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Тим за самовредновање сачињавали су: 

 Спирић Анђелка - координатор 

 Медаровић Мирјана 

 Ракита Ивана 

 Виторац Јована 

 Пушковић Даница 

 Калања Валерија 

 

План рада сачињен је на основу досадашњих резултата и развојних потреба школе, а у складу са 

Школским програмом и Годишњим планом рада.  

 

Полазне основе за рад Тима дефинисане су следећим документима: 

1) Правилник о вредновању квалитета рада установа, који је објављен у "Службеном гласнику 

РС", бр. 9/2012 од 5. 2. 2012. године. 

2) Правилник о стандардима квалитета рада установе,  који је објављен у "Службеном гласнику 

РС", бр. 14/2018. и исти  важи од 23. јула 2018. године. 

3) Приручник за самовредновање и вредновање рада школе, Београд из 2005. године 

 

Тим је самовредновање извршио у складу са Приручником за самовредновање рада школе 

из 2005. године.  

 

Тим за самовредновање и вредновање рада школе 2018-2019. године пратио је кључну област 

квалитета 5. ЕТОС, према подручјима вредновања и показатељима приказаним у Табели 1. 

Табела 1. 

Кључна 

област 
Подручја вредновања Показатељи 

ЕТОС 

5.1. Углед и промоција школе 

5.1.1. Углед и обележја школе 

5.1.2. Очекивања и промоција успешности 

5.1.3. Култура понашања 

5.2. Атмосфера и међуљудски 

односи 

5.2.1. Поштовање личности 

5.2.2. Једнакост и правичност 

5.2.3. Естетско и функционално уређење школског 

простора 

5.3. Партнерство са 

родитељима, Школским 

одбором и локалном 

заједницом 

5.3.1. Комуникација са родитељима 

5.3.2. Укључивање родитеља у живот и рад школе и 

школско учење 

5.3.3. Веза између школе и Школског одбора 

5.3.4. Улога школе у локалној заједници 

 

Коришћене су следеће Технике прикупљања података: 1. Анкетирање 

                                                                                   2. Документација/Евиденција 

 Инструменти прикупљања података били су: 1. Упитници  

                                                                               2. Чек листе-Тврдње 

 

Одржано је шест састанака. 
1) Током септембра, у оквиру области „ЕТОС", вреднован је први показатељ „Углед и 

промоција школе“. 

 

Школа има и реализује: 

 Школа има основна обележја (табла са називом). 

 У школи је истакнут Кућни ред.  
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 Поводом Дана Светог Саве у школи се реализује приредба. 

 Поводом Дана  школе  реализује се  приредба, спортске активности, спортска такмичења, 

посебне наставне и ваннаставне активности. 

 Школа реализује ваннаставне активности: спортске, драмску, рецитаторску секцију, 

библиотечку секцију, биолошк-еколошку, географску, саобраћајну секцију и хор. 

 У Школи постоји Правилник о правима, обавезама  и одговорности  ученика. Током наставне 

године ученицима се изричу васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

 У Школи постоји Правилник о правима, обавезама  и одговорности  запослених  

 

Школа организује сарадњу са другим институцијама: Домом здравља Буковац, Развојним 

саветовалиштем Нови Сад, Полицијском управом Петроварадин и Нови Сад, Црвеним крстом Нови 

Сад, Центром за социјални рад, Школском управом Нови Сад и Предшколском установом „Зека“ у 

Буковцу. 

 

Чек листа која представља списак школске документације (да/постоји-не/не постоји) приказана је у 

Табели 2. 

 

Чек листа која представља списак школске документације (да/постоји-не/не постоји) 

 

Табела 2. 

Рбр. ДОКУМЕНТАЦИЈА - ДОКАЗИ ДА НЕ 

1. Правилник о понашању ученика и запослених ДА   

2. Кућни ред школе ДА   

3. Правилник о награђивању и похваљивању ДА   

4. Програм личног и социјалног развоја ученика   НЕ 

5. Евиденција о реализованим акцијама за подстицање одговорности ученика   НЕ 

6. Евиденција о начину промовисања позитивног понашања ученика   НЕ 

7. 
Евиденција о начину реаговања и мерама за сузбијање неприхватљивог 

понашања ученика 
ДА   

8. Евиденција о укључивању ученика у непосредно друштвено окружење ДА   

9. 
Евиденција о реализованим културним активностима у школи и посетама 

ученика институцијама културе 
ДА   

10. Програм упознавања ученика с Повељом дечјих права УН ДА   

11. Евиденција о раду ученичких организација (ученички парламент и сл.) ДА   

12. Евиденција о ваннаставним активностима ДА   

13. Евиденција о активностима које су иницирали ученици ДА   

14. Програми школских приредби, манифестација и сл. ДА   

15. Брошура о школским активностима   НЕ 

16. Правилник о безбедности ученика ДА   

17. 
Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве вршњачког малтретирања/ 

насилништва, верске, националне и расне нетрпељивости, употребе дрога и сл. 
ДА   

18. 
Процедуре за идентификовање емоционалних, телесних, здравствених и 

социјалних потреба ученика и за благовремено и адекватно реаговање на исте 
ДА   

19. 
Панои, едукативни постери и евиденција о планираним/реализованим акцијама 

ради промовисања стила „здравог живота“ 
ДА   

20. Евиденција сарадње школе са здравственом службом ДА   

21. Евиденција организованих акција за помоћ ученицима ДА   

22. Евиденција контаката са родитељима ДА   

23. Евиденција о учешћу родитеља у активностима школе ДА   

 УКУПНО 19 4 

 ПРОЦЕНАТ 82.61 17.39 

НИВО ОСТВАРЕНОСТИ У ОВОМ ПОДРУЧЈУ САМОВРЕДНОВАЊА ЈЕ ниво 4 
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Незадовољавајући ниво остварености се  показао  у следећем: 

 Није сачињен Програм личног и социјалног развоја ученика. 

