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Извештај о квалитету рада установе сачинио је  Тим за самовредновање у саставу:  

Сања Гербеш – директор школе, Војислава Протић – наставник разредне наставе, 

Снежана Секулић – наставник физичког и здравственог васпитања, 

Ивана Стелкић – наставник енглеског језика, Ивана Грмуша – психолог  (која се 

прикључила тиму прошавши обуку из области самовредновања – процена дигиталних 

капацитета установе – Селфи) и Косана Раушки, педагог школе. 

Процена квалитета рада установе вршена је прикупљањем података из различитих 

акционих истраживања у којима су коришћени упитници за наставнике, ученике и 

родитеље, затим  чек листе за процену школских докумената, анализе увида у школску 

документацију и педагошко инструктивног увид посећених часова,  записници са 

стручних органа, преглед глобалних и оперативних планова наставника и планова 

стручних актива и тимова, праћења постигнућа ученика у протеклом периоду, као и 

успеха на завршном испиту и такмичењима, праћењем  различитих активности у установи, 

као и постојећих извештаја о самовредновању квалитета рада установе. Један број 

набројаних података налазе се у прилозима овог Извештаја. 

Приликом процене остварености стандарда и показатеља руководили смо се и проценом 

нивоа остварености датим кроз Правилник о вредновању квалитета рада установе ( 

Службени гласник РС, бр. 10/2019 од 15.02.2019. године) Постоје четири нивоа 

остварености стандарда и они су исказани на скали од 1 до 4, при чему 4 означава највиши 

ниво остварености. Ниво 4 означава да је у потпуности остварен стандард и представља 

вредност аритметичке средине мере присутности показатеља од 3,51 и 4,00. Ниво 3 

означава дa je стaндaрд oствaрeн у вeћoj мeри и представља вредност аритметичке средине 

мере присутности показатеља од 2,51 до 3,50. Ниво 2 означава дa je стaндaрд oствaрeн у 

мaњoj мeри и представља вредност аритметичке средине мере присутности показатеља од 

1,51 до 2,50. Ниво 1 означава да стандард није остварен и представља вредност 

аритметичке средине мере присутности показатеља од 1,00 до 1,50. 

Оценом 4 оцењује се установа која остварује 100% стандарда, с тим да је више од 50% 

стандарда остварено у потпуности (ниво 4), а остали су остварени у вeћoj мeри (ниво 3). 

Оценом 3 оцењује се установа која више од 75% стандарда остварује у потпуности 

(ниво 4) или у вeћoj мeри (ниво 3), док су преостали стандарди oствaрeни у мaњoj мeри 

(ниво 2). Оценом 2 оцењује се установа која има више од 40% стандарда који су у 

потпуности (ниво 4) или у већој мери (ниво 3) остварени, али не испуњава критеријум за 

оцену 3. Оценом 1 оцењује се установа која не испуњава критеријуме за оцене 2, 3 и 4. 

За сваку област квалитета рада установе и стандарде у оквиру области дата је процена 

нивоа   остварености на скали од 1 до 4, као и % остварености. 

 Подаци су дати табеларно за сваку област квалитета уз описе на основу којих су  

издвојене   јаке и слабе стране квалитета на којима  је потребно даље радити и 

унапређивати их.  

 

 

 

 

 

 

 
 



3 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ  

Ниво остварености области :3,78 

 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног 

рада школе. 

Ниво остварености стандарда: 4,00 

Ниво остварености стандарда: 100% 

показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

 

опис 

 

1.1.1. Школски 

програм се заснива 

на прописаним 

начелима за израду 

овог документа. 

4 -Школски програм садржи све законом 

предвиђене елементе, начела, циљеве, 

планове наставе и учења, као и програме 

који утичу на образовно - васпитни рад. 

У школском програму представити и 

програм додатне наставе у 4. разреду. 

Самовредновање урађено на основу чек 

листе која се налази у прилогу овог 

извештаја 

Прилог 1.Чек листе самовредновања 

школских докумената 

1.1.2. У изради 

Развојног плана 

установе 

учествовале су 

кључне циљне групе 

(наставници, 

стручни сарадници, 

директор, ученици, 

родитељи, локална 

заједница). 

4 -ШП подржава циљеве РП 

- У израду Развојног плана за наредни 

период укључити стручне сараднике 

-Самовредновање урађено на основу чек 

листе која се налази у прилогу овог 

извештаја 

1.1.3. Садржај 

кључних школских 

докумената одржава 

специфичности 

установе. 

4 -Школа је препознатљива по одређеним 

активностима које негује дуже време: 

укључивање и реализација различитих 

пројеката, коришћење ресурса уже и шире 

средине, праћење,  развој и промоција 

различитих постигнућа и потенцијала 

ученика, сарадња са различитим 

институцијама и сарадња са породицом 

кроз различите облике. 
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Прилог 2. Реализоване активности 

планиране Развојним планом у периоду 

2018 – 2022  1. полугодиште 

1.1.4. Програми-

рање рада заснива се 

на аналитичко-

истраживачким 

подацима и 

проценама квалитета 

рада установе. 

4 -Школа сваке године користи различите 

инструменте и анализе  за процену 

квалитета рада установе. У досадашњем 

раду коришћени упитници за ученике, 

наставнике и родитеље, мишљење форум 

група, анализе резултата успеха,чек листе, 

праћење резултата ученика на 

такмичењима, завршногм испиту, на 

основу  увида  у документацију коју води 

наставник, стручни сарадници, тимови и 

стручни активи, стручни и руководећи 

органи школе 

1.1.5. У програмира-

њу рада уважавају се 

узрасне, развојне и 

специфичне потребе 

ученика. 

 

4 -Ученицима наше Школе потребна је 

подршка наставника у учењу и 

психосоцијалном развоју  о чему се води 

уредна документација ИОП -1, ИОП - 2; 

планови подршке дефектолога, логопеда и 

специјалног педагога и стручне службе 

школе)  

 -Програмом продуженог боравка  

обухваћени су ученици  првог и другог  

разреда 

 -Реализују се разноврсни пројекти 

школског, локалног, националног , али и 

међународног карактера 

-Традиционално се реализују активности 

које повезују ученике и родитеље  и 

локалну заједницу: Дечја недеља, 

сакупљачке активности, Отворена врата за 

будуће прваке , обележавање значајних 

датума... 

