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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ  

 
Полазне основе за рад Тима за самовредновање дефинисане су следећим документима: 

1) ПРАВИЛНИК о вредновању квалитета рада установе, ("Службени гласник РС", број 10/2019од 15. 

фебруара 2019. године). ПРИМЕНА од школске 2019-2020. године. 

2) ПРАВИЛНИК о стандардима квалитета рада установе,  ("Службени гласник РС", бр. 14/2018 од 23. јула 

2018. године).ПРИМЕНА од 10. августа 2018. године.. 

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

 

ПРАВИЛНИКОМ о вредновању квалитета рада установе прописано је: 

 Члан 4. 

 Установа је дужна да самовредновање спроводи сваке године по појединим областима 

квалитета, а сваке четврте или пете године – у целини. 

 Члан 5. 

 Директор именује чланове Тима за самовредновање на период од годину дана. Приликом 

образовања Тима за самовредновање примењује се принцип равномерне заступљености свих 

запослених у процесу самовредновања. Радом Тима за самовредновање руководи руководилац 

Тима, који се бира из реда чланова Тима. Директор установе учествује у раду Тима за 

самовредновање. 

 Члан 6. 

 Годишњи план самовредновања припрема Тим за самовредновање. 

 Годишњи план самовредновања доноси се на основу процене стања у установи и саставни је 

део Годишњег плана рада установе. 

 У Годишњем плану самовредновања утврђују се предмет самовредновања који представља 

једну или више области квалитета или самовредновање рада установе у целини, дефинисаних 

стандардима квалитета рада установа (у даљем тексту: предмет самовредновања), предвиђене 

активности, временска динамика, носиоци и очекивани исходи, инструменти и технике 

самовредновања. 

 

ПРАВИЛНИКОМ о стандардима квалитета рада установе прописани су следећи  СТАНДАРДИ 

КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ: 

 Област квалитета 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 Област квалитета 5: ЕТОС 

 Област квалитета 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

ПРИРУЧНИК за самовредновање и вредновање рада школе прописано је да се ниво остварености – 

вредновање оствареног врши помоћу четворостепене скале. 

У процесу вредновања утврђује се у којој мери су присутни показатељи који описују стандард. Степен 

присутности показатеља се процењује у односу на учесталост појављивања приликом посматрања процеса 
рада, у току поступка вредновања и у односу на квалитет заступљености у пракси, документацији и другим 

изворима доказа. 

Присутност показатеља се процењује на скали 1 до 4, при чему 4 означава да је показатељ присутан у 

потпуности, 3 да је показатељ присутан у већој мери, 2 да је показатељ присутан у мањој мери и 1 

означава да показатељ није присутан. 

Оствареност стандарда представља меру испуњености прописаног стандарда квалитета. Ниво остварености 

стандарда се изражава као аритметичка средина мере присутности свих показатеља у оквиру истог стандарда. 
Постоје четири нивоа остварености стандарда и они су исказани на скали од 1 до 4, при чему 4 означава 

највиши ниво остварености а 1 најнижи ниво остварености: 
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 Ниво 4 означава да је у потпуности остварен стандард и представља вредност аритметичке средине мере 

присутности показатеља од 3,51 и 4,00. Овај ниво представља најпожељнију ситуацију, ситуацију коју 

школа тежи да достигне или да задржи. Доминирају јаке стране, а евентуални ситни недостаци не утичу 
на квалитет рада у школи. Без обзира што је школа достигла овај ниво, очекује се да и даље унапређује 

свој рад. 

 Ниво 3 означава да је стандард остварен у већој мери и представља вредност аритметичке средине мере 

присутности показатеља од 2,51 до 3,50. Овај ниво карактерише више јаких него слабих страна, али 
постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе и пожељно их је отклањати. 

 Ниво 2 означава да је стандард остварен у мањој мери и представља вредност аритметичке средине мере 

присутности показатеља од 1,51 до 2,50. Овај ниво одражава присутност појединих јаких страна, али 
преовлађују слабе стране које значајно умањују квалитет рада. Овакво стање захтева предузимање 

одређених акција, ради отклањања уочених слабости. 

 Ниво 1 означава да стандард није остварен и представља вредност аритметичке средине мере 
присутности показатеља од 1,00 до 1,50. Овај ниво означава да изразито преовлађују слабе стране које 

угрожавају напредовање и развој ученика. Неопходна је хитна акција и стручна помоћ за отклањање 

недостатака. 

 
Тим за самовредновање рада Школе (у даљем тексту: Тим за самовредновање) има десет чланова и чине га: 

наставници предметне наставе, наставници разредне наставе, стручни сарадници, представници Савета 

родитеља и Ученичког парламента, а исти ради у складу са Статутом Школе. Тим за самовредновање именује 
директор и исти активно учествује у његовом раду. О раду Тима координатор води записник, а  за свој рад 

Тим одговара директору и Наставничком већу. 

 
Састав Тима за самовредновање: 

 Антић Марина - координатор 

 Медаровић Мирјана - члан 

 Ракита Ивана - члан 

 Виторац Јована - члан 

 Пушковић Даница - члан 

 Анђелић Зорица - члан 

 Чокорац Биљана - члан 

 Деман Миланка - члан 

 Калања Валерија - члан 

 представник Савета родитеља Васић Наташа - члан 

 представник Ученичког парламента Јовановић Емилија - члан 

 

Тим за самовредновање, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа (одредбе 
Статута), обавља посебно следеће послове:  

1) Организује и координира самовредновање квалитета рада Школе (у даљем тексту: самовредновање);  

2) обезбеђује услове за спровођење самовредновања; 

3) Припрема Годишњи план самовредновања;  

4) Прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши анализу квалитета предмета 

самовредновања на основу обрађених података; 

5) Након извршеног самовредновања сачињава Извештај о самовредновању;  

6) Сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје 

надлежности; 

7) Обавља и друге послове који му Законом, подзаконским актима и одлуком директора школе буду 

стављени у надлежност. 

 

 

У школској 2020-2021. години Тим ће вредновати: 

 Област квалитета 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 Област квалитета 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

 

ПРАВИЛНИКOM О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ("Сл. гласник РС -Просветни 
гласник", бр. 14/2018) прописано је: 
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2. СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ  

 

2.1.  ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ  

1.1. Програмирање образовно - васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе.  

1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа.  
1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе (наставници, стручни 

сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница).  

1.1.3. Садржај кључних школских докумената одражава специфичности установе.  
1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и проценама квалитета 

рада установе.  

1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе  ученика.  

 

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у школи.  

1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са Школским програмом, Развојним планом и Годишњим  

календаром.  
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.  
1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују промене на свим 

нивоима деловања.  

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за праћење рада и  

извештавање током школске године.  
1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је са садржајем 

годишњег плана рада.  

 

1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и 

васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметних и 

предметних компетенција.  

1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално планирање 
наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе.  

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.  
1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано је на праћењу 

постигнућа ученика.  

1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања интересовања ученика.  
1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко-истраживачким подацима,  

специфичним потребама ученика и условима непосредног окружења.  

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или напомене о реализацији  

планираних активности. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШК ОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА  

6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивање рада школе.  
6.1.1. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности.  

6.1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школе и компетенцијама запослених.  

6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету њиховог рада.  
6.1.4. Директор обезбеђује услове да запослени, Ученички парламент и Савет родитеља активно 

учествују у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе.  

6.1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених.  
 

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

6.2.1. Директор редовно остварује инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад.  

6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању, прате и вреднују образовно-васпитни рад и предлажу 
мере за побољшање квалитета рада.  

6.2.3. Тим за самовредновање остварује самовредновање рада школе у функцији унапређивања 

квалитета.  
6.2.4. У школи се користе подаци из јединственог информационог система просвете за вредновање и 

унапређивање рада школе.  

6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости школе.  

6.2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на основу резултата праћења 
и вредновања.  

 

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе. 
6.3.1. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другима.  

6.3.2. Директор показује отвореност за промене и подстиче иновације.  

6.3.3. Директор промовише вредности учења и развија школу као заједницу целоживотног учења.  
6.3.4. Директор планира лични професионални развој на основу резултата спољашњег вредновања и   

самовредновања свог рада.  

 

6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе.  
6.4.1. Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује услове за његово остваривање 

у складу са могућностима школе.  

6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања планирају и унапређују 
професионално деловање.  

6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и умрежавањем 

између школа вреднују и унапређују наставу и учење.  

6.4.4. Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали.  
 

6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално.  

6.5.1. Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса.  
6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета наставе.  

6.5.3. Материјално-технички ресурси ван школе (културне и научне институције, историјски локалитети, 

научне институције, привредне и друге организације и сл.) користе се у функцији наставе и учења.  
 

6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух.  

6.6.1. Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и непривредним 

организацијама и локалном заједницом у циљу развијања предузетничких компетенција ученика.  
6.6.2. У школи се подржава реализација пројеката којима се развијају опште и међупредметне 

компетенције.  

6.6.3. Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост, оријентацију ка предузетништву и 
предузетничке компетенције ученика и наставника.  

6.6.4. Школа укључује ученике и родитеље у конкретне активности у кључним областима квалитета.  

6.6.5. Директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на развој кључних компетенција за 
целоживотно учење ученика и наставника. 

 

Због великог броја стандарда квалитета у оквиру области и малог бројног стања наставника, Тим је у 

могућности да изврши вредовање само појединих стандарда у оквиру области. 
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Годишњи плана рада Тима за самовредновање рада Школе приказан је у Табели 1., a Плантежишних 

активности Тима за самовредновање за школску 2020-2021. годину у Табели 2. 

 

 

Годишњи план рада Тима за самовредновање рада Школе 

Табела 1. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активностии 

сарадници 

Начиниреализацијеи 

исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду Тима 

за самовредновање за претходну школску 

годину 

Координатор и 

чланови Тима  
за  

самовредновање 

Директор 
Педагог 

Анализа и усвајање 

извештаја   

 -Избор руководства и чланова за наредну 

школску годину и подела задужења 

члановима Тима 

 Изабрано ново 

руководство 

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

Тима за самовредновање за наредну школску 

годину 

Усвојен годишњи план 
рада Тима за 

самовредновање 

- Учешће у изради предлога ГПР за наредну 

школску годину  

Усаглашавање потреба и 
могућности и 

имплементација Плана 

Тима за самовредновање у 

предлог ГПР 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 -

 Ј
У

Н
 

- Информисање Наставничког већа о 

планираним активностима Тима за 

самовредновање  

КоординаторТима 
за самовредновање 

План активности Тима за 
самовредновање 

- Реализација Плана активности Тима за 

самовредновање за школску 2020-2021. 

годину  

 Област квалитета 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, 

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 Област квалитета 6: ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

Тим за 

самовредновање 
Директор 

Педагог 

Стручни органи и 
школски Тимови 

Наставници 

Савет родитеља 
Школски одбор 

Реализовати План 
активности Тима за 

самовредновање за 

школску 2020-2021. 
годину приказан у  

Табели 1 

Интервјуи, Анализе и 
записници 

Полугодишњи и годишњи 

извештај 

- Анализа реализације годишњег плана рада 

Тима за самовредновање на крају школске 

године 

Тим за 
самовредновање 

Директор 

Педагог 
Наставници 

Анализе, извештаји и 
записници 

- Извештај о раду Тима за самовредновањена 

крају полугодишта и на крају школске 2020-

2021. године 

Координатор Тима 
за самовредновање 

Годишњи извештај 
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План тежишних активности Тима за самовредновање за школску 2020/2021. годину 

Табела 2. 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Активности Носиоци реализације Време реализације Исходи реализације 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе 

1.1.1. Школска документа  заснивају се на Законским одредбама и прописаним начелима  

Структура и садржај Школских 

докумената заснивају се на Законским 

- подзаконским одредбама и 

прописаним начелима  

Тим за самовредновање, Тим за 

обезбеђивање квалитета и развој 

установе, Стручни актив за развој ШП 

Током првог 

квартала 

 

Прегледана и анализиранаШколска 

документа 

 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 1.2. Планирање рада органа,тела и тимова јеу функцији ефективног и ефикасног рада у школи 

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за праћење рада и извештавање током школске године 

Извештаји  Наставничког и 

Одељењских већа, Стручних већа, 

Стручних актива, Тимова, Педагога, 

Директора 

Тим за самовредновање, Педагог, 

Директор, Наставници 
Током године 

Анализа кварталних и полугодишњих 

Извештаја Наставничког и Одељењских већа, 

Стручних већа, Стручних актива, Тимова, 
Педагога, Директора 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 1.3. Планирање образовно- васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и васпитања, 

стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметних и предметних компетенција 

1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно 

планирање наставе 

Глобални  и оперативни планови 

рада наставника 

Тим за самовредновање, Педагог, 

Директор,Наставници 
Током  године 

Анализа годишњих и оперативних планови 

рада наставника 

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 

Оперативни планови и Дневне 

припреме наставника  

Тим за самовредновање, Педагог, 

Директор, Наставници 
Током године 

Садржајни Оперативни планови 

Добро осмишљене дневне припреме 
Циљеви: 

1. Проценити у ком степену су Школска документа усклађена са Законским и подзаконским одредбама 

2. Периодичне евалуације оперативног планирања  

3. Увид у глобалне, оперативне планове и дневне припреме наставника 

4. Финална евалуација кључне области и предлог мера за њено побољшање: полугодиште и крај школске године  

Задаци: 

1) Процена усклађености Школских докумената са Законским и подзаконским одредбама 

2) Анкете за наставнике и родитеље 

3) Анализа и усклађеност Извештаја Стручних органа, тела и тимова са: ГПРШ, Школским програмом и Развојним планом школе 

4) Анализа квалитета Глобалних, оперативних планова и Дневних припрема наставника 

5) Финална евалуација кључне области (СВОТ) и предлог мера за њено побољшање од стране Стручних органа, тела и Тимова: крај школске године 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

Активности Носиоци реализације 
Време 

реализације 
Исходи реализације 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе. 

