95 

2.5.5 Наставник показује поверење у 

могућности ученика и има позитивна 

очекивања у погледу успеха 

3,31 3,27 3,73 3,44 

 

ниво остварености: 3,27 

 

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

часовима. 
 

 

 

 
 



ЈАКЕ СТРАНЕ  СЛАБЕ СТРАНЕ 

- Наставник поступно поставља 
питања/задатке/захтеве различитог нивоа 

сложености. 

- Наставник и ученици се међусобно 
уважавају, наставник подстиче ученике 

на међусобно уважавање и на 

конструктиван начин успоставља и 

одржава дисциплину у складу са 
договореним правилима 

- Наставник подстиче интелектуалну 

радозналост и слободно изношење 
мишљења 

- Наставник показује поверење у 

могућности ученика и има позитивна 

очекивања у погледу успеха 

- Ученик прикупља, критички процењује 

и анализира идеје, одговоре и решења 

- Ученик поставља себи циљеве у учењу 

- Ученик уме критички да процени свој 

напредак и напредак осталих ученика 

 

 

 

Укупна оцена за област Настава и учење: 3,11 