-Промовишу се различити успеси ученика 

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

ефикасног рада у школи. 

Ниво остварености стандарда:4,00 

Ниво остварености стандарда:100% 

показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

 

опис 

 

1.2.1. Годишњи план 

рада донет је у 
4 -У годишњем плану рада школе 
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складу са школским 

програмом, 

развојним планом и 

годишњим 

календаром. 

оперативно су разрађени структурни 

елементи школског програма, примарни 

циљеви рада школе усклађени са развојним 

планом, а комплетна динамика рада са 

годишњим календаром. 

- Представници Ученичког парламента 

учествују у разматрању Годишњег 

програма рада и Извештаја о раду школе, 

као и разматрања  Развојног плана школе и 

Школског програма на седницама 

Школског одбора. 

- Самовредновање урађено на основу чек 

листе која се налази у прилогу овог 

извештаја 

 

1.2.2. Уоперативним 

/акционим 

плановима органа, 

тела, тимова, 

стручних сарадника 

и директора 

конкретизовани су 

циљеви из развојног 

плана и школског 

програма и  уважене 

су актуелне потребе 

школе. 

4 - У оперативним плановима органа, 

тела, тимова, стручних сарадника и 

директора планиране су активности у 

складу са циљевима 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. 

4 -За сваки план рада тимова  наведени су 

задаци за текућу школску годину. 

-У раду  школских тимова  наведене су 

одговорности, динамика и начин 

реализације.  

Прилог 3. – План рада Тима за инклузију, 

Извештај о реализацији школског пројекта 

у плану рада  Тима за развој 

међупредметних компетенција за 1. 

Полугодиште 2021/22 

 

1.2.4. Оперативно 

планирање органа, 

тела и тимова 

предвиђа активности 

и механизме за 

праћење рада и 

4 У оквиру планираних  активности органа, 

тела и тимова је извештавање  два пута 

годишње путем полугодишњег и годишњег 

извештаја о раду школе. 

Редовно се води евиденција на стручним и 

руководећим органима 



6 
 

извештавање током 

школске године. 
Прилог 4. Записник Наставничког већа 

1.2.5. Годишњи 

извештај садржи 

релевантне 

информације о раду 

школе и усклађен је 

са садржајем 

годишњег плана 

рада. 

4 У потпуности су представљене релевантне 

информације, а инсистира се на тачности 

података и свеобухватности. 

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

остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода 

у наставним предметима и општих међупредметих и предметних 

компетенција. 

 

Ниво остварености стандарда:3,33 

Ниво остварености стандарда:83,33% 

показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

 

опис 

 

1.3.1. Наставници 

користе међупре-

дметне и предметне 

компетенције и 

стандарде за 

глобално планирање 

наставе и исходе 

постигнућа за 

оперативно 

планирање наставе. 

3,5 -Наставници приликом глобалног  

планирања воде се стандардима и исходима 

образовања као и међупредметним 

компетенцијама(На основу одговора 

анкетираних наставника  (26) 80% , док 

20% њих користи у мањој мери или 

никако). Приликом оперативног планирања 

руководе се исходима образовања (преко 

90%) 

Један број наставника уредно поставља 

Глобалне и месечне  планове  на школски 

Google Disc. 

Прилог 5. – Анализа резултати  гугл 

упитника за наставнике  

1.3.2. У оператив-

ним плановима 

наставника и у 

њиховим дневним 

припремама 

видљиве су методе и 

технике којима је 

планирано активно 

учешће ученика на 

часу. 

3 -Већина наставници у раду користе 

припреме које су дате уз уџбенике, с тим да 

их прилагођавају и мењају. Припреме 

садрже основне елементе као и стандарде, 

исходе и повезаност међупреднметних 

компетенција, наводе у припремама 

различите методе рада , а један број 

наставника и  планиране активности 

ученика и наставника. Према резултатима 
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 анкете преко 90% наставника планира 

припремама активно учешће свих ученика, 

као и иновативне часове (преко 75%) док 

један број наставника (око 25%) углавном 

не планира иновативне часове и склонији су 

традиционалној настави. 

Прилог број 6. Припреме наставника  

 

1.3.3. Планирање 

допунске наставе и 

додатног рада је 

функционално и 

засновано је на 

праћењу постигнућа 

ученика. 

4 Планирање допунске наставе и додатног 

рада је засновано на праћењу постигнућа 

ученика и њиховим потребама које 

процењују предметни наставници и 

учитељи. Упротеклом периоду реализован 

број  часова допунске у просеку се кретао 

између 700 - 800, а додатне наставе око 500 

Преко 80% наставника планира и реализује 

ове облике наставног рада. 

1.3.4. У планирању 

слободних активно-

сти уважавају се 

резултати 

испитивања 

интересовања 

ученика. 

3 -Иако је ШП дат предлог планова 

слободних активности ученика, планирање 

се врши према могућностима школе, 

-Школа   подстиче  и промовише сва друга 

интересовања ученика која ученици 

реализују ван школе 

Потребно  спровести анкетирање ученика  

о њиховим интересовањима.  

1.3.5. Планирање 

васпитног рада са 

ученицима 

засновано је на 

аналитичко-

истраживачким 

подацима, 

специфичним 

потребама ученика и 

условима 

непосредног 

окружења. 

 

3,5 Поред одељенског старешине у рад са 

одељењским заједницама укључени и 

стручни сарадници педагог и психолог 

школе. Остварена је сарадња са Тимом за 

заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања са 

којима се реализује појачан васпитни рад 

са ученицима појединцима и одељењском 

заједницом у целости. У протеклом 

четворогодишњем периоду у више наврата 

анкетирани родитељи о сарадњи школе и 

породице . Према резултатима анкете 

преко 80% родитеља задовољно сарадњом. 