6.1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школе и компетенцијама запослених 

Формирање Стручних тела и Тимова у складу 

са компетенцијама запослених 
ПК, НВ, Директор Током године 

Записници, Извештаји 

Стручних тела, Тимова 

6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету њиховог рада 

Рад школских Тимова 
Наставници, Координатори Тимова, Директор, 
Педагог 

Током године Записници Тимова 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада. 

6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости школе 

Континурани професионални развој наставника 

Наставници, Директор, Педагог, 
Тим за стручно усавршавање и професионални 

развој 

Током године 
Реализоване обуке 

наставника 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе. 

6.3.3. Директор промовише вредности учења и развија школу као заједницу  целоживотног учења 

Сарадња са локалном заједницом, другим 

школама и привредним субјектима 

Тим за самовредновање, Наставници, Директор, 

Педагог 
Током године 

Извештаји, Размена 

искустава 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 

6.4.4. Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали 

Примена новостечених знања запослених 
Наставници, Директор, Тим за стручно 
усавршавање и професионалми развој 

Кварталне 
анализе 

Сачињене Анализе, 
Извештаји  

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално. 

6.5.1. Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса 

Коришћење расположивих материјално-

техничких ресурса 
Наставници, Директор Током године Евиденција 

6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства  у циљу побољшања квалитета наставе 

Савремена наставна средства Наставници, Директор, Педагог Током године Извештаји  

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 6.6. Школа подржава иницијативуиразвијапредузетнички дух. 

6.6.1. Директор развија сарадњу и мрежуса другим установама и привредним и непривредним организацијама и локалном заједницом у 

циљуразвијања предузетничких компетенција ученика 

Сарадња са привредним организацијама и 

локалном заједницом 

Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво, Наставници, Директор, Ученици 
Током године Сачињени Извештаји 
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6.6.2. У школи се подржава реализација пројеката којима се развијају опште и међупредметне компетенције 

Реализација планираних пројеката 
Наставници, Ученици, Тим за развој 

међупредметних компетенција и предузетништво  
Током године Сачињени Извештаји 

6.6.3. Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост,оријентацију капредузетништву и предузетничке компетенције ученика и наставника 

Развијање предузетничких компетенција ученика 

и наставника кроз планиране пројекте 

Тим за самовредновање, Тим за развој 

међупредметних компетенција и предузетништво 
Током године 

Прилози о реализованим 

пројектима  

Циљеви: 

1. Унапређење организације рада школе 

2. Праћење, вредновање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада 

3. Повећање професионалних компетенција путем различитих видова стучног усавршавања 

4. Унапређење сарадње школе са локалном заједницом, привредним субјектимаи другим школама 

5. Реализација пројеката 

6. Унапређење предузетничког духа 

Задаци: 

1) Анализа рада Стручних тела и Тимова  

2) Анализа плана стручног усавршавања наставника 

3) Анализа реализације огледних и угледних  часова и пројеката 

4) Финална евалуација кључне области (СВОТ) и предлог мера за њено побољшање од стране Стручних органа, тела и тимова: крај школске 

године 
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4. ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА КВА ЛИТЕТА  

 

 

 

ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада 

школе 

1.1.1. Школска документа  заснивају се на Законским одредбама и прописаним начелима 

 

Активности- Структура и садржај Школских докумената заснивају се на Законским - подзаконским одредбама 

и прописаним начелима 

 
Исходи реализације- Прегледана и  анализирана Школска документа 

 

Тим је прегледао најзначајнија Школска документа: 
А) ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  

Б) ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

В) РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 
Г) ОПШТА АКТА ШКОЛЕ: СТАТУТ школе, Пословнике и Правилнике 

 

Извори доказа:  

 Школски програм за период од 2018/2019. до 2021/2022. године и АНЕКСИ, 

 Годишњи план рада школе за школску 2019-2020. годину, 

 Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе на крају школске 2019-2020. године, 

 Годишњи план рада школе за школску 2020-2021. годину – АНЕКСИ, 

 Развојни план школе, 

 Општа акта школе. 

 

Технике и инструменти:  

 Анализирање документације - чек листе, 

 Анкете – упитници за запослене и упитници за чланове Школског одбора, 
 Интервјуисање – разговори са израђивачима докумената, запосленима и члановима Школског одбора. 

 

4.1.  ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА – ДОКАЗИ 
 

Тим је констатовао да постоји Школски програм и АНЕКСИ (исти су усвојени, деловодно заведени и 

постављени на сајт школе), исти је прегледао, разматрао и анализирао: 

 
1) Школски програм за период од 2018/2019. до 2021/2022. године (усвојен од стране Школског одбора на 

седници одржаној дана 13. 09. 2018. године, деловодни број 470). 

2) „НОВИ“ Школски програм за период од 2018/2019. до 2021/2022. године (усвојен од стране Школског 
одбора на седници одржаној дана 13. 09. 2019. године, деловодни број 476). 

НАПОМЕНЕ у вези израде и усвајања „НОВОГ“ Школског програма: 

Разлози измена, промена и допуна Школског програма дефинисани су обавезом усклађивања са одредбама: 

Закона о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту ЗОСОВ), Службени гласник РС, бр. 
88/2017, 27/2018 - други закони и 10/2019 од 15.02. 2019. године:   
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Члан 61. Школски програм 

Члан 201. Прелазне и завршне одредбе: 

Установа је дужна да у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог Закона усагласи Статут, организацију 
и начин рада са овим Законом.  

1) Закона о основном образовању и васпитању (у даљем тексту ЗООВ), Службени гласник РС, бр. 55/2013, 

101/2017, 27/2018 - други закон и 10/2019 од 15.02. 2019. године: 

Члан 27. Школски програм 
Члан 104. Усклађивање организације и аката школе: 

Школа ће ускладити своју организацију и опште акте са одредбама овог Закона у року од шест месеци од дана 

ступања на снагу овог Закона.  
Даном усвајања „НОВОГ” Школског програмау потпуности престаје да важи претходно израђен и усвојен 

Школски програм за период од школске 2018/2019. до 2021/2022. године, који  је деловодно заведен, под 

Деловодним бр. 470  дана 13. 09. 2018. године. 
 

3) Школски програм за период од 2018/2019. до 2021/2022. године  – АНЕКС I (усвојен од стране Школског 

одбора на седници одржаној дана 13. 09. 2019. године, деловодни број 477). 

 
4) Школски програм за период од 2018/2019. до 2021/2022. године  – АНЕКС II (усвојен од стране Школског 

одбора на седници одржаној дана 14. 09. 2020. године, деловодни број 455). 

 
 

У циљу добијања релевантних података Тим је сачинио чек листу за анализу Школског програма и добијени 

резултати приказани су у Табели 3. 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ - чек листа 

Табела 3. 

Рбр. ТВРДЊЕ ДА НЕ 

1. Школски програм донет сагласно одредбама члана 61. став 2. ЗОСОВ-а. ДА   

2. Садржај Школског програма усаглашен са одредбама члана 27. ЗООВ-а. ДА   

3. 
Наставничко веће и  Ученички парламент, разматрали су предлог Школског програма 

саглано члану 131. став 1. и члана 88. став 1. тачка 1) ЗОСОВ-а. 
ДА   

4. 
Савет родитеља разматрао је предлог Школског програма сагласно члану 120. став 6. 

тачка 4) ЗОСОВ-а. 
ДА   

5. 
Школски одбор усвојио је Школски програм сагласно члану 119. став 1. тачка 2) ЗОСОВ-

а. 
ДА   

6. Школски програм садржи назив, врсту и трајање Школског програма. ДА   

7. Школски програм садржи сврху, циљеве и задатке Школског програма. ДА   

8. 
Школски програм садржи обавезне и изборне наставне предмете и њихове обавезне и 
слободне садржаје. 

ДА   

9. Школски програм садржи ваннаставне предмете и њихове садржаје. ДА   

10. Школски програм садржи трајање и основне облике извођења програма. ДА   

11. Школски програм садржи фонд часова за сваки разред. ДА   

12. Школски програм садржи фонд часова за сваки предмет. ДА   

13. 
Школски програм садржи начин и поступак остваривања прописаних наставних планова 
и програма. 

ДА   

14. Школски програм садржи врсте активности у образовно-васпитном раду. ДА   

15. 
Школски програм садржи програмске садржаје и активности којима се остварује 
ваннаставни део Школског програма. 

ДА   

16. 
Ваннаставни део обухвата предмете којима се задовољавају интереси ученика у складу са 

могућностима школе. 
ДА   

17. Школски програм обезбеђује остваривање наставних планова и програма. ДА   

18. Школски програм обезбеђује остваривање потреба ученика и родитеља. ДА   

19. Школски програм обезбеђује остваривање потреба локалне заједнице.  ДА   

20. Школским програмом се на најбољи начин користе потенцијали школе. ДА   

 УКУПНО 20 0 

 ПРОЦЕНАТ 100 0 
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НАПОМЕНЕ: 

 ЗОСОВ - Закон о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 - 

други закони,  10/2019, 27/2018 - други закони,  и 6/2020). 

 ЗООВ - Закон о основном образовању и васпитању(Службени гласник РС, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - 

други закон, 10/2019 и 27/2019. 

 

 

Кључне снаге - ЈАКЕ СТРАНЕ Кључне слабости - СЛАБЕ СТРАНЕ 

 Школа има Школски програм и исти је састављен 

у складу са Законом и садржи све прописане 

садржаје 
 Школа има АНЕКСЕ Школског програмаза сваку 

школску годину: исти су састављени у складу са 

изменама и допунама Законоских и подзаконских 

прописа, важећим Прави-лницима о плану и 
програму наставе и учења   и садрже све 

прописане садржаје 

 Школски програм и Годишњи план рада школе 
међусобно су усклађени 

 Недовољна квалитативна и квантита-тивна 

укљученост чланова Тимова и наставника у 

процес израде Школског програма 

 Нема тимског рада у процесу израде Школског 

програма 

 Недовољна мотивисаност наставника 

 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА  у овом подручју: 

 Побољшати квалитативну и квантитативну укљученост чланова Тимова и наставника у процес израде 

Школског програма, додељивањем конкретних задужења и рокова за израду појединих делова документа 

сваком појединцу.  

 Побољшати тимски рад у процесу израде Школског програма кроз прецизирање улога и задатака сваком 
Тиму, са конкретним задужењима и роковима израде. 

 Побољшати мотивисаност наставника, путем обуке за рад у Тимовима и одржавањем већег броја 

састанака у оквиру Тимова, на којима је потребно разјаснити евентуалне проблеме. 

 

ОЦЕНА: Школски програм je састављен у складу са Законом и садржи све прописане садржаје. Свим 

елементима је дат одговарајући значај. Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и 

програма, задовољење потреба ученика и родитеља, школе и јединице локалне самоуправе. Школски програм 
је заснован  на реалним потенцијалима школе. 

 

ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ Школског програма – ниво 4. 
 

4.2. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

 
ДОКУМЕНТАЦИЈА – ДОКАЗИ 

 

Тим је констатовао да постоје Годишњи планови рада школе и Извештаји о реализацији истог (исти су усвојени, 
деловодно заведени и постављени на сајт школе), исти је прегледао, разматрао и анализирао: 

1) Годишњи план рада школе за школску 2019-2020. годину (усвојен од стране Школског одбора на седници 

одржаној дана 13. 09. 2019. године, деловодни број 472. 
 

2) Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе на крају полугодишта школске 2019-2020. године 

(усвојен од стране Школског одбора на седници одржаној дана 05. 02. 2020. године, деловодни број 63). 

 
3) Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе на крају школске 2019-2020. године (усвојен од стране 

Школског одбора на седници одржаној дана 14. 09. 2020. године, деловодни број 445). 

 
4) Годишњи план рада школе за школску 2020-2021. годину (усвојен од стране Школског одбора на седници 

одржаној дана 14. 09. 2020. године, деловодни број 451). 
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5) АНЕКС I Годишњег плана рада школе за школску 2020-2021. годину, под називом „Оперативни план 

организације и реализације наставе у складу са мерама заштите од ширења заразне болести Ковид 19 за 
месец Септембар”, исти се примењивао од 01. 09. 2020. године (деловодно је заведен под бројем 457 дана 

14. 09. 2020. године). 