 Нема евиденције о реализованим акцијама за подстицање одговорности ученика. 

 Нема евиденције о начину промовисања позитивног понашања ученика. 

 Не постоји  брошура о школским активностима. 

 

Предлог мера  у овом подручју: 

• Сачинити Програм личног и социјалног развоја ученика. 

• Увести евиденцију о реализованим акцијама за подстицање одговорности ученика. 

• Увести евиденција о начину промовисања позитивног понашања ученика. 

• Сачинити брошуру о школским активностима. 

 

 

 

 

2) У октобру и новембру, вреднован је други показатељ „Aтмосфера и међуљудски односи“ – 

анализа анкете за наставнике и стручну службу.  

 

Циљ  је утврдити  у којој мери се у школи  негује позитивна социјална клима, међусобна сарадња и 

уважавање; колико се у школи  подстиче на толеранцију, узајамно уважавање,  поштовање, сарадњу, 

бригу о другима; у којој мери се у школи води брига о уређењу и одржавању школског простора. 

 

На постављена питања требало је одговорити процењујући тачност тврдње, односно степен 

присутности, као и важност датог исказа по следећој скали: 

 

ВАЖНО 

1 –неважно 

2 –мало важно 

3 –важно 

4 –врло важно 

ТАЧНО/ПРИСУТНО 

1 –нетачно/није присутно 

2 –у мањој мери тачно/присутно 

3 –углавном тачно/присутно 

4 –тачно/присутно у потпуности 

 

Анкетирани су  наставници разредне и предметне наставе, педагог и директор школе. Упитнике 

је попунило 20 анкетираних. Комплетна анализа добијених података приказана је табеларно (Табела 

3.) и графички (Граф. 1. и 2.). 
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РЕЗУЛТАТИ УПИТНИКА ЗА НАСТАВНИКЕ И СТРУЧНУ СЛУЖБУ 

Табела 3. 

В А Ж Н О 

У
К

У
П

Н
О

 

П
Р

О
С

Е
К

 

Р
б

р
. 

п
и

т
а

њ
а

 

ТВРДЊА / ИСКАЗ 

Т А Ч Н О 

У
К

У
П

Н
О

 

П
Р

О
С

Е
К

 

1 2 3 4 1 2 3 4 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

0 0.00 0 0.00 2 10.00 18 90.00 20 3.90 1. 

У школи се негује позитивна 

социјална клима, међусобна 

сарадња и уважавање. 
0 0.00 6 30.00 9 45.00 5 25.00 20 2.95 

0 0.00 0 0.00 0 20.00 20 100.00 20 4.00 2. 

Сви у школи се подстичу на 

толеранцију, узајамно уважавање,   

поштовање, сарадњу, бригу о 

другима … 

0 0.00 6 30.00 8 40.00 6 30.00 20 3.00 

0 0.00 0 0.00 2 10.00 18 90.00 20 3.90 3. 

Међусобни односи су без 

предрасуда у погледу социјалног 

статуса, вероисповести, 

националне и полне припадности. 

3 15.00 0 0.00 9 45.00 8 40.00 20 3.10 

0 0.00 0 0.00 2 10.00 18 90.00 20 3.90 4. 

Свестан/на сам да је моје 

понашање пример ученицима, 

родитељима и колегама. 
1 5.00 1 5.00 3 15.00 15 75.00 20 3.60 

0 0.00 0 0.00 1 5.00 19 95.00 20 3.95 5. 
Код ученика развијам 

одговорност за поступке. 
1 5.00 0 0.00 2 10.00 17 85.00 20 3.75 

0 0.00 0 0.00 5 25.00 15 75.00 20 3.75 6. 

Ученике подстичем да 

организовано учествују у 

одлучивању по питањима која се 

непосредно тичу њих самих. 

1 5.00 1 5.00 7 35.00 11 55.00 20 3.40 

0 0.00 0 0.00 1 5.00 19 95.00 20 3.95 7. 
Ученике подстичем на бригу о 

људима. 
1 5.00 0 0.00 4 20.00 15 75.00 20 3.65 

0 0.00 0 0.00 3 15.00 17 85.00 20 3.85 8. 
 Код ученика развијам сарадничке 

односе. 
1 5.00 0 0.00 6 30.00 13 65.00 20 3.55 

0 0.00 0 0.00 1 5.00 19 95.00 20 3.95 9. 

Редовно користим прилику за 

похваљивање и признање 

позитивних поступака и успеха 

ученика. 

1 5.00 0 0.00 4 20.00 15 75.00 20 3.65 

0 0.00 0 0.00 4 20.00 16 80.00 20 3.80 10. 

Подстичем ученике да открију и 

развијају своје таленте 

учествујући у понуђеним 

ваннаставним активностима. 

1 5.00 0 0.00 7 35.00 12 60.00 20 3.50 

0 0.00 1 5.00 7 35.00 12 60.00 20 3.55 11. 
Сваке године водим бар једну 

секцију/слободну активност. 
2 10.00 1 5.00 7 35.00 10 50.00 20 3.25 

1 5.00 0 0.00 5 25.00 14 70.00 20 3.60 12. 

Подржавам ученике и помажем 

им да организују различите врсте 

културних, музичких, спортских и 

сличних активности. 