Поред рада са одељењским заједницама , 

путем сајта и фејсбука презентовани 

васпитно – образовни  садржаји за ученике 

и њихове родитеље, а у претходном 

периоду и неколико трибина,  предавања и 

радионица на родитељским састанцима. ОС 

планирају рад са ОЗ и евидентирају рад у 
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Е- дневник.Спроведено истраживање 

коефицијента емпатичности наставника, 

ученика и родитеља  

Прилог 7.  Резултати анкете за ученике, 

родитеље, наставнике о коефицијенту 

емпатичности.  

Резултати указују на потребу рада  са 

једним бројем свих актера на комуникацији 

и сензибилизацији за односе према другима. 

1.3.6. Припреме за 

наставни рад садрже 

самовредновање 

рада наставника 

и/или напомене о 

реализацији 

планираних 

активности. 

3 Један број припрема наставника, као и 

планови садрже област евалуације 

сопственог рада. Наставници планирају тај 

вид рада, али није га увек могуће 

ажурирати.Један број наставника на 

основу резултата анкете (око 25%) то 

уопште не ради, преко 50 % то чине 

повремено, а око 20% то чине редовно. 

Јаке стране 

 

-Школска документа Развојни план Школски програм, 

Годишњи план рада  су међусобно усклађени и одражавају 

специфичности Школе 

- Годишњи план рада је оперативан; наведени су  време, 

место, начин и носиоци остваривања плана  

- Користе се различити инструменти и анализе за процену 

квалитета рада установе 

- Редовно се извештава о раду школе два пута годишње, а 

извештајима су обухваћене свеобухватне и релевантне 

информације о раду Школе 

-Већина наставника руководи се приликом планирања 

стандардима и исходима образовања и планира кроз своје 

припреме активан однос ученика у наставном процесу 

- Планира се и коришћење различитих ресурса, допунске и 

додатне наставе као вид  образовне подршке ученицима 

- Приликом планирања рада школских тимова, планирања  

наставника за наставни  и  васпитни рад са ученицима, 

пружена је подршка педагошко-психолошке службе и 

директора Школе 

Слабе стране - Не користе сви наставници у глобалном планирању 

предметне и међуредметне компетенције и стандарде. 

-Један број наставника нередовно поставља оперативне 

планове на гугл диск 

-Нису у свим оперативним плановима наставника видљиви 

исходи, методе и технике којима је планирано активно 



9 
 

учешће ученика на часу , као ни  и иновативни часови  

- Самоевалуација сопственог рада присутна код мањег 

броја наставника 

- Систематичније планирање васпитног рада  и обука 

наставника за васпитно деловање и унапређење 

различитих компетенција из области комуникације, 

стратегија  управљањем одељења,подршке ученицима са 

посебним способностима 

- Истраживачким активностима обухватити испитивање 

интересовања ученика 

 

 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2:НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Ниво остварености области:3,63  

 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

 

Ниво остварености стандарда: 3,92 

Ниво остварености стандарда:97,92% 

показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

 

опис 

 

2.1.1. Ученику су јасни 

циљеви часа/исходи учења и 

зашто то што је планирано 

треба да научи. 

 

4 На основу анкете преко 90% 

наставника јасно истиче циљеве 

часа. Анкетирани ученици од 5. до 

8. разреда (170), њих око 80%, су 

такође то потврдили.  

 На основу педагошко 

инструктивног увида просечна 

оцена је 3,90 

Прилог 8. Резултати анкете са 

ученицима 

2.1.2. Ученик разуме 

објашњења, упутства и 

кључне појмовe 

4 -Наставници ученицима дају 

детаљна објашњења и кључне 

појмове. (преко 90 % ), а преко 

90% ученика је потврдило.  
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На основу педагошко 

инструктивног увида просечна 

оцена је 3,90 

2.1.3. Наставник успешно 

структурира и повезује делове 

часа користећи различите 

методе (облике рада, технике, 

поступке…), односно 

спроводи обуку у оквиру 

занимања/профила у складу са 

специфичним захтевима 

радног процеса. 

 

3,5 -На часовима ученици уче тако 

што повезују садржаје претходно 

наученог са новим, са различитим 

областима, са садржајима из 

свакодневног живота, а користе и 

различите технике: асоцијативне 

мапе ума, рад на текстуалним 

задацима, различите технике 

читања, мудл платформа, 

илустративне, Венов дијаграм, 

укрштенице, разговор, графички 

приказ – сажете форме, 

асоцијативно учење, мини 

пројекте... на основу анкете ове 

технике користе 90% наставника, 

док је око 65%ученика потврдило. 

Око 35 % ученика има пасиван 

однос у школском раду, што 

говори о додатном напору за 

мотивисање једног броја ученика у 

школском раду, као и тражењу 

узрока пасивности који нису 

условљени наставничким радом.  

-Наставници проналазе различита 

дидактичко-методичка решења: 

радионичарски рад, групни рад, 

коришћење ИКТ-а и од стране 

ученика и од стране наставника, 

тематско-интегративни приступ у 

редовној и додатној настави. 

На основу педагошко 

инструктивног увида просечна 

оцена је 3, 90 

2.1.4. Наставник поступно 

поставља 

питања/задатке/захтеве 

различитог нивоа сложености. 

 

4 Наставници постављају захтеве 

ученицима у складу са њиховим 

образовним потребама, што је 

потврдила и анкета (преко 90% 

наставника), а око 70%  ученика је 

то потврдило. Око 30% ученика 

има пасиван приступ. 
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На основу педагошко 

инструктивног увида просечна 

оцена је 3,95 

2.1.5. Наставник усмерава 

интеракцију међу ученицима 

тако да је она у функцији 

учења (користи питања, идеје, 

коментаре ученика, подстиче 

вршњачко учење). 

 

4 Најчешће комуникација на 

часовима је наставник- ученик уз 

уважавање коментара ученика и 

идеја и предлога. 

На основу педагошко 

инструктивног увида просечна 

оцена је 3,90 

2.1.6. Наставник 

функционално користи 

постојећа наставна средства и 

ученицима доступне изворе 

знања. 