 

6) АНЕКС II Годишњег плана рада школе за школску 2020-2021. годину, под називом „Оперативни план 
организације и реализације наставе у складу са мерама заштите од ширења заразне болести Ковид 19 за 

месец Октобар”, исти се примењивао од 01. 10. 2020. године (деловодно је заведен под бројем 475/1 дана 25. 

09. 2020. године). 
 

7) АНЕКС III Годишњег плана рада школе за школску 2020-2021. годину, под називом „Оперативни план 

организације и реализације наставе у складу са мерама заштите од ширења заразне болести Ковид 19” за 
период од 30. 11. 2020. до 15. 01. 2021. године (деловодно је заведен под бројем 598 дана 02. 12. 2020. 

године). 

 

 
У циљу добијања релевантних података Тим је сачинио чек листу за анализу Годишњег плана рада и и добијени 

резултати приказани су у Табели 4. 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ - чек листа 

Табела 4. 

Рбр. ТВРДЊЕ ДА НЕ 

1. Годишњи план рада школе донет је сагласно одредбама члана 62. ЗОСОВ-а.  ДА   

2. Годишњи план рада школе усаглашен је са одредбама члана 29. ЗООВ-а. ДА   

3. 

Наставничко веће и  Ученички парламент, разматрали су Извештај о остваривању 

Годишњег плана рада школе за претходну школску годину и Годишњи план рада за 

наредну школску годину, саглано члану 131. став 1. и члана 88. став 1. тачка 1) ЗОСОВ-
а. 

ДА   

4. 

Савет родитеља разматрао је извештај о стваривању Годишњег плана рада школе за 

претходну школску годину и Годишњи план рада за наредну школску годину,  сагласно 
члану 120. став 6. тачка 5) ЗОСОВ-а. 

ДА   

5. 

Школски одбор усвојио је Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за 

претходну школску годину и Годишњи план рада за наредну школску годину,  сагласно 

члану 119. став 1. тачка 2) ЗОСОВ-а. 

ДА   

6. 
Годишњи план рада школе утврђује време остваривања програма образовања и 

васпитања. 
ДА   

7. 
Годишњи план рада школе утврђује место остваривања програма образовања и 

васпитања. 
ДА   

8. 
Годишњи план рада школе утврђује начин остваривања програма образовања и 

васпитања. 
ДА   

9. 
Годишњи план рада школе утврђује носиоце остваривања програма образовања и 

васпитања. 
ДА   

10. Годишњи план рада школе је у складу саРазвојним планом.   НЕ 

11. Годишњи план рада школе је у складу са програмом образовања и васпитања. ДА   

12. Годишњи план рада школе је оперативан. ДА   

13. Годишњи план рада школе је у складу са Школским програмом. ДА   

 УКУПНО 12 1 

 ПРОЦЕНАТ 92.31 7.69 

НАПОМЕНЕ: 

 ЗОСОВ - Закон о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 - 

други закони,  10/2019, 27/2018 - други закони,  и 6/2020.) 

 ЗООВ - Закон о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - 

други закон, 10/2019 и 27/2019. 
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Кључне снаге - ЈАКЕ СТРАНЕ Кључне слабости - СЛАБЕ СТРАНЕ 

 Школа има Годишњи план рада школе (ГПРШ) и 
исти је састављен  у складу са Законом и садржи 

све прописане садржаје 

 Школа има АНЕКСЕ ГПРШ: исти су састављени 
у складу са изменама и допунама Законоских и 

подзаконских прописа, важећим Правилницима о 

плану и програму наставе и учења, Актима 
Министарства и садрже све прописане садржаје 

 ГПРШ и Школски програм школе међусобно су 

усклађени 

 

 Недовољна квалитативна и квантита-тивна 

укљученост чланова Тимова и наставника у 
процес израде ГПРШ, АНЕКСА истог и 

Извештаје о реализацији ГПРШ  

 Нема тимског рада у процесу израде ГПРШ и 

Извештаја о реализацији 

 Недовољна мотивисаност наставника 

 ГПРШ није усклађен са Развојним планом школе 

јер исти школа тренутно нема (у процесу је израде 

и усвајања) 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА  у овом подручју: 

 Побољшати квалитативну и квантитативну укљученост чланова Тимова и наставника у процес израде 

ГПРШ додељивањем конкретних задужења и рокова за израду појединих делова документа сваком 
појединцу.  

 Побољшати тимски рад у процесу израде ГПРШ кроз прецизирање улога и задатака сваком Тиму, са 

конкретним задужењима и роковима израде. 
 Побољшати мотивисаност наставника путем обуке за рад у Тимовима и одржавањем већег броја састанака 

у оквиру Тимова на којима треба разјаснити евентуалне проблеме. 

 Ускладити ГПРШ са Развојним планом школе након израде и усвајања истог. 

 
ОЦЕНА: Годишњи план рада школе је донет у складу са Школским програмом и програмом образовања и 

васпитања. На прецизан и оперативан начин су утврђени време, место, начин и носиоци остваривања програма. 

 

ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ Годишњег плана рада школе – ниво 4. 

4.3. РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ  

ДОКУМЕНТАЦИЈА – ДОКАЗИ 
Након израде и усвајања, у циљу добијања релевантних података Тим је сачинио чек листу за анализу 

Развојног плана школе и добијени резултати приказани су у Табели 5 

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ - чек листа 

Табела 5 

Рбр. ТВРДЊЕ ДА НЕ 

1. Развојни план школе донет је сагласно одредбама члана 50. ЗОСОВ-а. ДА  

2. Садржај Развојног плана школе усаглашен је са одредбама члана 26. ЗООВ-а. ДА  

3. 
Наставничко веће и  Ученички парламент, разматрали су Развојни план школе за 
трогодишњи период  саглано члану 131. став 1. и члана 88. став 1. тачка 1) ЗОСОВ-а. 

ДА  

4. 
Савет родитеља разматрао је Развојни план школе за трогодишњи период  сагласно члану 
120. став 6. тачка 5) ЗОСОВ-а. 

ДА  

5. 
Школски одбор усвојио је Развојни план школе за трогодишњи период сагласно члану 
119. став 1. тачка 2) ЗОСОВ-а. 

ДА  

6. 
Наставничко веће и  Ученички парламент, разматрали су Извештај о остваривању 
Развојног плана школе на годишњем нивоу  саглано члану 131. став 1. и члана 88. став 1. 

тачка 1) ЗОСОВ-а. 

ДА  

7. 
Савет родитеља разматрао је Извештај о остваривању Развојног плана школе на 

годишњем нивоу сагласно члану 120. став 6. тачка 5) ЗОСОВ-а. 
ДА  

8. 
Школски одбор  усвојио je Извештај о остваривању Развојног плана школе на годишњем 

нивоу сагласно члану 119. тачка 1. став 2) ЗОСОВ-а. 
ДА  

 УКУПНО 8  

 ПРОЦЕНАТ 100%  
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ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ Развојног плана школе – ниво 4. 

 
 

 

Након израде и усвајања, у циљу добијања релевантних података Тим је сачинио скалу процене за анализу 

Развојног плана школе, добијени резултати приказани су у Табели  

 

 

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ – скала процене 

 

 

У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље: 

 Структура и садржај Развојног плана школе 

 Реализација Развојног плана школе 

 Ефекти реализације 

 

Следи скала процене Развојног плана школе(садржај, структура, ефекти). 

Скала се попуњава пошто се обезбеде докази и представља систематизацију прикупљених података. Тврдње се 

односе на описе нивоа остварености и служе да се једноставније одреде нивои при вредновању. Степен слагања 

са наведеним тврдњама се изражава према скали: 

1 – нетачно/није присутно 

2 – у мањој мери тачно/присутно 

3 – у већој мери тачно/присутно 

4 – тачно/присутно у потпуности 

 

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ – скала процене 

Табела 6 

Рбр. ТВРДЊЕ 1 2 3 4 

1. 
У Развојном плану се препознају специфичности школе и 

вредности које се у њој негују.   *  
2. Дат је преглед тренутног стања у школи.    * 

3. Развојни циљеви указују на промену која се жели остварити.    * 

4. 
Дефинисан је начин на који ће се промена остварити (кроз задатке 

и план активности).    * 

5. 
У плану активности разрађени су кораци, носиоци активности и 

време реализације.    * 

6. Дефинисани су мерљиви показатељи промена.   *  
7. Реализација се одвија у складу са планом.   *  

8. 
Одступања од плана су аргументована и документована Анексима 

развојног плана.   *  

9. 
План се реализује тимски са особама из различитих интересних 
група.   *  

10. Информисање свих интересних група о реализацији плана је 

редовно и документовано (води се евиденција о томе).   *  
11. Ефекти реализације су усаглашени са очекивањима.   *  

12. 
Реализацијом плана остварени су и евидентирани и други 

позитивни ефекти који нису очекивани.  *   
13. Видљиве су промене у квалитету наставе и учења.   *  

14. 
Материјална средства се ефикасно користе у функцији наставе и 

учења.    * 

 УКУПНО 0 1 8 5 

 ПРОЦЕНАТ  7,14% 57,14% 35,72% 

 

СРЕДЊА ВРЕДНОСТ: 33.34 
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ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ Развојног плана школе – ниво 3. 

Кључне снаге - ЈАКЕ СТРАНЕ Кључне слабости - СЛАБЕ СТРАНЕ 

Дат је преглед тренутног стања у школи 

Развојни циљеви указују на промену која се жели 
остварити 

Дефинисан је начин на који ће се промена остварити 

(кроз задатке и план активности). 
У плану активности разрађени су кораци, носиоци 

активности и време реализације 

 Реализацијом плана нису у потпуности 

остварени и евидентирани и други позитивни 

ефекти који нису очекивани 

ПРЕДЛОГ МЕРА  у овом подручју: 

 Радити на томе да се, у наредном периоду,  исправе одређени недостаци. 

 

 

ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ: Развојног плана школе – ниво 3. 

4.4. ОПШТА АКТА  ШКОЛЕ: СТАТУТ ШКОЛЕ,  ПОСЛОВНИЦИ И ПРАВИЛНИЦИ 

 

 
ДОКУМЕНТАЦИЈА – ДОКАЗИ 

 

Тим је, у сарадњи са секретаром школе, констатовао да постоје Општа акта школе (Статут школе,  Пословници 

и Правилници), исте је прегледао, разматрао и анализирао: 
 

1) Статут школе (усвојен од стране Школског одбора на седници одржаној дана 16. 03. 2018. године, деловодни 

број 155, а ступио је на снагу дана 24. 03. 2018. године. 
2) Измене и допуне Статута школе деловодно заведен 18. 7. 2020/346 

1) Пословник  Наставничког већа деловодно заведен 18. 7. 2020/347/1 

2) Пословник о раду Савета родитеља(ЗОСОВ – Члан 120.) деловодно заведен 18. 7. 2020/347/2 

3) Пословник о раду Школског одбора деловодно заведен 18. 7. 2020/347 

4) Пословник о раду Ученичког парламента (ЗОСОВ – Члан 88. став 5) деловодно заведен 18. 7. 2020/347/349 

3) Правилник о похваљивању и награђивању ученика (ЗООВ - Члан 66.); (усвојен од стране Школског одбора 

на седници одржаној дана 16. 03. 2018. године, заведен 18. 7. 2020/35 

4) Правилник о организацији и систематизацији послова у основној школи(ЗОСОВ – Члан 126., став 4, тачка 

19) деловодно заведен 16. 3. 2018/155/9 
5) Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања(усвојен од стране Школског одбора на седници одржаној 

дана 02. 12. 2015. године 

6) Правилник о понашању и међусобном односу ученика, запослених и родитеља у Школи (ЗОСОВ – Члан 

109.) деловодно заведен 18. 7. 2020/348/1 

7) Правилник о организацији и систематизацији послова у Школи Правилник о мерама, начину и поступку 

заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и свих активности које организује Школа  (ЗОСОВ 

– Члан 108.) деловодно заведен 18. 7. 2020/349/1 

8) Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика Школе  (ЗОСОВ – Члан 83., став 2 до 

члана 86.) деловодно заведен 18. 7. 2020/ 348 

9) Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Школи (ЗОСОВ – Члан 162. и 165.) 

деловодно заведен 30. 1. 2019/30 

10) Правилник о утврђивању критеријума за избор ученика и спортисте генерације у Школи; 

11) Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања (наставника) запослених у школи  деловодно 

заведен  16. 3. 2018/155/8 

12)  Правилник о начину утврђивања запослених за чијим радом је престала потреба, запослених са пуним или 

непотпуним радним временом деловодно заведен 4. 5. 2010/160 

13) Листа активности вредновања сталног стручног усавршавања у установи(усвојен од стране Школског 

одбора на седници одржаној дана 21. 05. 2013. године, деловодни број 191/2. 
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У циљу добијања релевантних података Тим је сачинио чек листу за анализу Општих аката школе и  добијени 

резултати биће приказани су у Табели 7. 

 

 

ОПШТА АКТА ШКОЛЕ: СТАТУТ школе, Пословници и Правилници - чек листа 

Табела 7. 