0 0.00 3 15.00 7 35.00 10 50.00 20 3.35 

0 0.00 0 0.00 6 30.00 14 70.00 20 3.70 13. 

Наша школа је центар културних 

и спортских активности у 

локалној средини. 
0 0.00 2 10.00 7 35.00 11 55.00 20 3.45 

0 0.00 1 5.00 4 20.00 15 75.00 20 3.70 14. 

У школи су осмишљене ситуације 

у којима се промовишу 

постигнућа ученика у свим 

областима, у школским и 

ваншколским активностима. 

0 0.00 2 7.00 7 35.00 11 55.00 20 3.45 

1 5.00 0 0.00 5 25.00 14 70.00 20 3.60 15. 

Сви у школи воде бригу о 

уређењу и одржавању школског 

простора. 
1 5.00 4 20.00 8 40.00 7 35.00 20 3.05 

СРЕДЊА ОЦЕНА 3.81 СРЕДЊА ОЦЕНА 3.38 

 

НИВО ОСТВАРЕНОСТИ У ОВОМ ПОДРУЧЈУ САМОВРЕДНОВАЊА ЈЕ ниво 3 
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Граф. 1. Скала процене важности за наставнике и стручну службу 

 

 
 

Граф. 2. Скала процене тачности за наставнике и стручну службу 
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Незадовољавајући ниво остварености се  показао  у следећем: 

 У школи  је слабо испољена позитивна социјална клима, међусобна сарадња и уважавање. 

 У школи се врло мало подстиче  толеранција, узајамно уважавање,  поштовање, сарадња, брига 

о другима.  

 

Предлог мера  у овом подручју: 

• Развити позитивну социјалну климу, побољшати међусобну сарадњу и уважавање. 

• Подстицати све запослене на већу толеранцију, узајамно уважавање, поштовање, сарадњу и 

бригу о ученицима. 

 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ РЕЗУЛТАТА УПИТНИКА ЗА НАСТАВНИКЕ И СТРУЧНУ СЛУЖБУ 

 

Процењујући тачност тврдње одосно степен присутности, као важност датог исказа, одговори 

наставника и стручне службе су следећи: 

1. У школи се негује позитивна социјална клима, међусобна сарадња и уважавање 

 Да  је  то  врло важно мисли 90% наставника, а да је то  присутно у потпуности изјаснило се 

25% наставника; 

 Да је то важно мисли 10% наставника, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило 

се 45% наставника; и 

 Да  је то у мањој мери тачно, тј. присутно изјаснило се 30% наставника. 

 

2. Сви у школи се подстичу на толеранцију, узајамно уважавање,  поштовање, сарадњу, бригу о 

другима ... 

 Да  је  то  врло важно мисли 100% наставника, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило 

се 30% наставника; 

 Да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 40% наставника; и 

 Да је у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 30% наставника. 

 

3. Међусобни односи су без предрасуда у погледу социјалног статуса, вероисповести, националне 

и полне припадности 

 Да  је  то  врло важно мисли 90% наставника, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

40% наставника; 

 Да је то важно мисли 10% наставника,а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило 

се 45% наставника; и 

 Да то није присутно, изјаснило се 15% наставника. 

 

4. Свестан/на сам да је моје понашање пример ученицима, родитељима и колегама 

 Да  је  то  врло важно мисли 90% наставника,а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

75% наставника; 

 Да је то важно мисли 10% наставника,а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило 

се 15% наставника; 

 Да  је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 5% наставника; и 

 Да то није присутно, изјаснило се 5% наставника. 

 

5. Код ученика развијам одговорност за поступке 

 Да  је  то  врло важно мисли 95% наставника, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

85% наставника; 

 Да је то важно мисли 5% наставника, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

10% наставника; и 

 Да то није присутно, изјаснило се 5% наставника. 
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6. Ученике подстичем да организовано учествују у одлучивању по питањима која се непосредно 

тичу њих самих 

 Да  је  то  врло важно мисли 75% наставника, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

55% наставника; 

 Да је то важно мисли 25 % наставника, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило 

се 35% наставника;  

 Да  је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 5% наставника; и 

 Да то није присутно, изјаснило се 5% наставника. 

 

7. Ученике подстичем на бригу о људима 

 Да  је  то  врло важно мисли 95% наставника, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило 

се 75% наставника; 

 Да је то важно мисли 5 % наставника, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило 

се 20% наставника; и 

 Да то није присутно,изјаснило се 5% наставника. 

 

8. Код ученика развијам сарадничке односе 

 Да  је  то  врло важно мисли 85% наставника, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

65% наставника; 

 Да је то важно мисли 15% наставника,а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило 

се 30% наставника; 

 Да то није присутно, изјаснило се 5% наставника. 

 

9. Редовно користим прилику за похваљивање и признање позитивних поступака и успеха ученика 

 Да  је  то  врло важно мисли 95% наставника, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

75% наставника; 

 Да је то важно мисли 5% наставника, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

20% наставника; и 

 Да то није присутно, изјаснило се 5% наставника. 

 

10. Подстичем ученике да открију и развијају своје таленте учествујући у понуђеним ваннаставним 

активностима 

 Да  је  то  врло важно мисли 80% наставника, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

60% наставника; 

 Да је то важно мисли 20% наставника,а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило 

се 35% наставника; и 

 Да то није присутно, изјаснило се 5% наставника. 

 

11. Сваке године водим бар једну секцију/слободну активност 

 Да  је  то  врло важно мисли 60% наставника, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

50 %наставника; 

 Да је то важно мисли 35% наставника, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило 

се 35% наставника; 

 Да је то  мало важно, изјаснило се 5% наставника; 

 Да  је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 5% наставника; и 

 Да то није присутно, изјаснило се10% наставника. 