 

4 Ученици поред уџбеника користе 

интернет, штампани материјал, 

енциклопедије... Користе се и 

други различити ресурси школе 

(двориште, наставна средства) и 

средине (музеј, библиотека, 

позориште, ...)Преко 80% 

наставника негује код ученика да 

користе и друге изворе знања а 

потврдило је преко 75% ученика. 

На основу педагошко 

инструктивног увида просечна 

оцена је 3,81 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама 

ученика. 

Ниво остварености стандарда: 3,75 

Ниво остварености стандарда:93,75% 

показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

 

опис 

 

2.2.1. Наставник прилагођава 

захтеве могућностима сваког 

ученика. 

 

4 Наставници познају ученике и 

квалитетно процењују капацитете 

ученика и на тај начин 

прилагођавају захтеве наставе и 

учења.Преко 60% наставника је 

мотивисано за развој 

инклузивности у школи, али и 

преко 30% у мањој мери и 

вероватно то ради због образовне 

политике. 



12 
 

На основу педагошко 

инструктивног увида просечна 

оцена је 3,95 

2.2.2. Наставник прилагођава 

начин рада и наставни 

материјал индивидуалним 

карактеристикама сваког 

ученика. 

 

4 Преко 90% наставника повремено 

или стално припрема материјале 

различите тежине за успешније и 

мање успешне ученике.  

На основу педагошко 

инструктивног увида просечна 

оцена  за показатељ 2.2.2. је 3,71  

На основу педагошко 

инструктивног увида просечна 

оцена за показатељ 2.2.3.је 3,86 

 

 

 

 

 

2.2.3. Наставник посвећује 

време и пажњу сваком 

ученику у складу са његовим 

образовним и васпитним 

потребама. 

 

4 

2.2.4. Наставник примењује 

специфичне 

задатке/активности/материјале 

на основу ИОП-а и плана 

индивидуализације. 

 

3 На основу педагошко 

инструктивног увида просечна 

оцена је 2,70, јер овај индикатор 

није видљив на сваком 

посматраном часу 

 

 

 

2.2.5. Ученици којима је 

потребна додатна подршка 

учествују у заједничким 

активностима којима се 

подстиче њихов напредак и 

интеракција са другим 

ученицима. 

 

3,5 У школи се реализује настава са 

различитим обележјима 

инклузивности:укључени су у 

активности: хор, спортске 

активности, сакупљачке 

активности, предавања вршњачких 

група и других институција које се 

баве бригом о деци :Школски 

диспанзер, Саветовалиште за 

младе, Црвени крст, као и  

обележавањем  значајних датума: 

Међународни дан деце са 

Дауновим синдромом, са 

аутизмом.  

2.2.6. Наставник прилагођава 

темпо рада различитим 

образовним и васпитним 

потребама ученика. 

 

4 
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На основу педагошко 

инструктивног увида просечна 

оцена за 2.2.5. је 3,61 а за 2.2.6. 

3,90 

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

компетенције на часу. 

Ниво остварености стандарда:3,67 

Ниво остварености стандарда:91,67% 

показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

 

опис 

 

2.3.1. Активности/радови 

ученика показују да су 

разумели предмет учења на 

часу, умеју да примене 

научено и образложе како су 

дошли до решења. 

 

4 Већи  број ученика уме да 

примени научено и образложе 

како су дошли до решења.Један 

број ученика има пасиван однос 

према учењу,  а основу педагошко 

инструктивног увида просечна 

оцена је 3,90 

2.3.2. Ученик повезује 

предмет учења са претходно 

наученим у различитим 

областима, професионалном 

праксом и свакодневним 

животом. 

 

4 Ученици врло радо коментаришу у 

оквиру предмета и у стању су да 

повежу предмет учења са 

претходно наученим и 

свакодневним животом.  

На основу педагошко 

инструктивног увида просечна 

оцена је 3,90 

2.3.3. Ученик прикупља, 

критички процењује и 

анализира идеје, одговоре и 

решења. 

 

3,5 -Подстицати ученика да више 

постављају питања, дискутују, и 

дају квалитетне коментаре на 

часу уз аргументе. 

Н а основу педагошко 

инструктивног увида просечна 

оцена је 3,47 

2.3.4. Ученик излаже своје 

идеје и износи оригинална и 

креативна решења. 

 

3 У мањој мери заступљене  

различите креативне технике 

рада у развијању различитих 

виших нивоа знања по Блумовој 

таксономији. 

Н а основу педагошко 

инструктивног увида је просечна 
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оцена је 3,15 

2.3.5. Ученик примењује 

повратну информацију да 

реши задатак/унапреди учење. 

 

3,5 Током часа наставник даје 

повратну информацију која је 

усмерена на задатак. Преко 80% 

ученика потврдило да добија 

повратну информацију.Н а основу 

педагошко инструктивног увида 

просечна оцена је 3,67 

2.3.6. Ученик планира, 

реализује и вреднује пројекат 

у настави самостално или уз 

помоћ наставника 

4 -Присутан вид рада са ученицима 

од млађег до старијег узраста. 

Око 40% наставника редовно 

примењује овај вид наставе и око 

35% повремено, а преко 80% 

ученика потврдило присутност 

овог вида рада са ученицима. 

Н а основу педагошко 

инструктивног увида просечна 

оцена је 3,90  али није видљива на 

свим посматраним часовима јер 

тад није планирана 

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 

Ниво остварености стандарда:3,10 

Ниво остварености стандарда:77,50% 

показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

 

опис 

 

2.4.1. Наставник формативно 

и сумативно оцењује у складу 

са прописима, укључујући и 

оцењивање оног што су 

ученици приказали током рада 

на пракси* (пракса ученика у 

средњој стручној школи). 

 

3 У већој мери се процењују 

ученичка знања,кроз процењивање 

тачности онога што је ученик 

запамтио на часу,  док се у мањој 

мери преиспитују ученичке 

вредности процеса учења која 

остају изван оквира курикулума. 

На основу педагошко 

инструктивног увида просечна 

оцена је 3,30 

2.4.2. Ученику су јасни 

критеријуми вредновања. 