Рбр. ТВРДЊЕ ДА НЕ 

1. 
Школа је усагласила Статут са Законом сагласно одредбама члана 201. ЗОСОВ-а и 

члана 104. ЗООВ-а.  
ДА  

2. Статут школе донет сагласно одредбама члана 100. ЗОСОВ-а.  ДА  

3. 
Статутом школе прописан је начин избора чланова Савета родитеља сагласно 

одредбама члана 120. став 8. ЗОСОВ-а. 
ДА  

4. 
Статутом школе прописана  је надлежност, начин рада и одговорност стручних органа, 

тимова и педагошког колегијума сагласно члану 131. став 3. ЗОСОВ-а. 
ДА  

5. 
Статутом школе прописана  је дисциплинска одговорност запослених за лакше повреде 

радних обавеза сагласно члану 162. став 1. тачка 1) и члану 165. став 12. ЗОСОВ-а. 
ДА  

6. 
Статутом школе прописана  је дисциплинска одговорност ученика за лакше повреде 

обавезе ученика сагасно члану 83. став 2. ЗОСОВ-а. 
ДА  

7. Школа донела акта сагласно одредбама члана 108. и  109. став 3. ЗОСОВ-а. ДА  

8. 
Пословници прописани Законом и статутом,  донети су сагласно члану 88. став 5. и 120. 

став 8. ЗОСОВ-а. 
ДА  

9. 
Општи акт о систематизацији радних места донет сагласно  члану 126. став 4. тачка 19) 

и члану 119. став 1. тачка 1) ЗОСОВ-а. 
ДА  

10. 
Наставничко веће и  Ученички парламент, разматрали су Општа акта школе саглано 

члану 131. став 1. и члана 88. став 1. тачка 1) ЗОСОВ-а. 
ДА  

11. Савет родитеља разматрао је Општа акта школе сагласно члану 120. став 6. ЗОСОВ-а. ДА  

12. 
Школски одбор усвојио је Општа акта школе сагласно члану 119. став 1. тачка 1) 
ЗОСОВ-а. 

ДА  

 УКУПНО 12  

 ПРОЦЕНАТ 100%  

НАПОМЕНЕ: 

 ЗОСОВ - Закон о основама система образовања и васпитања(Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 - 

други закони,  10/2019, 27/2018 - други закони,  и 6/2020.) 

 ЗООВ - Закон о основном образовању и васпитању(Службени гласник РС, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - 

други закон, 10/2019 и 27/2019. 
 

 

Кључне снаге - ЈАКЕ СТРАНЕ Кључне слабости - СЛАБЕ СТРАНЕ 

 Школа има Статут школе усаглашенса 
Законом сагласно одредбама члана 201. 

ЗОСОВ-а и члана 104. ЗООВ-а 

 
 Школа има Пословнике и Правилнике 

деловодно заведене 

 

 Не постоји адекватан Правилник о вредновању 

сталног стучног усавршавања (наставника) 
запослених у Школи 

 

 
ОЦЕНА: Школа има Статут, одређене Пословнике и Правилнике.  

 

ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ: Општих аката школе – ниво 3. 
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У циљу добијања релевантнеоцене Стандарда квалитета 1.1.1. Тим је сумирао оцене свих индикатора и средња 

оцена приказанаје у Табели 8. 

Табела 8. 

Стандарди и индикатори ОЦЕНА 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији 

квалитетног рада школе 

1.1.1. Школска документа  заснивају се на Законским одредбама и прописаним начелима 

 

А) ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  4 

Б) ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 4 

В) РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 3 

Г) ОПШТА АКТА ШКОЛЕ: СТАТУТ школе, пословници и правилници 3 

СРЕДЊА ОЦЕНА 3.50 

 

 

 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 1.2. Планирање рада органа,тела и тимова јеу функцији ефективног и ефикасног 
рада у школи 

 

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за праћење рада и 
извештавање током школске године 

 

Активности– Извештаји  Наставничког и Одељењских већа, Педагошког колегијума, Стручних већа, Стручних 
актива, Тимова, Ученичких организација, Педагога, Библиотекара, Секретара и Директора. 

 

Анализа кварталних, полугодишњих и годишњих Извештаја: Наставничког и Одељењских већа, Педагошког 

колегијума, Стручних већа, Стручних актива, Тимова, Ученичких организација, Педагога, Библиотекара, 
Секретара и Директора. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА – ДОКАЗИ 
 

Тим је констатовао да постоје Годишњи планови рада школе и Извештаји о реализацији истог (исти су усвојени, 

деловодно заведени и постављени на сајт школе), исти је прегледао, разматрао и анализирао: 
1) Годишњи план рада школе за школску 2019-2020. годину (усвојен од стране Школског одбора на седници 

одржаној дана 13. 09. 2019. године, деловодни број 472. 

2) Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе на крају полугодишта школске 2019-2020. године 

(усвојен од стране Школског одбора на седници одржаној дана 05. 02. 2020. године, деловодни број 63).  
3) Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе на крају школске 2019-2020. године (усвојен од стране 

Школског одбора на седници одржаној дана 14. 09. 2020. године, деловодни број 445). 

4) Годишњи план рада школе за школску 2020-2021. годину (усвојен од стране Школског одбора на седници 
одржаној дана 14. 09. 2020. године, деловодни број 451). 

 

 

Кључне снаге - ЈАКЕ СТРАНЕ Кључне слабости - СЛАБЕ СТРАНЕ 

 Школа има Годишњи план рада школе (ГПРШ) у 

којем су прецизирани годишњи планови рада: 

Наставничког и Одељењских већа, Педагошког 

колегијума, Стручних већа, Стручних актива, 
Тимова, Ученичких организација, Педагога, 

Библиотекара, Секретара и Директора 

 Школа има полугодишње и годишње Извештаје о 
раду: Наставничког и Одељењских већа, 

Педагошког колегијума, Стручних већа, 

Стручних актива, Тимова, Ученичких 
организација, Педагога, Библиотекара, Секретара 

и Директора који су саставни део извештаја о 

реализацији Годишњег плана рада школе. 

 Постојећи усвојени годишњи планови рада 

органа, тела и тимова у мањој мери се не поштују 

 Недовољна је квалитативна и квантита-тивна 

укљученост чланова органа, тела и тимова у 

процес реализације усвојених годишњих планова 
рада и Извештаја о реализацији истих 

 Неадекватан тимски рад у процесу израде  

планова и Извештаја о реализацији истих тј. све 

обавезе најчешће реализују Председници 

стручних већа, актива и Координатори тимова 

 У мањој мери су развијени механизми за праћење 

рада и извештавање о раду 

 Недовољна мотивисаност наставника 
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 Извештаји о реализацији ГПРШ на полугодишту 

и крају школске године постављени су на сајт 

школе 
 Извештаји о раду директора школе на 

полугодишту и крају школске године 

постављени су на сајт школе 

 Део Извештаја међусобно није усклађен и исти 

подаци појављују се у различитим извештајима 

 Део Записника и Извештаја је непотпун 

 
 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА  у овом подручју: 

 У потпуности испоштовати и реализовати постојеће усвојене годишње планове рада органа, тела и 
тимова. Контролу реализације извршити упоређивањем планираних активноси са Записницима који 

морају бити деловодно заведени. 

 Побољшати квалитативну и квантитативну укљученост чланова Тимова и наставника у процес израде 
годишњих планова рада и Извештаја о реализацији истих додељивањем конкретних задужења и рокова 

за израду појединих делова документа сваком појединцу.  

 Побољшати тимски рад у процесу израде  планова и Извештаја о реализацији истих, кроз прецизирање 

улога и задатака сваком члану тима, са конкретним задужењима и роковима израде. 
 Побољшати мотивисаност наставника путем обуке за рад у стручним већима, активима и тимовима, 

одржавањем већег броја састанака у оквиру већа, актива и тимова на којима треба разјаснити евентуалне 

проблеме. 
 Међусобно ускладити Извештаје већа, актива и тимова. Организовати међусобне састанке и спречити да 

се исти подаци појављују у различитим извештајима. 

 

ОЦЕНА: Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за праћење рада и 
извештавање током школске године, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе и пожељно 

их је отклањати. 

 

ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ: Оперативног планирања органа, тела и тимова – ниво 3. 

 

 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА:  
 

1.3. Планирање образовно- васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и 

васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметних и 

предметних компетенција. 

1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално планирање 

наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе 

 

Активности – Годишњи (глобални)  и месечни (оперативни) планови рада наставника 

 

Анализа годишњих и месечних планови рада наставника 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА – ДОКАЗИ 

 
Тим је констатовао да постоје Извештаји о стању годишњих и месечних планова рада наставника за сваку 

школску годину (исти су деловодно заведени, достављени директору школе и постављени на огласну таблу у 

зборници), истије прегледао, разматрао и анализирао: 
1) Извештај о стању годишњих и месечних планова рада наставника за школску 2019-2020. годину (извештај 

сачинио Педагог школе и доставио директору школе, дана 02. 09. 2019. године, деловодни број 451/1).  

2) Извештај о стању годишњих и месечних планова рада наставника за школску 2020-2021. годину са пресеком 

стања на дан 25. 10. 2020. године (извештај сачинио Педагог школе и доставио директору школе, дана 29. 
10. 2020. године, деловодни број 537). 

 

Тим је констатовао  да је у циљу правовремене стручне помоћи, обезбеђења једноставнијег рада и правовремене 
припреме наставника за израду Годишњих и Месечних планова рада за школску 2020/2021. годину, дана 29. 07. 

2020. године, педагог мејлом доставила свим наставницима Школе детаљна упутства за израду Годишњих и 

Месечних планова рада. 
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Кључне снаге - ЈАКЕ СТРАНЕ Кључне слабости - СЛАБЕ СТРАНЕ 

 Наставници израђују и имају годишње и месечне 
планове рада, исте су доставили у електронском 

облику Педагогу школе 

 

 Део наставника није израдио своје годишње и 

месечне планове рада на време (до 30. 08. - пре 
почетка школске године) 

 Код дела наставника који су доставили годишње 

и месечне планове рада констатовано је: 

- да нису усклађени са важећим Правилником 
о школском Календару за ОШ са седиштем на 

територији АПВ за текућу школску годину, 

- да нису израђени у складу са прописаним 
обрасцима 

 Код мањег броја наставника констатовано је да 

месечне планове рада не достављају 

првовремено, већ накнадно по истеку текућег 

месеца 

 Мањи део наставника није предузео ништа у 

циљу квалитетније израде годишњих и месечних 

планова иако су упозорени да: 

- Сваки наставник треба да отклони уочене 
пропусте (исправи и доради постојећа и 

изради недостајућа документа) и да иста 

достави путем мејла и/или на ЦД директору 

школе 

ПРЕДЛОГ МЕРА  у овом подручју: 

 Разговарати са делом наставника који не израђују своје годишње и месечне планове рада на време (до 30. 

08. - пре почетка школске годие)  
 Дати рок наставницима да отклоне све уочене пропусте (исправе и дораде постојећа и израде недостајућа 

документа) и да иста доставе путем мејла и/или на ЦД директору школе на преглед и одобрење 

 

ОЦЕНА: Квалитативном и квантитативном анализом Годишњих (глобалних)  и Месечних (оперативних) 
планова рада наставника, констатовано је, да преовлађују слабе стране које значајно умањују квалитет рада. 

Овакво стање захтева предузимање одређених акција ради отклањања уочених слабости. 

 

ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ: Планирање образовно-васпитног рада: Наставници користе 

међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално планирање наставе и исходе 

постигнућа за оперативно планирање наставе – ниво 2. 

 

 

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 

 

Активности – Месечни (оперативни)  планови и Дневне припреме наставника 

Анализа садржаја Месечних (оперативних)  планова и дневних припрема наставника 

 
ДОКУМЕНТАЦИЈА – ДОКАЗИ 

 

Тим је констатовао да постоје Извештаји о стању годишњих и месечних планова рада наставника за сваку 
школску годину (исти су деловодно заведени, достављени директору школе и постављени на огласну таблу у 

зборници), исте је прегледао, разматрао и анализирао: 

1) Извештај о стању годишњих и месечних планова рада наставника за школску 2019-2020. годину (извештај 
сачинио Педагог школе и доставио директору школе, дана 02. 09. 2019. године, деловодни број 451/1).  

2) Извештај о стању годишњих и месечних планова рада наставника за школску 2020-2021. годину са пресеком 

стања на дан 25. 10. 2020. године (извештај сачинио Педагог школе и доставио директору школе, дана 29. 

10. 2020. године, деловодни број 537). 
3) Извештаји Педагога о педагошко-инструктивном раду. 
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Поред наведених докумената – доказа, у циљу добијања релевантних података за оцену Стандарда квалитета 

1.3.2., Тим је одлучио да из претходно наведених Извештаја о реализацији ГПРШ преузме Извештаје Педагога 
о педагошко-инструктивном раду као показатеље, а добијени резултати приказани су у Табели 9. и 10. 

 

ИЗВЕШТАЈ ПЕДАГОГА О ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ 

током школске 2019/2020. године 

Табела 9. 