 

12. Подржавам ученике и помажем им да организују различите врсте културних, музичких, 

спортских и сличних активности 

 Да  је  то  врло важно мисли 70% наставника, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

50% наставника; 
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 Да је то важно мисли 25% наставника, а да је то у већој мери тачно, тј. Присутно изјаснило 

се 35% наставника; 

 Да  је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 15% наставника; и 

 Да је то  неважно  мисли 5% наставника. 

 

13. Наша школа је центар културних и спортских активности у локалној средини 

 Да  је  то  врло важно мисли 70% наставника, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

55% наставника; 

 Да је то важно мисли 30% наставника, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило 

се 35% наставника; и 

 Да  је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 10% наставника. 

 

14. У школи су осмишљене ситуације у којима се промовишу постигнућа ученика у свим областима, 

у школским и ваншколским активностима 

 Да  је  то  врло важно мисли 75% наставника, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

55% наставника; 

 Да је то важно мисли 20% наставника, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило 

се 35% наставника; 

 Да је то  мало важно, изјаснило се 5% наставника; и 

 Да  је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 7% наставника. 

 

15. Сви у школи воде бригу о уређењу и одржавању школског простора 

 Да  је  то  врло важно мисли 70% наставника, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило 

се35% наставника; 

 Да је то важно мисли 25% наставника, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило 

се 40% наставника; 

 Да  је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 20% наставника; и 

 Да то није присутно, изјаснило се 5% наставника. 

 

 
3) У децембру, вреднован је други показатељ „Aтмосфера и међуљудски односи“ – анализа 

анкете за ученике.  

 

Циљ  је утврдити  у којој мери се у школи  негује позитивна социјална клима, међусобна сарадња и 

уважавање; колико се у школи  подстиче на толеранцију, узајамно уважавање,  поштовање, сарадњу, 

брига о другима; у којој мери се у школи води брига о уређењу и одржавању школског простора. 

 

На постављена питања требало је одговорити процењујући тачност тврдње, односно степен 

присутности, као и важност датог исказа по следећој скали: 

 

ВАЖНО 

1 –неважно 

2 –мало важно 

3 –важно 

4 –врло важно 

ТАЧНО/ПРИСУТНО 

1 –нетачно/није присутно 

2 –у мањој мери тачно/присутно 

3 –углавном тачно/присутно 

4 –тачно/присутно у потпуности 

 

Aнкетирани  су ученици од 5. до 8. разреда. Упитнике је попунило 96 анкетираних ученика. 

Комплетна анализа добијених података приказана је табеларно (Табела 4.) и графички (Граф. 3. и 

4.). 
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РЕЗУЛТАТИ УПИТНИКА ЗА УЧЕНИКЕ 

Табела 4. 

В А Ж Н О 

У
К

У
П

Н
О

 

П
Р

О
С

Е
К

 

Р
б

р
. 

П
и

т
а

њ
а

 

ТВРДЊА / ИСКАЗ 

Т А Ч Н О 

У
К

У
П

Н
О

 

П
Р

О
С

Е
К

 

1 2 3 4 1 2 3 4 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

8 8.33 13 13.54 42 43.75 33 34.38 96 3.04 1. 
Волим да идем у школу јер 

се у њој добро осећам. 
12 12.50 29 30.21 34 35.42 21 21.88 96 2.67 

1 1.04 2 2.08 23 23.96 70 72.92 96 3.69 2. 

Упознат/а сам с правилима 

понашања и кућним редом 

у школи. 
3 3.13 5 5.21 28 29.17 60 62.50 96 3.51 

4 4.17 4 4.17 31 32.29 57 59.38 96 3.47 3. 

У школи нас уче да будемо 

одговорни за своје 

поступке. 
6 6.25 8 8.33 44 45.83 38 39.58 96 3.19 

1 1.04 11 11.46 36 37.50 48 50.00 96 3.36 4. 
У школи нас подстичу да 

бринемо о другима. 
6 6.25 19 19.79 33 34.38 38 39.58 96 3.07 

2 2.08 8 8.33 38 39.58 48 50.00 96 3.38 5. 
У школи нас подстичу на 

међусобну телеранцију. 
6 6.25 10 10.42 35 36.46 45 46.88 96 3.24 

4 4.17 7 7.29 32 33.33 53 55.21 96 3.40 6. 
У школи нас наводе на 

поштовање различитости. 
4 4.17 13 13.54 34 35.42 45 46.88 96 3.25 

3 3.13 8 8.33 43 44.79 42 43.75 96 3.29 7. 

У школи се негују и 

подстичу сараднички 

односи. 
5 5.21 24 25.00 31 32.29 36 37.50 96 3.02 

5 5.21 8 8.33 30 31.25 53 55.21 96 3.36 8. 

У школи нас подстичу да 

слободно изражавамо своје 

ставове и мисли. 
11 11.46 19 19.79 33 34.38 33 34.38 96 2.92 

2 2.08 11 11.46 26 27.08 57 59.38 96 3.44 9. 

У школи се редовно 

похваљују позитивни 

поступци и успех ученика. 
5 5.21 16 16.67 23 23.96 52 54.17 96 3.27 

5 5.21 3 3.13 27 28.13 61 63.54 96 3.50 10. 

Понашање наставника у 

школи, међусобно и у 

односу са ученицима, јесте 

уз узајамно уважавање. 