 

3 Код једног броја наставника нису 

јасни критеријуми вредновања, 

што збуњује ученике и доводи до 

неспоразума између ученика и 

наставника. 
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На основу педагошко 

инструктивног увида просечна 

оцена је 3,24 

2.4.3. Наставник даје потпуну 

и разумљиву повратну 

информацију ученицима о 

њиховом раду, укључујући и 

јасне препоруке о наредним 

корацима. 

 

3,5 Већ је образложено да је 

повратна информација  усмерена 

на тренутни задатак, а не на 

препорукама предстојећих корака 

у даљем раду . На основу 

педагошко инструктивног увида 

просечна оцена је 3,61 

2.4.4. Ученик поставља себи 

циљеве у учењу. 

 

3 Иако резултати не изостају, нема 

јасних показатеља да су 

постављање циљева учења део 

процеса учења, него је сврха учења 

оцена. Радити на 

систематичнијем раду 

наставника на компетенцијама 

ученика, а не само на знању и 

образовним постигнућима. 

На основу педагошко 

инструктивног увида просечна 

оцена код наставника код којих је 

овај индикатор присутан током 

посматрања часа је 4,00, али он 

није присутан код 50% 

наставника код којих је вршен 

педагошко инструктивног увида. 

Просечна оцена је 2,95 

2.4.5. Ученик уме критички да 

процени свој напредак и 

напредак осталих ученика. 

 

3 Наставници дају прилику  

ученицима да се самооцењују, али 

је у већој мери заступљено 

оцењивање једи других.Недостаје 

разговор и вредновање са њима о 

томе колико су сигурни у свој 

одговор, о њиховим мотивационим 

уверењима на пример да резултат 

зависи од труда, а не од 

способности, да је збуњеност 

саставни део учења, а не знак 

неспособности и др. Око 65% 

наставника ту прилику дају 

ученицима повремено , а преко 

25% то стално користи у својој 

пракси. а преко 90% ученика је то 
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потврдило. 

На основу  педагошко 

инструктивног увида. просечна 

оцена је 2,86, али као и код 

претходног индикатора није 

видљив код већег броја наставника 

приликом посете часу. 

 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

 

Ниво остварености стандарда:3,70 

Ниво остварености стандарда:92,50% 

показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

 

опис 

 

2.5.1. Наставник/инструктор 

практичне наставе и ученици 

се међусобно уважавају, 

наставник/инструктор 

практичне наставе подстиче 

ученике на међусобно 

уважавање и на 

конструктиван начин 

успоставља и одржава 

дисциплину у складу са 

договореним правилима. 

 

3,5 Инсистира се међусобном 

уважавању, а користе различите 

механизме како би на 

конструктиван начин успоставили 

и одржали дисциплину у складу са 

договореним правилима, али један 

број ученика не поштује 

успостављена правила 

Нешто преко 30% наставника 

мисли да је у потпуности 

оспособљено за за примену 

адекватних решења за ученике 

који ремете рад и дисциплину у 

одељењу, док њих око 50% мисли 

да је углавном. Ови резултати 

говоре да је и даље потребно 

оспособљавање наставника за 

васпитно деловање и управљање 

одељењем. 

На основу педагошко 

инструктивног увида.  просечна 

оцена је 3,90 

2.5.2. Наставник користи 

разноврсне поступке за 

мотивисање ученика 

уважавајући њихове 

4 Ученици своје радове (ПП 

презентације, реферате, паное, 

пројекте...) презентују на часовима 

и изложбама у холу школе... 
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различитости и претходна 

постигнућа 
Наставници (преко 85%) користе 

похвалу као подстицај за даљи рад 

и напредовање, а преко 75% 

ученика је својим одговорима то 

потврдило. 

На основу педагошко 

инструктивног увида.  просечна 

оцена је 3,67. 

     2.5.3. Наставник подстиче    

интелектуалну радозналост и 

слободно изношење мишљења. 

 

4 Присутно код већине наставника, а 

преко 75% ученика потврдило  

На основу педагошко 

инструктивног увида.  просечна 

оцена је 3,67 

2.5.4. Ученик има могућност 

избора у вези са начином 

обраде теме, обликом рада 

или материјала. 

 

3 Присутно код једног броја 

наставника. 

На основу педагошко 

инструктивног увида.  просечна 

оцена је 3,24 

2.5.5. Наставник показује 

поверење у могућности 

ученика и има позитивна 

очекивања у погледу успеха. 

 

4 На основу ПИП просечна оцена је 

3,86 

Јаке стране 

 
-Стручан кадар у области К2 

- Заступљене различите технике и облици рада са 

ученицима, као и технике учења 

- У настави се реализују пројекти  као техника 

рада са ученицима 

- Сви наставници поштују принцип поступности и 

у усвајању знања крећу се од једноставнијег ка 

сложенијем. 

- Ученици поред уџбеника користе интернет, 

штампани материјал, енциклопедије и друге 

изворе знања 

-Наставна средства се користе у функцији 

савремене и занимљиве наставе. 

- Ученици добијају континуирану подршку  

наставника, стручних сарадника, дефектолога, 

логопеда и специјалног педагога. 

-Током акционог истраживања које је извршено 
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током ове школске године, добили смо резултате 

који потврђују да наствници исказују висок 

степен уважавања и поштовања ученицима 

- Ученицима се повремено дозвољава избор 

могућности у вези са начином обраде теме: 

пројекат,презентација,пано, реферат, изложба.. 

чиме наставници ученицима јасно показују да 

верују у њихов успех! 

Слабе стране 
-Мотивисање једног броја ученика у школском 

раду, као и тражењу узрока пасивности који нису 

условљени наставничким радом. 

-Поред похвале, тражити и друге начине  

мотивисања ученика 

- У већој мери подстицати интеракцију међу 

ученицима током учења у школи   

-Подстицати ученике да у већој мери износе своје 

идеје 

- Охрабривати ученике да постављају себи циљеве 

у учењу 

- Развијати и процењивати код ученика и друге 

компетенције сем знања : критичко мишљење, 

иницијативност, креативност, различите вештине 

и вредности 

-Поставити јасне  критеријуме вредновања за 

групе предмета 

-  Наставници се највише колебају приликом 

вредновања ученичких постигнућа што су 

потврдила и нека ранија акциона истраживања. 