Рбр. НАСТАВНИК 
РАЗРЕД  И 

ОДЕЉЕЊЕ 

НАСТАВНА 

ЈЕДИНИЦА 
ТИП ЧАСА 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

1. 
Зорица Рајда 

12. 11. 2019. 
1-1 

Велико слово на почетку 

реченице.Тачка на крају 

реченице. 

обрада српски језик  

2. 
Иван Стајчић 

13. 11. 2019. 
6-2 

Дигитални уређаји у 

мрежном окружењу 
обрада 

информатика и 

рачунарство 

3. 
Зорица Анђелић 

13. 11. 2019. 
5-1 Предлози обрада српски језик 

4. 
Мирјана Медаровић 

14. 11. 2019. 
8-2 

Површина и запремина 

призме 
увежбавање математика 

5. 
Марија Шобић 

05. 12. 2019. 
8-1 

Електролитичка 

дисоцијација киселина, 

хидроксида (база) и соли 

обрада хемија 

 

Анализа након педагошко- инструктивног рада: 

- Наставници уче ученике како да користе различите начине за решавање задатака, како да ново градиво 

повежу са претходно наученим, како да повежу садржаје са примерима из свакодневног живота, како да 

повезују садржаје из различитих области. 

- Наставници прилагођавају захтеве могућностима ученика, прилагођавају темпо рада потребама ученика, 

наставни материјал прилагођавају индивидуалним карактеристикама ученика. 

- Ученици су заинтересовани за рад на часу, активно учествују у раду, активности показују да су разумели 

предмет учења на часу. 

- Наставници ефикасно повезују делове часа, ефикасно користе време на часу, користе постојећа наставна 

средства. 

- Наставници оцењују у складу са Правилником о оцењивању, похваљују ученике. 

- Наставници показује поштовање према ученицима, дају могућност да ученици постављају питања, 

дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. 

 

Индикатори који нису заступљени: наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. 
Након сваког посећеног часа обављен је индивидуални разговор са наставником. 

 

 

У току другог полугодишта педагог није наставио планирани педагошко-инструктивни рад због прекида 
наставе због пандемије грипа и увођења ванредног стања због Ковид-19. 
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ИЗВЕШТАЈ ПЕДАГОГА О ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ 

током школске 2020/2021. године 

Табела 10. 

Рбр. НАСТАВНИК 
РАЗРЕД  И 

ОДЕЉЕЊЕ 

НАСТАВНА 

ЈЕДИНИЦА 
ТИП ЧАСА 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

1. 
Биљана Чокорац 

09. 11. 2020. 
4-1 UNIT 2 B-My family обрада енглески језик  

2. 
Maрина Антић 

10. 11. 2020. 
7-1 

Ана Франк 

„Дневник“ одломци 
обрада 

српски језик и 

књижевност 

3. 
Ненад Минаковић 

10. 11. 2020. 
8-1 

Завршетак Првог 

светског рата 
обрада историја 

4. 
Дуганџија Жељко 

10. 11. 2020. 
5-1 Ротација Земље обрада географија 

5. 
Олгица Лакић 

13. 11. 2020. 
7-2 Ковалентна веза обрада хемија 

 

6. 

Даница Пушкоовић 

18. 11. 2020. 
5-2 Врсте размножавања 

угледни час 

обрада 
биологија 

7. 
Марина Ђорђевић 

12.05.2021. 
7-2 

Класична соната и 

симфонија 
обрада 

музичка 

култура  

8. 

Мирјана 

Медаровић 

12.05.2021. 

6-1 
Приказ података у 

координатном систему 
утврђивање математика 

9. 
Светлана Матовић 

13.05.2021. 
5-2 

Стилизовање облика и 

орнамент 
обрада 

ликовна 

култура 

10. 
Иван Стајчић 

14.05.2021. 
7-1 

Цртање и израда 

модела 

практичан 

рад 

техника и 

технологија 

11. 
Милена Стојанов 

18. 06. 2021. 
2-2 Боја 

обрада и 

вежбање 

ликовна 

култура 

12. 
Јована Виторац 

18. 06. 2021. 
4-1 

Научили смо из 

граматике 
утврђивање српски језик 

 

Анализа након педагошко-инструктивног рада: 

 Већина наставника јасно истиче циљ часа, дају објашњења која су јасна  ученицима, истичу кључне појмове 

које би ученици требало да науче и постављају све сложенија питања. 

 Социо-емоционална клима на часу је била коректна. Однос наставника и ученика се заснива на међусобном 

уважавању, наставници су  толерантни према ученицима. Kритике и примедбе не изричу се са елементима 

грубости и вређања. 

 

ЗАКЉУЧАК 

Приликом обиласка наставе следећи индикатори нису били заступљени:  

 2.1.5 Наставници недовољно усмеравају интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења 

(користе питања, идеје, коментаре ученика, подстичу вршњачко учење).  

 2.3.3 Ученици нису прикупљали, критички процењивали и анализирали идеје, одговоре и решења. 

 2.3.4 Ученици нису излагали своје идеје и износили оригинална и креативна решења. 

 2.3.6 Није присутно да ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника. 

 2.4.4 Већина ученика не  поставља себи циљеве у учењу. 

 2.4.5 Ученици недовољно критички  процењују своj напредак и напредак осталих ученика. 
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 2.5.2 Наставници не користе разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући њихове различитости 

и претходна постигнућа. 

 2.5.4 Ученци немају  могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или материјала. 

 

Након сваког посећеног часа одржани су индивидуални разговори са сваким наставником. Свако је похваљен за 
оно што је било добро на часу и дате су инструкције да се одређени пропусти отклоне.  

 

 

Кључне снаге - ЈАКЕ СТРАНЕ Кључне слабости - СЛАБЕ СТРАНЕ 

 Наставници израђују и имају Дневне припреме за 

реализацију часа, што је констатовано током 

педагошко-инструктивног рада 

 Приликом обиласка наставе констатовано је да 

поједини индикатори нису били заступљени 

ПРЕДЛОГ МЕРА  у овом подручју: 

 Предузети мере којима би се обезбедило да сви наставници убудуће примењују и индикаторе који нису 

били заступљени  

 У циљу реалнијег сагледавања и побољшања квалитативне оцене Дневних припрема наставника,  за 
Извештај на крају школске године узети у обзир и Извештај Директора о реализованом педагошко-

инструктивном раду. 

 

ОЦЕНА: У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве су методе и технике 
којима је планирано активно учешће ученика на часу, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада 

школе и пожељно их је отклањати. 

 

ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ: Планирање образовно-васпитног рада: У оперативним 

плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве су методе и технике којима је 

планирано активно учешће ученика на часу – ниво 3. 
 

 

 

У циљу добијања релевантне оцене остварености захтева стандарда ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1 – 

ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ Тим је сумирао оцене свих индикатора и средња 

оцена приказани је у Табели 11. 

  Табела 11. 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1 – ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Стандарди и индикатори ОЦЕНА 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији 

квалитетног рада школе 
1.1.1. Школска документа  заснивају се на Законским одредбама и прописаним начелима 3,33 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији 

ефективног и ефикасног рада у школи. 

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за 
праћење рада и извештавање током школске године 3 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој 

и остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним 

предметима и општих међупредметних и предметних компетенција. 
1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално 

планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе 2 

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 

СРЕДЊА ОЦЕНА 2,83 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШК ОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА  

 

 

 

Подручје вредновања: Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе 

Показатељи: 

 Професионалне компетенције 

 Способност руковођења 

 

 

Самовредновање је вршено на основу испитивања мишљења запослених. Анкету је попунило 16 запослених. 

Анкета садржи 15 питања. На постављена питања требало је одговорити процењујући тачност тврдње, односно 
степен присутности, као и важност датог исказа по следећој скали: 

 

ВАЖНОСТ тврдње/исказа   ТАЧНОСТ/ПРИСУТНОСТ тврдње/исказа 
1 – неважно      1 –нетачно/није присутно  

2 – мало важно     2 –у мањој мери тачно/присутно 

3 – важно      3 –углавном тачно/присутно  

4 – врло важно     4 –тачно/присутно у потпуности  
 

 Циљ анкете  јесте проценити колико су важни и у којој мери присутни наведени искази; стећи увид у финалну 

процену исказа и радити на његовом побољшању, ако за тим има потребе.  
 

На основу важности тврдње/исказа,  резултати су следећи: 

 

 Запослени у 90% оцењују као врло важно да директор својим радом и понашањем служи за пример 
запосленима у школи; развија поверење, уважава различита мишљења и обезбеђује добру комуникацију; 

правовремено информише запослене. 

 Са 80% тврде као врло важно да развија поверење, уважава различита мишљења и обезбеђује добру 

комуникацију. Конфликтне ситуације успешно превазилази; спреман је да преузме одговорност у 

доношењу одлука; захтева одговорност и радну дисциплину; поставља јасне, прецизне захтеве који 
доприносе ефективности рада школе; мотивише запослене на професионални однос према раду; 

подстиче и подржава стручно усавршавање наставника. 

 Са 75% тврде као врло важно да усмерава и усклађује рад стручних органа школе; промовише, подстиче 

и организује тимски рад; сарађује с другим организацијама; обезбеђује маркетинг школе. 

 Запослени од 10% до 25% сматрају да су наведене тврдње важне. 

 

На основу тачности/присутности наведеног исказа, резултати су следећи: 

 Запослени са 80% као тачно/присутно у потпуности сматрају да директор својим радом и понашањем 

служи за пример запосленима у школи; развија поверење; доприноси афирмацији и угледу школе;  

подстиче и подржава стручно усавршавање наставника; сарађује с родитељима; сарађује с другим 
организацијама; обезбеђује маркетинг школе. 

 Са 70% тачно/присутно у потпуности, док  са 30%  углавном тачно/присутно да усмерава и усклађује 

рад стручних органа школе; захтева одговорност и радну дисциплину. 

 

 Са 80% тачно/присутно у потпуности, док са 20% у мањој мери тачно/присутно да директор 

правовремено информише запослене. 

 

 Оствареност стандарда у оквиру ове области може се ведновати као ниво 4. 
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Подручје вредновања: Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе 

РЕЗУЛТАТИ УПИТНИКА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ШКОЛИ   

Табела 12 

ВАЖНО 
ТВРДЊА/ИСКАЗ 

ТАЧНО 

1 2 3 4 1 2 3 4 

/ / 10% 90% 1. Директор својим радом и понашањем служи за пример 

запосленима у школи. 

/ 15% 5% 80% 

/ / 20% 80% 

 

2. Доприноси афирмацији и угледу школе. / / 22% 78% 

/ / 10% 90% 3. Развија поверење, уважава различита мишљења и 

обезбеђује добру комуникацију. 

/ 15% 20% 65% 

/ / 20% 80% 

 

4. Конфликтне ситуације успешно превазилази. / 15% 13% 72% 

/ / 20% 80% 

 

5. Спреман је да преузме одговорност у доношењу одлука. / / 28% 72% 

/ / 20% 80% 

 

6. Захтева одговорност и радну дисциплину. / / 35% 65% 

/ / 10% 90% 

 

7. Правовремено информише запослене. / 21% 14% 65% 

/ / 20% 80% 8. Поставља јасне, прецизне захтеве који доприносе 

ефективности рада школе. 

/ 15% 14% 71% 

 / 20% 80% 

 

9. Мотивише запослене на професионални однос према раду. / / 29% 71% 

/ / 25% 75% 

 

10. Усмерава и усклађује рад стручних органа школе. / / 35% 65% 

/ / 25% 75% 11. Промовише, подстиче и организује тимски рад. 

 

/ / 29% 71% 

/ / 20% 80% 

 

12. Подстиче и подржава стручно усавршавање наставника. / / 15% 85% 

/ / 25% 75% 

 

13. Сарађује с родитељима. / / 15% 85% 

/ / 25% 75% 

 

14. Сарађује с другим организацијама. / / 15% 85% 

/ / 25% 75% 

 

15. Обезбеђује маркетинг школе. / / 22% 78% 

  20% 80%   16% 21% 74% 

 

 
Закључак: На основу свеобухватне анализе, резултати указују да запослени сматрају врло важним и важним 

све наведене тврдње (у већој мери као врло важне). Мало важне и неважне тврдње нису присутне. Што се тиче 

тачности исказа, већина запослених сматра да је исказ тачан/присутан у потпуности, нешто мања процена као 

углавном тачан/присутан и у одређеним тврдњама (у питањима под редним бројем 1, 3, 4, 7. и 8) од 15% до 

21%  у мањој мери тачно/присутно. Тврдњи као нетачно/није присутно нема. 
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Графикон 1 Подручје вредновања: Руковођење 

 

 

 
 

 

Графикон 2 Подручје вредновања: Руковођење 
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ОЦЕНА: Професионално и способно руковођење директора је врло важно и присутно у потпуности или 

углавном присутно. 

 

ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ: Обезбеђивање квалитета у школи– ниво 4. 

 

 

 

Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

 
У циљу добијања релевантних податакаи квалитативне оцене остварености захтева стандарда ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА, Тим је извршио анкетирање коришћењем упитника. 