7 7.29 16 16.67 42 43.75 31 32.29 96 3.01 

3 3.13 3 3.13 25 26.04 65 67.71 96 3.58 11. 
У школи се осећам 

безбедно. 
20 20.83 14 14.58 30 31.25 32 33.33 96 2.77 

5 5.21 6 6.25 23 23.96 62 64.58 96 3.48 12. 

О недопустивом понашању 

ученика у школи, као што је 

агресивност, нетрпељивост, 

нетолеранција, 

неуважавање и слично 

отворено се разговара. 

3 3.13 16 16.67 31 32.29 46 47.92 96 3.25 

5 5.21 3 3.13 19 19.79 69 71.88 96 3.58 13. 
Када имам пробле, знам 

коме треба да се обратим. 
9 9.38 11 11.46 24 25.00 52 54.17 96 3.24 

3 3.13 13 13.54 31 32.29 49 51.04 96 3.31 14. 
У школи нас подстичу да 

бринемо о свом окружењу. 
9 9.38 15 15.63 33 34.38 39 40.63 96 3.06 

3 3.13 9 9.38 33 34.38 51 53.13 96 3.38 15. 

У школи нас подстичу да 

бринемо о уређењу и 

одржавању школског 

простора. 

5 5.21 14 14.58 27 28.13 50 52.08 96 3.27 

СРЕДЊА ОЦЕНА 3.42  СРЕДЊА ОЦЕНА 3.12 

 

НИВО ОСТВАРЕНОСТИ У ОВОМ ПОДРУЧЈУ САМОВРЕДНОВАЊА ЈЕ ниво 3 
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Граф. 3. Скала процене важности за ученике 

 

 
 

Граф. 4. Скала процене тачности за ученике 
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Незадовољавајући ниво остварености се  показао  у следећем: 

 Ученици не воле да иду у школу, јер се у њој не осећају добро. 

 Ученици се у школи не осећају безбедно. 

 Ученици  се  у школи не подстичу да слободно изразе своје ставове и мисли. 

 

Предлог мера  у овом подручју: 

• Побољшати сарадњу са ученицима, подстицати мотивацију, развијати бољу сарадњу, 

уважавање, да би се боље осећали у школи и радо долазили у њу. 

• Спровести анкетирање ученика у циљу утврђивања нивоа безбедности у школи. 

• Подстицати слободно изражавање ставова и мисли ученика. Детаљније разматрати предлоге 

Ученичког парламента, Вршњачког и Волонтерског тима. 

 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ РЕЗУЛТАТА УПИТНИКА ЗА УЧЕНИКЕ 

 

Процењујући тачност тврдње одосно степен присутности, као важност датог исказа, одговори 

ученика су следећи: 

 

1.Волим да идем у школу јер се у њој добро осећам: 

Да  је  то  врло важно мисли 34.38% ученика, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

21.88% ученика; 

Да је то важно мисли 43.75% ученика, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

35.42% ученика; 

Да је то мало важно  мисли 13.54% ученика, а да је то у мањој мери тачно, тј. присутно, 

изјаснило се 30.21% ученика; 

Да је  то  неважно, изјаснило се 8.33% ученика; нетачно, тј. није присутно, изјаснило се 12.50% 

ученика. 

 

2. Упознат/а сам с правилима понашања и кућним редом у школи: 

Да  је  то  врло важно мисли 72.92% ученика, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

62.50% ученика; 

Да је то важно мисли 23.96% ученика, а да је то у већој мер тачно, тј.присутно, изјаснило се 

29.17% ученика; 

Да је то мало важно  мисли 2.08% ученика, а да је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило 

се 5.21% ученика;  

Да је то  неважно  мисли 1.04% ученика, а да је то  нетачно, тј. није присутно, изјаснило се 3.13% 

ученика. 

 

3. У школи нас уче да будемо одговорни за своје поступке: 

Да  је  то  врло важно мисли 59.38% ученика, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

39.58% ученика; 

Да је то важно мисли 32.29% ученика, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

45.83% ученика; 

Да је то мало важно  мисли 4.17% ученика, а да је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило 

се 8.33% ученика; 

Да је то  неважно  мисли 4.17% ученика, а да је то нетачно, тј. није присутно, изјаснило се 6.25% 

ученика. 

 

4.У школи нас подстичу да бринемо о другима: 

Да  је  то  врло важно мисли 50% ученика, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 40% 

ученика; 

Да је то важно мисли 38% ученика, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 34% 

ученика; 
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Да је то мало важно  мисли 12% ученика, а да је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило 

се 20% ученика; 

Да је то  неважно  мисли 1%, а да је то нетачно, тј. није присутно, изјаснило се 6% ученика. 

 

5. У школи нас подстичу на међусобну толеранцију: 
Да  је  то  врло важно мисли 50% ученика, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 46.88% 

ученика; 

Да је то важно мисли 39.58% ученика, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

36.46% ученика; 

Да је то мало важно  мисли 8.33% ученика, а да је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило 

се 10.42% ученика; 

Да је то  неважно  мисли 2.08% ученика, а да то није присутно, изјаснило се 6.25% ученика. 

 

6.У школи нас наводе на поштовање различитости: 

Да  је  то  врло важно мисли 55.21% ученика, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

46.88% ученика; 

Да је то важно мисли 33.33% ученика, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

35.42% ученика; 

Да је то мало важно  мисли 7.29% ученика, а да је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило 

се 13.54% ученика; 

 Да је то  неважно  мисли 4.17% , а да то није присутно, изјаснило се 4.17% ученика. 

 

7. У школи се негују и подстичу сараднички односи.: 

Да  је  то  врло важно мисли 43.75% ученика, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

37.50% ученика; 

Да је то важно мисли 44.79% ученика, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

32.29% ученика; 

Да је то мало важно  мисли 8.33% ученика, а да је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило 

се 25% ученика; 

Да је то  неважно  мисли 3.13% , а да то није присутно, изјаснило се 5.21% ученика. 