 -Један број наставника склонији је 

традиционалној настави 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3:ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Ниво оствареностиобласти:3,91 

 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност 

стандарда постигнућа наставних предмета, односно оствареност 

постављених индивидуалних циљева учења. 

 

Ниво остварености стандарда:4,00  

Ниво остварености стандарда: 100% 

 

показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

 

опис 

 

3.1.1. Резултати ученика на 

завршном испиту из 

српског/матерњег језика и 

математике су на нивоу или 

изнад нивоа републичког 

просека. 

 

4  

 

 

 

У школи се континуирано прате 

резултати ученика на завршном 

испиту и већ годинама су у рангу 

републичких резултата, односно у 

самом врху на општинском нивоу. 

Из српског/матерњег језика и 

математике ученици постижу 

оствареност основног, средњег и 

напредног нивоа. Постигнути 

резултати на завршном испиту су 

у складу са закључним оценама 

ученика на крају школске године 

8. разреда.  

ПРИЛОГ 9. Преглед 

четворогодишњег праћења 

резултата на завршном испиту 

Ученици уписују жељене средње 

школе, а једеан број ученика 

опредељује се за уметничке . 

И ученици који се образује по 

3.1.2. Најмање 80% ученика 

остварује основни ниво 

стандарда постигнућа на 

тестовима из 

српског/матерњег језика и 

математике. 

 

4 

3.1.3. Најмање 50% ученика 

остварује средњи ниво 

стандарда постигнућа на 

тестовима из 

српског/матерњег језика и 

математике. 

 

4 

3.1.4. Најмање 20% ученика 

остварује напредни ниво 

стандарда постигнућа на 

тестовима из 

српског/матерњег језика и 

математике. 

 

4 
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3.1.5. Резултати ученика на 

комбинованом тесту су на 

нивоу или изнад нивоа 

републичког просека. 

 

4 ИОП-у постижу очекиване 

резултате на завршном испиту, а 

школовање настављају углавном у 

редовним средњим школама и 

оствареним планом транзиције. 

 
3.1.6. Ученици који добијају 

додатну образовну подршку 

постижу очекиване 

резултате на завршном 

испиту у односу на 

индивидуалне 

циљеве/исходе учења. 

 

4 

3.1.7. Просечна постигнућа 

одељења на тестовима из 

српског/матерњег језика и 

математике су уједначена. 

 

4 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима 

ученика. 

Ниво остварености стандарда:3,81 

Ниво остварености стандарда: 95,31% 

показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

 

опис 

 

3.2.1. Резултати праћења 

образовних постигнућа 

користе се за даљи развој 

ученика. 

 

3,5 Поред ес дневника, наставници 

воде педагошку документацију 

кроз педагошке свеске, портфолио 

ученика.На основу увида у 

педагошке свеске наставника и е 

дневник најприсутнији су следећи 

елементи сумативног и 

формативног оцењивања: 

иницијално тестирање, контролни 

задаци, наставни листићи, писмене 

вежбе, диктат, усмени одговори, 

презентације ученика, пројекти, 

практични радови, однос према 

раду ( прибор, израда домаћих 

задатака, поштовање рокова и 

3.2.2. Ученици којима је 

потребна додатна образовна 

подршка остварују 

постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима 

учења / прилагођеним 

образовним стандардима. 

4 

3.2.3. Ученици су укључени 

у допунску наставу у складу 

са својим потребама. 

 

4 
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3.2.4. Ученици који 

похађају допунску наставу 

показују напредак у учењу. 

 

4 присутност часовима на гугл 

учионици…) описи радних 

особина и навика ученика: 

самосталност, труд, вредноћа, 

показивање склоности ка нечему, 

однос према другима, однос према 

(не)успеху, резултати са 

такмичењаљ ученика. 

Редовно се прати рад ученика по 

ИОП-у: два пута годишње ради се 

евалуација. 

 У прилогу 10. пример евалуације 

ИОПа. 

Допунска настава је вид подршке 

за све ученике. Поједини ученици 

је похађају привремено у складу са 

својим потребама како би 

унапредили учење. 

Школа води евиденцију о 

реализацији додатне наставе, 

такмичењима ученика из 

различитих области и промовише 

њихове резултате. У  претходном 

периоду  проглашавала је између 6 

до  9 „Вуковаца“ . Просечан број 

освојених диплома на 

такмичењима на свим нивоима 

креће се између 35 – 60.  

-Иако је ИО тим у претходном 

периоду  организовао 

идентификацију ученика који 

брже напредују недостаје 

систематичнији рад у виду рада 

по обогаћеном програму са 

таквим ученицима - ИОП3.  

-У школи организована припрема 

за завршни испит, као и пробни 

завршни за ученике 8. разреда 

-Планирана  је припрема ученика 

седмог разреда за завршне испите, 

али у периоду  пандемије није 

реализована.  

У ес дневнику постоје резултати 

3.2.5. Ученици који 

похађају часове додатног 

рада остварују напредак у 

складу са програмским 

циљевима и индивидуалним 

потребама. 

4 

3.2.6. Школа реализује 

квалитетан програм 

припреме ученика за 

завршни испит. 

 

4 

3.2.7. Резултати 

иницијалних и годишњих 

тестова и провера знања 

користе се у 

индивидуализацији 

подршке у учењу. 

 

3 

3.2.8. Резултати 

националних и 

међународних тестирања 

користе се функционално за 

унапређивање наставе и 

учења. 

 

4 
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на  иницијалном тестирању од 2. 

до 8. разреда који су наставницима 

смерница у раду са ученицима као 

и у индивидуалном приступу у 

раду са ученицима, али нису 

евидентирани кроз све предмете, 

као ни годишњи тестови.  