 

 

УПИТНИК ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ШКОЛИ 

 
Молимо вас да одговорите на следеће тврдње које се односе на ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

процењујући тачност тврдње, односно степен присутности, као и важност датог исказа, по следећој скали: 

ВАЖНОСТ тврдње/исказа   ТАЧНОСТ/ПРИСУТНОСТ тврдње/исказа 
1 – неважно      1 –нетачно/није присутно  

2 – мало важно     2 –у мањој мери тачно/присутно 

3 – важно      3 –углавном тачно/присутно  

4 – врло важно     4 –тачно/присутно у потпуности  

 

ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ: 

 Наставници разредне наставе –  7 

 Наставници предметне наставе – 18 

УКУПНО Наставника - 25 

Укупан број анкетираних наставника – 16 или 64,00 % 

 

Резултати анкетирања запослених у школи за Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

приказани су у Табели 1. и на Графикону од 1. до 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кључне снаге - ЈАКЕ СТРАНЕ Кључне слабости - СЛАБЕ СТРАНЕ 

 Директор својим радом и понашањем служи за 

пример запосленима у школи 
 Подстиче и подржава стручно усавршавање 

наставника 

 Сарађује с родитељима 
 Сарађује с другим организацијама 

 

 

 Мања присутност у развијању поверења, 

уважавања  различитих мишљења и 
обезбеђивања добре комуникације 

 У мањој мери присутно да правовремено 

информише запослене 

 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА  у овом подручју: 

 Радити на успостављању позитивне радне атмосфере са међусобним уважавањем и поштовањем као и 

на благовременом информисању запослених. 
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Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

РЕЗУЛТАТИ УПИТНИКА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ШКОЛИ   

Табела 13 

В А Ж Н О С Т 

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 С Т 

У
К

У
П

Н
О

 

П
Р

О
С

Е
К

 1 2 3 4 1 2 3 4 

не-

важно 

мало 

важно 
важно 

врло 

важно 

не-

тачно 

у 

мањој 

мери 

тачно 

у већој 

мери 

тачно 

тачно 

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

0 0.00 0 0.00 4 25.00 12 75.00 16 3.75 1. 

У школи се спроводи 

самовредновање на 

основу утврђених 

критеријума. 

0 0.00 1 6.25 4 25.00 11 68.75 16 3.63 

0 0.00 0 0.00 6 37.50 10 62.50 16 3.63 2. 

Укључен/а сам у 

процес 

самовредновања. 
1 6.25 1 6.25 6 37.50 8 50.00 16 3.31 

0 0.00 0 0.00 8 50.00 8 50.00 16 3.50 3. 
Водим евиденцију о 

свом самовредновању. 
2 12.50 2 12.50 8 50.00 4 25.00 16 2.88 

0 0.00 0 0.00 7 43.75 9 56.25 16 3.56 4. 

Израђујем свој 

акциони план за 

превазилажење 
уочених слабости. 

2 12.50 2 12.50 6 37.50 6 37.50 16 3.00 

0 0.00 0 0.00 5 31.25 11 68.75 16 3.69 5. 

Пратим ефекте 

предузетих корака у 

оквиру свог акционог 
плана. 

0 0.00 4 25.00 6 37.50 6 37.50 16 3.13 

0 0.00 0 0.00 7 43.75 9 56.25 16 3.56 6. 

Обавезе и задужења се 

распоређују 

запосленима на основу 
стручности, знања и 

способности. 

1 6.25 4 25.00 6 37.50 5 31.25 16 2.94 

0 0.00 0 0.00 5 31.25 11 68.75 16 3.69 7. 

Обавезе и задужења су 

јасни, прецизни, 
правовр-емени и 

доприносе 

ефективности рада 
школе. 

0 0.00 3 18.75 7 43.75 6 37.50 16 3.19 

0 0.00 0 0.00 6 37.50 10 62.50 16 3.63 8. 

Тимови се формирају 

на основу стручности, 

знања и способности 
чланова. 

0 0.00 4 25.00 3 18.75 9 56.25 16 3.31 

0 0.00 0 0.00 9 56.25 7 43.75 16 3.44 9. 

Ефективност и 

ефикасност рада у 

тиму се мотивише и 
стимулише. 

0 0.00 4 25.00 7 43.75 5 31.25 16 3.06 

0 0.00 0 0.00 8 50.00 8 50.00 16 3.50 10. 

Правилном 

расподелом послова 

обезбеђује се 
ефикасност рада 

школе. 

0 0.00 6 37.50 5 31.25 5 31.25 16 2.94 

0 0.00 0 0.00 6 37.50 10 62.50 16 3.63 11. 

У школи се прати 

ефективност и 
ефикасност сваког 

запосленог. 

0 0.00 4 25.00 6 37.50 6 37.50 16 3.13 
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0 0.00 0 0.00 6 37.50 10 62.50 16 3.63 12. 

Школа има прецизно 

прописане критеријуме 

за похваљивање и 

награђивање 
запослених. 

1 6.25 4 25.00 4 25.00 7 43.75 16 3.06 

0 0.00 0 0.00 4 25.00 12 75.00 16 3.75 13. 

Прописани 

критеријуми за 

похваљивање и награ-
ђивање се примењују. 

1 6.25 4 25.00 3 18.75 8 50.00 16 3.13 

0 0.00 0 0.00 5 31.25 11 68.75 16 3.69 14. 

У школи постоји добра 

координација рада 

стручних и других 
органа. 

0 0.00 4 25.00 3 18.75 9 56.25 16 3.31 

0 0.00 0 0.00 7 43.75 9 56.25 16 3.56 15. 

У школи постоји добра 

координација рада 

одељењских 
старешина и стручне 

службе. 

1 6.25 3 18.75 4 25.00 8 50.00 16 3.19 

СРЕДЊА ОЦЕНА 3.61   СРЕДЊА ОЦЕНА 3.15 
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Графикон 1. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА: ВАЖНОСТ тврдње/исказа  - РЕЗУЛТАТИ УПИТНИКА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ШКОЛИ   
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Графикон 2. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА: ТАЧНОСТ тврдње/исказа  - РЕЗУЛТАТИ УПИТНИКА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ШКОЛИ   
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Графикон 3. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА: Скала процене ВАЖНОСТИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ШКОЛИ   
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Графикон 4. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА: Скала процене ТАЧНОСТИ ЗА ЗА ПОСЛЕНЕ У ШКОЛИ  
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Појашњење резултата упитника за запослене у школи за Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА, према редоследу питања у упитнику. 
 

Од укупно 25 наставника (7 разредна + 18 предметна настава) запослених у школи, укупан број анкетираних 

наставника је 16 или 64,00 %. 

 
Процењујући важност и тачност датетврдње/исказа, а на основу појединачни и сумарних података из Табеле 

1. и Графикона 1. и 2., одговори запослених у школи су следећи: 

1. У школи се спроводи самовредновање на основу утврђених критеријума. 

 Да  је  то  врло важно мисли 12 - 75% анкетираних наставника, а да је то  тачно/присутно у 

потпуности изјаснило се 11 - 68,75% анкетираних наставника; 

 Да је то важно мисли 4 - 25% анкетираних наставника, а да је то у већој мери тачно/присутно 

изјаснило се 4 - 25% анкетираних наставника;  

 Да је то мало важно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то у мањој мери тачно/присутно 

изјаснило се 1 – 6,25% анкетираних наставника; и 

 Да је то неважно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то нетачно/није присутно изјаснило 

се 0 – 0% анкетираних наставника. 

 

2. Укључен/а сам у процес самовредновања. 

 Да  је  то  врло важно мисли 10–62,50% анкетираних наставника, а да је то  тачно/присутно у 

потпуности изјаснило се 8 - 50% анкетираних наставника; 

 Да је то важно мисли 6–37,50% анкетираних наставника, а да је то у већој мери тачно/присутно 

изјаснило се 6–37,50% анкетираних наставника;  

 Да је то мало важно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то у мањој мери тачно/присутно 

изјаснило се 1 – 6,25% анкетираних наставника; и 

 Да је то неважно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то нетачно/није присутно изјаснило 

се 1 – 6,25% анкетираних наставника. 

 

3. Водим евиденцију о свом самовредновању.  

 Да  је  то  врло важно мисли 8 - 50% анкетираних наставника, а да је то  тачно/присутно у 

потпуности изјаснило се 4 - 25% анкетираних наставника; 

 Да је то важно мисли 8 - 50% анкетираних наставника, а да је то у већој мери тачно/присутно 

изјаснило се 8 - 50% анкетираних наставника;  

 Да је то мало важно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то у мањој мери тачно/присутно 

изјаснило се 2 – 12,50% анкетираних наставника; и 

 Да је то неважно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то нетачно/није присутно изјаснило 

се 2 – 12,50% анкетираних наставника. 

 

4. Израђујем свој акциони план за превазилажење уочених слабости.  

 Да  је  то  врло важно мисли 9–56,25% анкетираних наставника, а да је то  тачно/присутно у 

потпуности изјаснило се 6–37,50% анкетираних наставника; 

 Да је то важно мисли 7–43,75% анкетираних наставника, а да је то у већој мери тачно/присутно 

изјаснило се 6–37,50% анкетираних наставника;  

 Да је то мало важно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то у мањој мери тачно/присутно 

изјаснило се 2 – 12,50% анкетираних наставника; и 

 Да је то неважно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то нетачно/није присутно изјаснило 

се 2 – 12,50% анкетираних наставника. 

 

 

5. Пратим ефекте предузетих корака у оквиру свог акционог плана.  

 Да  је  то  врло важно мисли 11–68,75% анкетираних наставника, а да је то  тачно/присутно у 

потпуности изјаснило се 6–37,50% анкетираних наставника; 

 Да је то важно мисли 5–31,25% анкетираних наставника, а да је то у већој мери тачно/присутно 

изјаснило се 6–37,50% анкетираних наставника;  
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 Да је то мало важно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то у мањој мери тачно/присутно 

изјаснило се 4 – 25% анкетираних наставника; и 

 Да је то неважно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то нетачно/није присутно изјаснило 

се 0 – 0% анкетираних наставника. 

 

6. Обавезе и задужења се распоређују запосленима на основу стручности, знања и способности.  

 Да  је  то  врло важно мисли 9–56,25% анкетираних наставника, а да је то  тачно/присутно у 

потпуности изјаснило се 5–31,25% анкетираних наставника; 

 Да је то важно мисли 7–43,75% анкетираних наставника, а да је то у већој мери тачно/присутно 

изјаснило се 6–37,50% анкетираних наставника;  

 Да је то мало важно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то у мањој мери тачно/присутно 

изјаснило се 4 – 25% анкетираних наставника; и 

 Да је то неважно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то нетачно/није присутно изјаснило 

се 1 – 6,25% анкетираних наставника. 

 

7. Обавезе и задужења су јасни, прецизни, правовремени и доприносе ефективности рада школе.  

 Да  је  то  врло важно мисли 11–68,75% анкетираних наставника, а да је то  тачно/присутно у 

потпуности изјаснило се 6–37,50% анкетираних наставника; 

 Да је то важно мисли 5–31,25% анкетираних наставника, а да је то у већој мери тачно/присутно 

изјаснило се 7–43,75% анкетираних наставника;  

 Да је то мало важно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то у мањој мери тачно/присутно 

изјаснило се 3 – 18,75% анкетираних наставника; и 

 Да је то неважно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то нетачно/није присутно изјаснило 

се 0 – 0% анкетираних наставника. 

 

8. Тимови се формирају на основу стручности, знања и способности чланова. 

 Да  је  то  врло важно мисли 10–62,50% анкетираних наставника, а да је то  тачно/присутно у 

потпуности изјаснило се 9–56,25% анкетираних наставника; 

 Да је то важно мисли 6–37,50% анкетираних наставника, а да је то у већој мери тачно/присутно 

изјаснило се 3–18,75% анкетираних наставника;  

 Да је то мало важно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то у мањој мери тачно/присутно 

изјаснило се 4 – 25% анкетираних наставника; и 

 Да је то неважно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то нетачно/није присутно изјаснило 

се 0 – 0% анкетираних наставника. 

 

9. Ефективност и ефикасност рада у тиму се мотивише и стимулише.  

 Да  је  то  врло важно мисли 7–43,75% анкетираних наставника, а да је то  тачно/присутно у 

потпуности изјаснило се 5–31,25% анкетираних наставника; 

 Да је то важно мисли 9–56,25% анкетираних наставника, а да је то у већој мери тачно/присутно 

изјаснило се 7–43,75% анкетираних наставника;  

 Да је то мало важно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то у мањој мери тачно/присутно 

изјаснило се 4 – 25% анкетираних наставника; и 

 Да је то неважно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то нетачно/није присутно изјаснило 

се 0 – 0% анкетираних наставника. 

 

10. Правилном расподелом послова обезбеђује се ефикасност рада школе.  