 

8. У школи нас подстичу да слободно изражавамо своје ставове и мисли.: 

Да  је  то  врло важно мисли 55.21% ученика, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

34.38% ученика; 

Да је то важно мисли 31.25% ученика, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

34.38% ученика; 

Да је то мало важно  мисли 8.33% ученика, а да је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило 

се 19.79% ученика; 

 Да је то  неважно  мисли 5.21%, а да то није присутно, изјаснило се 1.46% ученика. 

 

9. У школи се редовно похваљују позитивни поступци и успех ученика: 
Да  је  то  врло важно мисли 59.38% ученика, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

54.17% ученика; 

Да је то важно мисли 27.08% ученика, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

23.96% ученика; 

Да је то мало важно  мисли 11.46% ученика, а да је то у мањој мери тачно, тј. присутно, 

изјаснило се 16.67% ученика; 

 Да је то  неважно  мисли 2.08% , а да то није присутно, изјаснило се 5.21% ученика. 

 

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

уважавање: 

Да  је  то  врло важно мисли 63.54% ученика, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

32.29% ученика; 
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Да је то важно мисли 28.13% ученика, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

43.75% ученика; 

Да је то мало важно  мисли 3.13% ученика а да је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило 

се 16.67% ученика; 

Да је то  неважно  мисли 5.21% ученика, да  то није присутно, изјаснило се 7.29% ученика. 

 

11. У школи се осећам безбедно: 

Да  је  то  врло важно мисли 67.71% ученика, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

33.33% ученика; 

Да је то важно мисли 26.04% ученика, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

31.25% ученика; 

Да је то мало важно  мисли 3.13% ученика а да је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило 

се 14.58% ученика; 

Да је то  неважно  мисли 3.13% ученика, да  то није присутно, изјаснило се 20.83% ученика.          

                                             

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

нетолеранција, неуважавање и слично отворено се разговара: 

Да  је  то  врло важно мисли 64.58% ученика, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

47.92% ученика; 

Да је то важно мисли 23.96% ученика, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

32.29% ученика; 

Да је то  мало важно,изјаснило се 6.25% ученика, да је то у мањој мери тачно тј. присутно, 

изјаснило се 16.67% ученика; 

Да је то  неважно  мисли 5.21% ученика, да  то није присутно, изјаснило се 3.13% ученика. 

 

13. Када имам пробле, знам коме треба да се обратим: 

Да  је  то  врло важно мисли 71.88% ученика, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

54.17% ученика; 

Да је то важно мисли 19.79% ученика, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

25% ученика; 

Да је то  мало важно, изјаснило се 3.13% ученика, да је то у мањој мери тачно, тј. присутно, 

изјаснило се 11.46% ученика; 

Да је то  неважно  мисли 5.21% ученика, да то није присутно, изјаснило се 9.38% ученика. 

 

14. У школи нас подстичу да бринемо о свом окружењу: 

Да  је  то  врло важно мисли 51.04% ученика, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

40.63% ученика; 

Да је то важно мисли 32.29% ученика, а да је то у већој мери тачно,тј.присутно, изјаснило се 

34.38% ученика; 

Да је то мало важно  мисли 13.54% ученика, да  је то у мањој мери тачно, 

тј.присутно, изјаснило се 15.63% ученика; 

Да је то  неважно  мисли 3.13% ученика, да то није присутно, изјаснило се 9.38% ученика. 

 

15. У школи нас подстичу да бринемо о уређењу и одржавању школског простора: 

Да  је  то  врло важно мисли 53.13% ученика, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

52.08% ученика; 

Да је то важно мисли 34.38% ученика, а да је то у већој мери тачно,тј.присутно, изјаснило се 

28.13% ученика; 

Да је то мало важно, изјаснило се 9.38% ученика, да  је то у мањој мери тачно тј. присутно, 

изјаснило се 14.58% ученика; 

Да је то неважно  мисли 3.13% ученика, да то није присутно, изјаснило се 5.21% ученика. 
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА АНКЕТИРАНИХ НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

није присутно у мањој мери присутно у већој мери присутно присутно у потпуности

15%

45%

40%

4%

14%

35%

47%

Међусобни односи су без предрасуда у 
погледу социјалног статуса, вероисповести, 

националне и полне припадности
наставници ученици

није присутно у мањој мери присутноу већој мери присутноприсутно у потпуности

30%

40%

30%

6%

10%

37%

47%

У школи нас подстичу на међусобну 
телеранцију

наставници ученици
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није присутно у мањој мери присутноу већој мери присутноприсутно у потпуности

5%
10%

85%

6% 8%

40% 40%

У школи нас уче да будемо одговорни за 
своје поступке

наставници ученици

није присутно у мањој мери присутноу већој мери присутноприсутно у потпуности

5%

30%

65%

5%

25%

32%

38%

У школи се негују и подстичу сараднички 
односи

наставници ученици
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није присутно у мањој мери присутноу већој мери присутноприсутно у потпуности

5%

20%

40%

35%

5%

15%

28%

52%

Сви у школи воде бригу о уређењу и 
одржавању школског простора

наставници ученици

није присутно у мањој мери присутноу већој мери присутно присутно у потпуности

5%

20%

75%

6%

20%

34%

40%

У школи нас подстичу да бринемо о другима

наставници ученици
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У оквиру области „ Етос", вреднован је и трећи показатељ „ Партнерство са родитељима “. 