-Школа је досад учествовала у 

националном пројекту о 

инклузији, као и тестирању из 

информатике где ученици 

показују велико интересовање 

учествовали су у такмичењима 

„Дабар“ и „Brainifittу“,а ове 

школске године у пробном 

тестирању за ТИММС 2023 

- Један број наставника је на 

националном нивоу укључен у 

израду тестова за завршни 

испит, као и у евалуацију и 

рецензију уџбеника што 

користе за унапређивање 

наставе и учења. 

 

 

Јаке стране 

-Ученици континуирано постижу добре 

резултате на такмичењима и завршном 

испиту. 

- Редовно се промовишу резултати и успеси 

ученикаи различитих области 

- Образовна постигнућа које ученици постижу 

на нивоу одељења су у великој мери 

уједначени са резултатима на завршном 

испиту 

-Ученицима се пружа континуирана образовна 

подршка у виду ИОП1, ИОП2, допунске 

наставе, додатне наставе, припремне наставе 

за  завршни испит 

-Ученици учествују у националним 

тестирањима 

-Већина наставника уредно води педагошку 

докумантацију о свим ученицима (педагошка 

свеска, ес дневник, индивидуални образовни 

планови, евиденција о такмичењима 

различитих нивоа) 
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Слабе стране 

-Један број наставника не води педагошку 

документацију  благовремено и не укључује 

низ елемената за формативно и сумативно 

оцењивање ученика 

-Систематичнији рад са ученицима који брже 

напредују и праћење у оквиру тима за ИО. 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4:ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Ниво остварености области : 3,52 

 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 

Ниво остварености стандарда:3,83 

Ниво остварености стандарда: 95,83%  

показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

 

опис 

 

4.1.1. Школа 

предузима разноврсне 

мере за пружање 

подршке ученицима у 

учењу.  

4  -Пружање подршке ученицима у учењу и 

васпитном раду са њима  реализује се 

кроз: 

-идентификацију ученика којима је 

потребна подршка у учењу , као и 

појачана васпитна подршка 

  -планирање и реализација часова 

допунске наставе 

- Једном броју наставника потребно 

оснаживање из области васпитног рада 

са ученицима 

-планирање диференцираног и 

индивидуализованог рада са ученицима уз 

одговарајућу документацију праћења и 

вредновања  

-планови ИОП-1 ИОП-2 разматрани на 

стручним тимовима и Педагошком 

колегијуму и периодично су вредновани 

4.1.2. Школа 

предузима разноврсне 

мере за пружање 

васпитне подршке 

3,5 

4.1.3. На основу 

анализе успеха и 

владања предузимаjу 

се мере подршке 

ученицима 

 

3,5 

4.1.4. У пружању 

подршке ученицима 

школа укључуjе 

породицу односно 

законске заступнике. 

4 
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     4.1.5. У пружању     

     подршке ученицима   

     школа предузима 

     сарадњи са релевантним               

     различите    активности у     

     институциjа 

4 кроз прописану документацију о ученику  

– укључивањем образовне подршке 

чланова тима ОСШ „9 мај“ – дефектолога, 

логопеда, специјалног педагога,као и 

личног пратиоца  

-превентивни рад одељењских старешина 

на часовима одељењске заједнице  

-превентивни и саветодавни рад са 

ученицима и одељењским заједницама и 

одељењским страрешинама и 

наставницима од стране педагошко – 

психолошке службе школе 

-интервентним мерама за ученике у 

сарадњи са родитељима у складу са 

правилима понашања у школи;  

- деловањем Тима за заштиту деце од 

дискриминације, злостављања, насиља и 

занемаривања  

–организованњем превентивних 

предавања и радионице едукативног 

карактера различитих актера – Школски 

диспанзер,  Саветовалиште за младе ПУ, 

Црвени крст, Протект енд гембл (теме: 

малолетничка деликвенција, злоупотреба 

псхоактивних супстанци, пубертет и 

адолесценција, заштита од насиља, 

трговина људима, хумане вредности, 

правилна исхрана) 

 - организованњем манифестација и 

догађаја у школи који граде специфичну 

школску културу са циљем да ученике 

позитивно везују за школу(Дечја недеља, 

конкурси, такмичења, Читалачка значка, 

Новогодишње и ускршње радионице и 

вашери, Месец математике, изложбе, 

Отворена врата за будуће  прваке, 

сакупљачке и хуманитарне активности)У 

све ове манифестације и активности  

Школа укључује и један број мотивисаних 

родитеља као сараднике 

- укључивањем  Школе у школске, 

локалне, националне  и међународне 

пројекте  

     4.1.6. Школа пружа  

     подршку ученицима при 

     преласку из jедног у 

     други циклус образовања 

    

 

4 
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- путем  седница одељењских већа и 

Наставничком већу редовно се разматрају 

и мере подршке ученицима који су у 

протеклом периоду манифестовали 

специфичне тешкоће у учењу и понашању.  

-прелазак ученика из једног у други 

циклус остварује се,  реализацијом  часова 

предметне наставе у четвртом разреду, 

што би у наредном периоду било 

потребно интензивирати,  као и 

упознавањем ученика будућег петог 

разреда на заједничкој седници 

одељенског већа наставника петог разреда 

и учитеља 4. разреда.  

-прелазак ученика  на следећи ниво 

образовања остварује се  планом 

транзиције и сарадњом са средњим 

школама са општине Зрењанин    

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика 

Ниво остварености стандарда:3,13 

Ниво остварености стандарда:78,13% 

показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

 

опис 

 

 4.2.1. У школи се 

организуjу 

програми/активности 

за развиjање 

социjалних вештина 

(конструктивно 

решавање проблема, 

ненасилна 

комуникациjа…). 

3 Годињшни план рада школе, Школски 

програм садрже планове који 

претпостављају реализацију превентивних 

програма за развијање социјалних 

вештина. Међутим, реализација је 

повремена и стихијска обзиром на значај 

ових тема. Зпажамо да тек на понеком 

часу одељеског старешине има трагова 

реализације програма за развијање 

социјалних вештина ученика.Посебно, од 

тренутка рада школе у посебним 

(пандемисјким условима) овај сегмент 

васпитно-превентивног рада је готово 

поптуно занемарен. Свесни значаја 

активности који развијају социјалне 

вештине у наредном периоду, а посебно у 

новом Развојном плану школе, овај 

сегмент рада потребно је третирати као 

4.2.2 На основу 

праћења укључености 

ученика у ваннаставне 

активности и 

интересовања ученика, 

школа утврђуjе понуду 

ваннаставних 

активности. 