 Да  је  то  врло важно мисли 8 - 50% анкетираних наставника, а да је то  тачно/присутно у 

потпуности изјаснило се 5 – 31,25% анкетираних наставника; 

 Да је то важно мисли 8 - 50% анкетираних наставника, а да је то у већој мери тачно/присутно 

изјаснило се 5 – 31,25% анкетираних наставника;  

 Да је то мало важно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то у мањој мери тачно/присутно 

изјаснило се 6 – 37,50% анкетираних наставника; и 

 Да је то неважно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то нетачно/није присутно изјаснило 

се 0 – 0% анкетираних наставника. 

 

11. У школи се прати ефективност и ефикасност сваког запосленог.  
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 Да  је  то  врло важно мисли 10–62,50% анкетираних наставника, а да је то  тачно/присутно у 

потпуности изјаснило се 6–37,50% анкетираних наставника; 

 Да је то важно мисли 6–37,50% анкетираних наставника, а да је то у већој мери тачно/присутно 

изјаснило се 6 – 37,50% анкетираних наставника;  

 Да је то мало важно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то у мањој мери тачно/присутно 

изјаснило се 4 –25% анкетираних наставника; и 

 Да је то неважно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то нетачно/није присутно изјаснило 

се 0 – 0% анкетираних наставника. 

 

12. Школа има прецизно прописане критеријуме за похваљивање и награђивање запослених. 

 Да  је  то  врло важно мисли 10–62,50% анкетираних наставника, а да је то  тачно/присутно у 

потпуности изјаснило се 7 - 68,75% анкетираних наставника; 

 Да је то важно мисли 6–37,50% анкетираних наставника, а да је то у већој мери тачно/присутно 

изјаснило се 4 - 25% анкетираних наставника;  

 Да је то мало важно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то у мањој мери тачно/присутно 

изјаснило се 4 – 25% анкетираних наставника; и 

 Да је то неважно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то нетачно/није присутно изјаснило 

се 1 – 6,25% анкетираних наставника. 

 

13. Прописани критеријуми за похваљивање и награђивање се примењују.  

 Да  је  то  врло важно мисли 12 - 75% анкетираних наставника, а да је то  тачно/присутно у 

потпуности изјаснило се 8 - 50% анкетираних наставника; 

 Да је то важно мисли 4 - 25% анкетираних наставника, а да је то у већој мери тачно/присутно 

изјаснило се 3–18,75% анкетираних наставника;  

 Да је то мало важно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то у мањој мери тачно/присутно 

изјаснило се 4 – 25% анкетираних наставника; и 

 Да је то неважно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то нетачно/није присутно изјаснило 

се 1 – 6,25% анкетираних наставника. 

 

14. У школи постоји добра координација рада стручних и других органа.  

 Да  је  то  врло важно мисли 11–68,75% анкетираних наставника, а да је то  тачно/присутно у 

потпуности изјаснило се 9–56,25% анкетираних наставника; 

 Да је то важно мисли 5–31,25% анкетираних наставника, а да је то у већој мери тачно/присутно 

изјаснило се 3–18,75% анкетираних наставника;  

 Да је то мало важно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то у мањој мери тачно/присутно 

изјаснило се 4 – 25% анкетираних наставника; и 

 Да је то неважно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то нетачно/није присутно изјаснило 

се 0 – 0% анкетираних наставника. 

 

 

 

15. У школи постоји добра координација рада одељењских старешина и стручне службе.  

 Да  је  то  врло важно мисли 9–56,25% анкетираних наставника, а да је то  тачно/присутно у 

потпуности изјаснило се 8 - 50% анкетираних наставника; 

 Да је то важно мисли 7–43,75% анкетираних наставника, а да је то у већој мери тачно/присутно 

изјаснило се 4 - 25% анкетираних наставника;  

 Да је то мало важно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то у мањој мери тачно/присутно 

изјаснило се 3 – 18,75% анкетираних наставника; и 

 Да је то неважно мисли 0 - 0% анкетираних наставника, а да је то нетачно/није присутно изјаснило 

се 1 – 6,25% анкетираних наставника. 

 

 
На основу појединачни и сумарних података из Табеле 1. и Графикона 3. и 4., долази се до следећих 

закључака: 
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1) Средња оцена важности тврдње/исказа је 3,61 и појединачни просеци по питањима су углавном 

изједначени. Анкетирани наставници су за свих 15 тврдњи/исказа оценили да су врло важне или важне, 

ни један наставник се није  изјаснио да је било која тврдња/исказ мало важна или неважна. 
2) Средња оцена тачности тврдње/исказа је 3,15. Анкетирани наставници су за свих 15 тврдњи/исказа 

оценили у распону од тачно/присутно у потпуности до нетачно/није присутно. Појединачни просеци 

по питањима су неуједначени и исти нам показују: 

2.1. Најбоље рангиране (имају највећи просек) тврдње/искази су: 
 У школи се спроводи самовредновање на основу утврђених критеријума – просек 3,63 

 Укључен/а сам у процес самовредновања – просек 3,31 

 Тимови се формирају на основу стручности, знања и способности чланова – просек 3,31 
 У школи постоји добра координација рада стручних и других органа – просек 3,31 

 У школи постоји добра координација рада одељењских старешина и стручне службе – просек 3,19 

2.2. Најслабије рангиране (имају најмањи просек) тврдње/искази су: 

 Водим евиденцију о свом самовредновању – просек 2,88 

 Обавезе и задужења се распоређују запосленима на основу стручности, знања и способности – 

просек 2,94 

 Правилном расподелом послова обезбеђује се ефикасност рада школе – просек 2,94 

 Израђујем свој акциони план за превазилажење уочених слабости – просек 3,00 

 Ефективност и ефикасност рада у тиму се мотивише и стимулише – просек 3,06 

 Школа има прецизно прописане критеријуме за похваљивање и награђивање запослених – просек 

3,06 

 

 

 

ОЦЕНА: Обезбеђивање квалитета у школи је углавном добро, али постојеће слабости умањују укупан 

квалитет рада школе и пожељно их је отклањати. 
 

ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ: Обезбеђивање квалитета у школи– ниво 3. 

 

 

Кључне снаге - ЈАКЕ СТРАНЕ Кључне слабости - СЛАБЕ СТРАНЕ 

 У школи се спроводи самовредновање на основу 

утврђених критеријума 
 Укључен/а сам у процес самовредновања 

 Тимови се формирају на основу стручности, 

знања и способности чланова 
 У школи постоји добра координација рада 

стручних и других органа 

 У школи постоји добра координација рада 
одељењских старешина и стручне службе 

 

 Велики број наставника не води евиденцију о 

свом самовредновању 

 Обавезе и задужења се не распоређују 

запосленима на основу стручности, знања и 
способности 

 Велики број наставника сматра да у школи није 

извршена правилна расподела послова  

 Велики број наставника не израђује свој 

акциони план за превазилажење уочених 
слабости  

 Ефективност и ефикасност рада у тиму се 

недовољно мотивише и стимулише. 

 Школа нема прецизно прописане критеријуме за 

похваљивање и награђивање запослених 

ПРЕДЛОГ МЕРА  у овом подручју: 

 Одржати састанак колектива школе и све наставнике упознати са Законским одредбама и 

Правилницима којима су прописана права и обавезе наставника у вези самовредновања, стручног 

усавршавања и израде и вођења Портфолија наставника. 
 У циљу равномерне и равноправне расподеле послова, поделе обавеза и задужења наставницима, пре 

почетка наредне школске године одржати састанак колектива школе и на истом дефинисати „Преглед 

ангажовања директора, стручних сарадникаи наставника у стручним органима, школским Тимовима и 

Ђачким и Ученичким организацијама“ 
 На нивоу школе, у складу са важећим Законским прописима, сачинити Правилник о похваљивању и 

награђивању запослених.  

 Континуирано развијати позитивну социјалну климу, побољшати међусобну сарадњу и уважавање. 
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СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета 

рада 

6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости школе 

 

Континурани професионални развој наставника 
 

Стручна усавршавања запослених: 

                                                                                                   Табела 14 

Редни број Назив Време реализације 

1.  Обука за директора установе 

образовања и васпитања 2020.002 

септембар, октобар, новембар, 9 

недеља 

 

2.  Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник - увођење 

електронских уџбеника и дигиталних 

образовних материјала 

од 19. 4. 2021. 

 

3.  „Самовредновање у школама” 19. 5. 

2021. 

 

19. 5. 2021. 

 

4.  Етика и инегритет  21. 4. 2021. 

 

5. Обука за дежурне наставнике на 

завршном испиту 

16. 6. 2021. 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе 

6.3.3. Директор промовише вредности учења и развија школу као заједницу  целоживотног учења 

 

 

 

Сарадња са локалном заједницом, другим школама и привредним субјектима 
 

 

Током ове школске године није било активности са привредном организацијом као ни са другим школама 
док је са локалном заједноцом било сарадње у озелењавању површина изнад школског игралишта. 

Донације Месне заједнице Буковац такође су биле присутне у опремању информатичког кабинета. 

ЈКП Водовод и канализација такође су  имали сарадњу са Школом у донирању средстава за дезинфекцију.  
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СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе 

6.4.4. Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали  

 

Подручје вредновања: Примена новостечених знања запослених и коришћење расположивих 

материјално-техничких ресурса 

 

УПИТНИК: 

Примена новостечених знања и коришћење наставних средстава у циљу побољшања квалитета 

наставе 

1. Да ли на својим часовима (обавезним, изборним и слободним наставним активностима) 

примењујете савремена наставна средства (ИКТ, дидактичка средства)? 

 Веома често  

 Често 

 Повремено 

 Ретко 

 Веома ретко 

 

2. Процените на колико часова сте, од укупног броја реализованих часова у протеклом периоду, 

примењивали савремена наставна средства. (Означите један одговор) 

 Од 5 до 10% 

 Од 15 до 20% 

 Од 25 до 30% 

 Преко 30% 

 
3. Примена образовног софтвера у наставном процесу позитивно утиче на повећање мотивисаности 

ученика и наставника за наставне активности у основној школи. 

 У потпуности се слажем 

 Делимично се слажем 

 Уопште се не слажем 

 
4. Примена савремених наставних средстава (рачунар, пројектор, интерактивна табла) без 

превеликих напора доводи до видљивих промена у квалитету наставе захваљујући интензивној 

комуникацији, активности и мотивисаности ученика.  

 У потпуности се слажем 

 Делимично се слажем 

 Уопште се не слажем 

 

5. Након похађања обука, унапредио сам знања из области о којима је било речи. 

 Тачно 

 У мањој мери тачно 

 Нетачно  

 

6. Новостечена знања примењујем у свакодневном раду. 

 Тачно 

 У мањој мери тачно 

 Нетачно  
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Табеларни и графички приказ обрађених података 

1. Да ли на својим часовима (обавезним, изборним и слободним наставним активностима) 

примењујете савремена наставна средства (ИКТ, дидактичка средства)? 

Веома често Често Повремено Ретко 

Веома 

ретко 

4 16,67 % 10 41,67 % 8 33,33 % 2 8,33 % 0 0 

 

 

 

2. Процените на колико часова сте, од укупног броја реализованих часова у протеклом 

периоду, примењивали савремена наставна средства? 

Од 5 до 10 

% Од 15 до 20 % Од 25 до 30 % Преко 30 %   

0 0% 5 20,83 % 8 33,33 % 11 45,84 %   
 

 

 

3. Примена образовног софтвера у наставном процесу позитивно утиче на повећање мотивисаности 

ученика и наставника за наставне активности у основној школи.     

     

У потпуности се 

слажем 

Делимично се слажем Уопште се не слажем 
  

7 29,16 % 17 70,84 % 0 0% 
  

 

 

4

10

8

2

0

Веома често

Често

Повремено

Ретко

Веома ретко

0

5

8

11

Од 5 до 10 %

Од 15 до 20 %

Од 25 до 30 %

Преко 30 %

7

17

0

У потпуности 
се слажем

Делимично се 
слажем

Уопште се не 
слажем
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4. Примена савремених наставних средстава (рачунар, пројектор, интерактивна табла) без 

превеликих напора доводи до видљивих промена у квалитету наставе захваљујући интензивној 
комуникацији, активности и мотивисаности ученика.  

У потпуности се слажем Делимично се слажем Уопште се не слажем     

6 25,00 % 17 70,84 % 1 4,16 %     
 

 

 

5. Након похађања обука, унапредио сам знања из области о којима је било речи. 

Тачно 
У мањој 

мери тачно 
Нетачно 

    

15 
62,50 
% 9 37,50 % 0 0%     

          
 

 

 

6. Новостечена знања примењујем у свакодневном раду. 

Тачно 
У мањој мери 

тачно 
Нетачно 

    

17 70,84 % 7 29,16 % 0 0%     
 

Резултати анализе:  

Анкету је радило 24 испитаника. 