Циљ је утврдити оствареност добре комуникације са родитељима и у којој су мери родитељи 

укључени у живот и рад школе и у школско учење. 

Анкетирани су родитељи ученика од петог до осмог разреда.  

Упитнике је попунило 69 анкетираних. 

 

На постављена питања требало је одговорити процењујући тачност тврдње, односно степен 

присутности, као и важност датог исказа по следећој скали: 

 

ВАЖНО 
1 –неважно 

2 –мало важно 

3 –важно 

4 –врло важно 

ТАЧНО/ПРИСУТНО 

1 –нетачно/није присутно 

2 –у мањој мери тачно/присутно 

3 –углавном тачно/присутно 

4 –тачно/присутно у потпуности 

 

 

Комплетна анализа добијених података приказана је табеларно( резултати су изражени у 

процентима) и графички. 

 

 

 

 

 

 

није присутно у мањој мери присутноу већој мери присутноприсутно у потпуности

5%

20%

75%

5%

17%

24%

54%

У школи се редовно похваљују позитивни 
поступци и успех ученика

наставници ученици
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РЕЗУЛТАТИ УПИТНИКА ЗА РОДИТЕЉЕ 

 

 

ВАЖНО 
ТВРДЊА/ИСКАЗ 

ТАЧНО 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1,4 1,4 29 68,2 
1. Упознат/а сам с правилима понашања 

и кућним редом у школи. 
/ 1,4 37,7 60,9 

/ 4,3 31,9 63,8 
2. Школа подстиче и отворена је за 

сарадњу с родитељима. 
/ 2,9 34,8 62,3 

/ 4,3 27,5 68,2 
3. У школи се негује међусобна сарадња 

и узајамно уважавање. 
2,9 13 49,3 34,8 

1,4 5,8 29 63,8 
4. Запослени у школи се према мени као 

родитељу односе са уважавањем. 
1,4 7,3 40,6 50,7 

2,9 / 17,4 79,7 
5. Имам добру сарадњу са одељенским 

старешином свог детета. 
1,4 2,9 8,7 87 

1,4 1,4 34,8 62,4 
6. Знам коме у школи треба да се 

обратим за различите информације. 
/ 4,3 45,0 50,7 

1,4 5,8 42 50,8 
7. Информације о раду и дешавањима у 

школи су правовремене и потпуне. 
/ 14,5 50,7 34,8 

/ 7,3 44,9 47,8 
8. Информације о раду и дешавањима у 

школи су јасне и прецизне. 
1,4 15,9 47,9 34,8 

/ 10,1 39,1 50,8 

9. Школа тражи мишљење и подршку 

родитеља када су у питању ваннаставне 

активности. 

1,4 14,5 36,3 47,8 

1,0 1,0 32,8 65,2 

10. Школа тражи мишљење и сагласност 

родитеља када су у питању активности 

које морају да финансирају родитељи. 

/ 8,7 24,6 66,7 

1,4 / 31,9 66,7 

11. Финансијско учешће родитеља има 

јасну сврху и праћено је повратном 

информацијом о реализацији. 

2,8 5,9 36,2 55,1 

1,4 5,8 45,0 47,8 
12. Рад Савета родитеља је јаван и 

отворен за присуство заинтересованих. 
2,9 13 45,0 39,1 

/ 5,8 33,3 60,9 
13. Школа прихвата иницијативе и 

сугестије Савета родитеља. 
/ 11,6 44,9 43,5 

 

 

НИВО ОСТВАРЕНОСТИ У ОВОМ ПОДРУЧЈУ САМОВРЕДНОВАЊА ЈЕ: 3 

 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ РОДИТЕЉА 

 

1. Упознат/а сам с правилима понашања и кућним редом у школи 

Да  је  то  врло важно мисли 68,2% родитељ, а да је то  присутно у потпуност, изјаснило се  60,9% 

родитеља; 

Да је то важно мисли 29% родитељ, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 37,7% 

родитеља; 

Да је то  мало важно, изјаснило се 1,4% родитеља; 

Да  је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 1,4% родитеља; 

Да је то  неважно изјаснило се 1,4% родитеља. 
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2. Школа подстиче и отворена је за сарадњу с родитељима 

Да  је  то  врло важно мисли 63,8% родитеља, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

62,3% родитеља; 

Да је то важно мисли 31,9% родитеља,а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

34,8% родитеља; 

Да је то  мало важно, изјаснило се 4,3% родитеља; 

Да  је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 2,9% родитеља. 

 

3. У школи се негује међусобна сарадња и узајамно уважавање 

Да  је  то  врло важно мисли 68,2% родитеља, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

34,8% родитеља; 

Да је то важно мисли 27,5% родитељ,а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

49,3% родитеља; 

Да је то  мало важно, изјаснило се 4,3% родитеља; 

Да  је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 13% родитеља; 

Да то није присутно, изјаснило се 2,9% родитеља.  

 

4. Запослени у школи се према мени као родитељу односе са уважавањем 

Да  је  то  врло важно мисли 63,8% родитеља, а да је то присутно у потпуности, изјаснило се 

50,7% родитеља; 

Да је то важно мисли 29% родитељ, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 40,6% 

родитеља; 

Да је то  мало важно, изјаснило се 5,8% родитеља; 

Да  је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 7,3% родитеља; 

Да је то  неважно изјаснило се 1,4% родитеља; да то није присутно, изјаснило се 1,4% родитеља. 

 

5. Имам добру сарадњу са одељенским старешином свог детета 

Да  је  то  врло важно мисли 79,7% родитеља, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 87% 

родитеља; 

Да је то важно мисли 17,4% родитељ, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

8,7% родитеља; 

Да  је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 2,9% родитеља; 

Да је то  неважно изјаснило се 2,9% родитеља и није присутно, изјаснило се 1,4% родитеља. 