1. Веома често - 4 испитаника; често- 10 испитанка; повремено- 8 испитаника; ретко- 2 испитаника 
2. Од 15 до 20% - 5 испитаника; од 25 до 30% - 8 испитаника; преко 30% - 11 испитаника 

3. У потпуности се слажем- 7 испитаника; делимично се слажем- 17 испитаника 

4. У потпуности се слажем- 6 испитаника; делимично се слажем- 17 испитаника; уопште се не слажем- 1 
испитаник 

5. Тачно- 15 испитаника; у мањој мери тачно- 9 испитаника 

6. Тачно- 17 испитаника; у мањој мери тачно- 7 испитаника 

6

17

1 У потпуности 
се слажем

Делимично се 
слажем

Уопште се не 
слажем

15

9

0
Тачно

У мањој мери 
тачно

Нетачно
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Закључак: 

На основу добијених података закључује се да највећи број наставника примењује савремена наставна 

средства често или повремено, на више од 25% реализованих часова.  

Највећи број испитаника, њих 17, делимично се слаже са тврдњама да примена образовног софтвера у 

наставном процесу позитивно утиче на повећање мотивисаности ученика и наставника за наставне 

активности у основној школи и да без превеликих напора доводи до видљивих промена у квалитету наставе 

захваљујући интензивној комуникацији, активности и мотивисаности ученика. Већи број преосталих 

испитаника се у потпуности слаже са наведеним тврдњама. 

Сви испитаници се у потпуности или у мањој мери слажу са тврдњама да су након похађања обука 

унапредили своја знања која даље примењују у свакодневном раду.  

Стручно усавршавање запослених и примена савремених наставних средстава значајно доприноси квалитету 

наставе. 

 

 

ОЦЕНА: Наставници су, након стручног усавршавања, унапредили своја знања и иста примењивали кроз 

савремена наставна средства, али се делимично слажу да примена савремених наставних средстава (рачунар, 

пројектор, интерактивна табла) без превеликих напора доводи до видљивих промена у квалитету наставе. 

 

ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ: Примена новостечених знања запослених и коришћење 

расположивих материјално-техничких ресурса– ниво 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кључне снаге - ЈАКЕ СТРАНЕ Кључне слабости - СЛАБЕ СТРАНЕ 

 Наставници примењуј савремена наставна 
средства   

 Наставници су, након похађања обука, 

унапредили своја знања која даље 
примењују у свакодневном раду 

 Стручно усавршавање запослених и 

примена савремених наставних средстава 

значајно доприноси квалитету наставе 

 

 

На својим часовима (обавезним, изборним и 
слободним наставним активностима) 

наставници би требали чешће да примењују 

савремена наставна средства 
Примена савремених наставних средстава 

(рачунар, пројектор, интерактивна табла) не 

доводи до видљивих промена у квалитету 

наставе и мотивисаности ученика 

ПРЕДЛОГ МЕРА  у овом подручју: 

 Радити на томе да се уз савремена наставна средства ученици мотивишу и на друге начине. 
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СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално 

6.5.1. Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса 

 

Од укупно 26 наставника (7 разредна + 19 предметна настава) запослених у школи, укупан број анкетираних 

наставника је 26 или 100 %. 
 

Табела 15 

 

ТВРДЊА / ИСКАЗ 

Т А Ч Н О С Т 

У
К

У
П

Н
О

 

П
Р

О
С

Е
К

 

1 2 3 4 

не-

тачно/није 

присутно 

у мањој мери 

тачно/присутно 

углавном 

тачно/присутно 

тачно/ 

присутно у 

потпуности 

f % f % f % f % 

1. Да ли школски простор 

пружа одговарајуће 

могућности за реализацију 

наставних и ваннаставних 
активности? 

0 0.00 0 0.00 6 23.07 20 76.92 26 3.77 

2. Да ли се све просторије у 

школи адекватно 

одржавају?  
0 0.00 2 7.69 3 11.54 21 80.76 26 3.73 

3. Да ли су све просторије у 

школи добро осветљене? 
1 3.85 2 7.69 0 00.00 18 69.23 26 3.61 

4. Да ли су наставници 

укључени у уређивање 
школског простора? 

0 0.00 1 3.85 13 50.00 12 46.15 26 3.31 

5. Да ли су ученици укључени 
у уређивање школског 

простора? 
2 7.69 0 0.00 13 50.00 11 42.31 26 3.35 

6. Да ли је школски намештај 

функционалан? 
0 0.00 1 3.85 11 42.31 14 53.85 26 3.54 

7. Да ли су наставна средства 

у функцији? 
0 0.00 1 3.85 13 50.00 12 46.15 26 3.42 

8. Да ли у школи постоје 

кабинети опремљени 

одговарајућим наставним 

средствима? 

0 0.00 0 00.00 10 38.46 16 61.54 26 3.61 

9. Да ли је наставницима 

омогућен приступ 
интернету? 

0 0.00 0 0.00 5 19.23 21 80.76 26 3.81 

10. Да ли се материјал за 
потребе наставе обезбеђује 

у довољној мери? 
0 0.00 0 0.00 8 30.77 18 31.25 26 3.69 

11. Да ли фискултурна сала 

одговара Нормативима? 
1 0.00 1 3.85 6 23.07 18 37.50 26 3.58 

12. Да ли су спортски терени 

добро уређени? 
1 3.85 0 0.00 11 42.31 15 57.69 26 3.38 

13. Да ли је ученицима 

омогућено да спортске 

терене користе и после 

наставе? 

1 3.85 0 0.00 7 26.92 19 73.07 26 3.73 

Средња вредност 

3.58 
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Графикон 1 Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима: ТАЧНОСТ 

тврдње/исказа  - РЕЗУЛТАТИ УПИТНИКА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ШКОЛИ 

 

 

 

 
Појашњење резултата упитника за запослене у школи за Подручје вредновања: ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ,УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

 Школски простор пружа одговарајуће могућности за реализацију наставних и ваннаставних 

активности – 20 испитаника сматра да је у потпуности тачно/присутно; 6 да је углавном  

тачно/присутно;  

 Све просторије у школи се адекватно одржавају – 21 испитаник сматра да је у потпуности 

тачно/присутно; 3 да је углавном  тачно/присутно, 2 у мањој мери тачно присутно; 

 Све просторије у школи су добро осветљене – 18 испитаника сматра да је у потпуности 

тачно/присутно; 1 у мањој мери тачно, 1 да није тачно/ присутно; 

 Наставници су  укључени у уређивање школског простора – 12 испитаника  сматра да је у потпуности 

тачно/присутно; 13 да је углавном  тачно/присутно, 1 да није тачно/ присутно;  

 Ученици су  укључени у уређивање школског простора – 11 испитаника  сматра да је у потпуности 

тачно/присутно; 13 да је углавном  тачно/присутно, 2 да није тачно/ присутно;  

  Школски намештај је функционалан – 14 испитаника сматра да је у потпуности тачно/присутно; 11 

испитаника сматра да је углавном  тачно/присутно; 1 у мањој мери тачно присутно; 

  Наставна средства су у функцији – 12 испитаника сматра да је у потпуности тачно/присутно; 13 

сматра да је углавном  тачно/присутно, 1 у мањој мери тачно присутно; 

 У школи постоје кабинети опремљени одговарајућим наставним средствима – 16 испитаника сматра 

да је у потпуности тачно/присутно; 10 сматра да је углавном  тачно/присутно;  

 Наставницима је омогућен приступ интернету – 21 испитаник сматра да је у потпуности 

тачно/присутно; 5 сматра да је углавном  тачно/присутно; 
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нетачно/није присутно
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 Материјал се за потребе наставе обезбеђује у довољној мери – 18 испитаника сматра да је у 

потпуности тачно/присутно; 8 сматра да је углавном  тачно/присутно; 

 Фискултурна сала одговара Нормативима – 20 испитаника сматра да је у потпуности тачно/присутно; 

6 сматра да је углавном  тачно/присутно; 1 у мањој мери тачно, један да није тачно/ присутно;  

 Спортски терени су добро уређени – 15 испитаника сматра да је у потпуности тачно/присутно; 11 

сматра да је углавном  тачно/присутно; 1 у мањој мери тачно, 1 да није тачно/ присутно;  

 Ученицима је омогућено да спортске терене користе и после наставе – 19 испитаника сматра да је у 

потпуности тачно/присутно; 7 сматра да је углавном  тачно/присутно. 

Закључак: 

На основу анализе закључујемо да се испитаници у потпуности или углавном слажу са наведеним тврдњама.  
Твдње које су код већине испитаника у потпуности тачне су следеће: 

 Школски простор пружа одговарајуће могућности за реализацију наставних и ваннаставних 

активности,  

 Све просторије у школи се адекватно одржавају,  

 Наставницима је омогућен приступ интернету,  

 Фискултурна сала одговара Нормативима.  

Подељена мишљења од у потпуности тачно до углавном тачно су код тврдњи да су наставници и ученици 

укључени у уређивање школског простора, да је школски намештај функционалан и да су наставна средства 
у функцији. 

 

 

 

ОЦЕНА: Школски простор пружа одговарајуће могућности за рад уз адекватно одржавање свих просторија. 

Одређени недостаци: наставници и ученици су у мањој мери  укључени у уређивање школског простора; 
повремено нефункционисање наставних средстава. 

 

 

ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ: Материјално-технички ресурси користе се функционално и 

Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса – ниво 4. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Кључне снаге - ЈАКЕ СТРАНЕ Кључне слабости - СЛАБЕ СТРАНЕ 

 Школски простор пружа одговарајуће 

могућности за реализацију наставних и 

ваннаставних активности 

 Све просторије у школи се адекватно 

одржавају 

 Наставницима је омогућен приступ 

интернету 

 Фискултурна сала одговара Нормативима 

 

 

 наставници и ученици су у мањој мери  

укључени у уређивање школског простора  

 школски намештај и наставна средства нису 

довољно функционална 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА  у овом подручју: 

 Мотивисати наставнике и ученике како би радили на уређивању школског простора. 

 Обавестити надлежне органе о свим проблемима у вези са функционисањем наставних средстава као 

и школског намештаја 
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СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално 

6.5.1. Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса 
 

 

Коришћење расположивих материјално-техничких ресурса 
 
Током посете часовима закључено је да се расположива техничка средстване не користе у довољној мери. 

Коришћење материјално-техничких ресурса није пресудно у остваривању наставе и учења али, ако већ 

постоје услови за коришћење, требало би их чешће примењивати, како би час имао динамику и деци био 
интересантнији. 

 

 

6.6.1. Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама и привредним и непривредним 

организацијама и локалном заједницом у циљу развијања предузетничких компетенција ученика 

Сарадња са привредним организацијама и локалном заједницом 

 
Током ове школске године, с обзиром на неповољну епидемиолошку ситуацију, Школа је, колико су то 

услови дозвољавали, сарађивала са локалном заједницом. У табели се налазе установе са којима се највише 

сарађивало. 

                                                                                                           

                                                                                                                                  Табела 16 

Назив локалне установе/организације  Назив градске установе/организације 

КУД „Милица Стојадиновић Српкиња” 
 

Дом здравља Петроварадин 
 

КС Буковац 

 

МУП Петроварадин 

 

ПД „Вилина водица” 
 

Центар за социјални рад 
 

Библиотека  „Милица Стојадиновић Српкиња” 

 

Просветни преглед 

 

Предшколска установа „Зека” 
 

Покрајински секретаријат за образовање 
 

Православна верска заједница  (Буковац) 

 

Школска управа 

 

 Просветна инспекција 
 

 

 

6.6.3. Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост, оријентацију капредузетништву и 

предузетничке компетенције ученика и наставника 

 

Развијање предузетничких компетенција ученика и наставника кроз планиране пројекте 
 

Пројекти који се реализују у школи од стране наставника: 

 

 „Старе школске фотографије – Најлепше је ђачко доба” са отвореном Фејсбук страницом ОШ 

„22. август” Буковац у оквиру које је покренута и истоимена група. Носиоци активности биле су 

учитељице Зорица Рајда, Милена Стојанов и директорка школе Миланка Деман. У току другог 

полугодишта, као администратор странице укључила се и наставница Марина Антић. 
Циљ: прикупљање и у виртуелни простор постављање старих школских фотографија 

 

 „Весело пролеће” – пројектом којим је координирала наставница биологије Даница Пушковић. У 

пројекту су учествовали ученици од 1. до 8.  разреда, наставници, учитељи, техничко и помоћно 
особље.  

Циљ: прикупљање садница, озелењавање и уређивање школског простора као и едукација деце 
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Остали пројекти: 

 Бесплатни уџбеници Министарства просвете Реублике Србије за треће и свако наредно дете као и за 
носиоце решења о о социјалној помоћи 

 Пројекат Града „Бесплатни уџбеници за ученике првог разреда” 

 

 
 

 

У циљу добијања релевантне оцене остварености захтева стандарда ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6 – 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

Табели 17. 

                                       Табела 17 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6 – ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

Стандарди и индикатори ОЦЕНА 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада 

школе 4 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање 

квалитета рада 

 3 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе 

6.4.4. Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали 

Подручје вредновања: Примена новостечених знања запослених и коришћење 

расположивих материјално-техничких ресурса 
 

4 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 6.5. Материјално-технички ресурси користе се 

функционално. 
6.5.1. Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса 

 4 

СРЕДЊА ОЦЕНА 3.75 

 
 

ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ: Организација рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима – ниво 4. 

 

 

 

 

 

Координатор Тима за самовредновање 

Марина Антић 

 

 

 

 
 