 

6. Знам коме у школи треба да се обратим за различите информације 

Да  је  то  врло важно мисли 62,4% родитеља, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

50,7% родитеља; 

Да је то важно мисли 34,8% родитељ, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

45,0% родитеља; 

Да је то  мало важно, изјаснило се 1,4%  и да  је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило 

се 4,3% родитеља; 

Да је то  неважно изјаснило се 1,4% родитеља. 

 

7. Информације о раду и дешавањима у школи су правовремене и потпуне 

Да  је  то  врло важно мисли 50,8% родитељ, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 34,8% 

родитеља; 

Да је то важно мисли 42% родитеља,а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 50,7% 

родитеља; 

Да је то  мало важно, изјаснило се 5,8% родитеља; 

Да  је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 14,5% родитеља; 

Да је то  неважно изјаснило се 1,4% родитеља. 



22 

 

 

 

8. Информације о раду и дешавањима у школи су јасне и прецизне 

Да  је  то  врло важно мисли 47,9% родитеља ,а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

34,8% родитеља; 

Да је то важно мисли 44,9% родитеља, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

47,8% родитеља; 

Да је то  мало важно, изјаснило се 7,3% родитеља; 

Да  је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 15,9% родитеља; 

Да то није присутно, изјаснило се 1,4% родитеља. 

 

9. Школа тражи мишљење и подршку родитеља када су у питању ваннаставне активности 

Да  је  то  врло важно мисли 50,8% родитеља, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

47,8% родитеља; 

Да је то важно мисли 39,1% родитеља, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

36,3% родитеља; 

Да је то  мало важно, изјаснило се 10,1% родитеља; 

Да  је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 14,5% родитеља;  

Да то није присутно, изјаснило се 1,4% родитеља. 

 

10. Школа тражи мишљење и сагласност родитеља када су у питању активности које морају 

да финансирају родитељи 

Да  је  то  врло важно мисли 65,2% родитеља, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

66,7% родитеља; 

Да је то важно мисли 32,8% родитеља, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

24,6% родитеља; 

Да је то  мало важно, изјаснило се 1,0% родитеља; 

Да  је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 8,7% родитеља; 

Да је то  неважно изјаснило се 1,0% родитеља.  

 

11. Финансијско учешће родитеља има јасну сврху и праћено је повратном информацијом о 

реализацији 

Да  је  то  врло важно мисли 66,7% родитеља, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

55,1% родитеља; 

Да је то важно мисли 31,9% родитеља, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

36,2% родитеља; 

Да  је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 5,8% родитеља; 

Да је то  неважно изјаснило се 1,4% родитеља и није присутно, изјаснило се 2.8% родитеља. 

 

12. Рад Савета родитеља је јаван и отворен за присуство заинтересованих 

Да  је  то  врло важно мисли 47,8% родитеља, а да је то  присутно у потпуности, изјаснило се 

39,1% родитеља; 

Да је то важно мисли 44.9% родитеља, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

45,0% родитеља; 

Да је то мало важно, изјаснило се 5,8% родитеља; 

Да  је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 13% родитеља; 

Да је то  неважно изјаснило се 1,4% родитеља и није присутно, изјаснило се 2.9% родитеља. 

 

13. Школа прихвата иницијативе и сугестије Савета родитеља 
Да  је  то  врло важно мисли 60,9% родитеља, а да је то  присутно у потпуност, изјаснило се 

43.5%родитеља; 

Да је то важно мисли 33,3% родитеља, а да је то у већој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 

44,9%родитеља; 
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Да је то  мало важно, изјаснило се 5,8% родитеља; 

Да  је то у мањој мери тачно, тј. присутно, изјаснило се 11,6% родитеља. 

 

 

ВАЖНО: 
 НЕВАЖНО - 1% 

 МАЛО ВАЖНО - 4% 

 ВАЖНО - 34% 

 ВРЛО ВАЖНО - 61% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАЧНО/ПРИСУТНО 

 Нетачно/није присутно – 1% 

 У мањој мери тачно/присутно – 9% 

 Углавном тачно/присутно – 39% 

 Тачно/присутно у потпуности – 51% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕВАЖНО
1%

МАЛО ВАЖНО
4%

ВАЖНО
34%

ВРЛО ВАЖНО
61%

ВАЖНО 

НЕТАЧНО/НИЈЕ 
ПРИСУТНО

1%

У МАЊОЈ МЕРИ 
ТАЧНО/ПРИСУТНО

9%

У ВЕЋОЈ МЕРИ 
ТАЧНО /ПРИСУТНО

39%

ТАЧНО/ПРИСУТНО У 
ПОТПУНОСТИ

51%

ТАЧНО/ПРИСУТНО
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Незадовољавајући ниво остварености се  показао  у следећем: 

 У школи се не негује довољно међусобна сарадња и узајамно уважавање.  

 Информације о раду и дешавањима у школи нису правовремене и потпуне. 

 Информације о раду и дешавањима у школи нису јасне и прецизне. 

 

Предлог мера  у овом подручју: 

• Развити позитивну социјалну климу, побољшати међусобну сарадњу и уважавање. 

• Подстицати запослене на правовремено и потпуно информисање родитеља о дешавањима и раду 

у школи. 

• Подстицати запослене да родитељима дају јасне и прецизне информације о дешавањима у 

школи. 

 

 

 

                                                                     Координатор Тима за самовредновање 

                                                                      Анђелка Спирић 

 

 