3 

4.2.3. У школи се 

промовишу здрави 
3,5 
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стилови живота, права 

детета, заштита 

човекове околине и 

одрживи развоj. 

изузетно важан и за планирање а посебно 

за систематично реализовање и праћење 

ефеката реализације. Рад на 

професионалној оријентацији одвија се 

путем повремених радионица на часовима 

одељењске заједнице, промотивних 

материјала средњих школа на општини 

Зрењанин, путем посета и презентација 

средњих школа у просторијама Школе, 

као и плановима транзиције за ученике 

којима је потребна додатна образовна 

подршка 

-Укљученост ученика у ваннаставне 

активности потребно је утврдити  кроз 

испитивање интересовање ученика и 

њихових потреба, анкетом пред крај 

сваке школске године, као основ за 

припрему планова за наредну школску 

годину, а те активности би подстакле и 

допринеле видљивости  на  

професионалног развоју ученика 

-У досадашњем раду најприсутнији је рад 

на заштити човекове околине и 

подстицању предузетништва 

 

4.2.4. Кроз наставни 

рад и ваннаставне 

активности подстиче 

се професионални 

развоj ученика, 

односно кариjерно 

вођење и саветовање 

3 

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група 

и ученицима са изузетним способностима 

Ниво остварености стандарда:3,60 

Ниво остварености стандарда:90% 

 

показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

опис 

 

4.3.1. Школа ствара 

услове за упис ученика 

из осетљивих група. 

4 Иако је број ученика чије породице 

припадају осетљивим маргинализованим 

групама у школи мали прихваћени су и 

уклопљени у своје одељењске заједнице, а 

на социјалном плану обезбеђена су им 

средства за рад и остварена сарадња са 

одговарајућим установама.  

-Тим за  инклузивно образовања у нашој 

школи, редовно се састаје, ученици који 

раде по ИОПУ-1 и  ИОП-2 редовно се 

4.3.2. Школа предузи-

ма мере за редовно 

похађање наставе 

ученика из осетљивих 

група. 

4 

4.3.3. У школи се 

примењуjе 

индивидуализовани 

3,5 
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приступ/индивидуални 

образовни планови за 

ученике из осетљивих 

група и ученике са 

изузетним 

способностима. 

прате, води се уредна педагошка 

документација о раду са овим ученицима.  

У рад са  њима су укључени и сарадници 

ОСШ „9.мај“ 

У школи се води евиденција о 30 ученика 

са ИОП1 и 7 ученика са ИОП2. 

У  оквиру појединих наставних 

области(страни језик, страни језик, 

ликовна култура, музичко васпитање)) 

имамо ученике који су идентификовани 

као даровити од стране својих 

наставника, али је потребно  даље 

развијати механизме за идентификацију и 

подршку ученицима са изузетним 

способностима. 

-Кроз различите пројекте и сарадњу школе 

са различитим инстиуцијама ученици се 

пружа образовна подршка, као и подршка 

на свеукупном развоју.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. У школи се 

организуjу 

компензаторни 

програми/активности 

за подршку учењу за 

ученике из осетљивих 

група 

Невидљиво 

јер није 

било 

потребе за 

таквим 

радом 

4.3.5. Школа има 

успостављене 

механизме за 

идентификациjу 

ученика са изузетним 

способностима и 

ствара услове за 

њихово напредовање 

(акцелерациjа; 

обогаћивање 

програма). 

3 

       4.3.6. Школа сарађуjе са 

       релевантним институци-  

       jама и  поjединцима   у   

      подршци ученицима из    

      осетљивих група и    

      ученицима    са изузетним    

      способностима. 

3,5 

Јаке стране -Уредна документација о ученицима којима је потребна 

образовна подршка по прилагођеном и измењеном 

програму(ИОП1 и ИОП2) 

-Ученици из осетљивих група укључени и прихваћени у 

својим вршњачким колективима и Школа предузима мере 

за њихово редовно похађање наставе  

-Спремност наставника да пруже индивидуално 

припремљену подршку сваком ученику  

- У школи се промовишу здрави стилови живота и 

заштита човекове околине. 

-Школа прати постигнуте успехе ученика ван школе  и 

промовише их 

- Организује се и прати васпитна подршка ученицима 
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различитих актера: наставника, педагошко – психолошке 

службе, тима за заштиту ученика од насиља, 

организовањем и учешћем различитих институција: ПУ, 

ЦЗСЦ,  Школски диспанзер, вршњачке групе...) 

Слабе стране - Систематичнији рад на стицању социјалних и других 

вештина и вредности код ученика, као и на 

професионалном развоју 

- Оснаживање наставника за различите компетенције и 

приоритетне области 

-Потребно  даље развијати механизме за идентификацију 

и подршку ученицима са изузетним способностима.и 

укључити обуке наставника за рад са таквим ученицима, 

као и укључити друге релевантне институције 

 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5:ЕТОС 

Ниво остварености области : 3,73 

 

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи. 

Ниво остварености стандарда:3,75  

Ниво остварености стандарда:93,75 

показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

 

опис 

 

5.1.1. У школи постоjи 

доследно поштовање 

норми коjима jе 

регулисано понашање 

и одговорност свих 

4 Према резултатима анкете преко 90% 

наставника  су се изјаснили да су ученици 

упознати са правилима понашања у 

школи, а  80% анкетираних ученика је 

потврдило. Понашање и одговорност 

регулишу:  Правилник о дисциплинској и 

матерјалној одговорности запослених, 

Правилник о одговорности ученика,  

Правилник о безбедности и здрављу на 

раду,  Правилник о понашању у школи,    

Програм за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања. 

Преко 90% наставника у одељењу негује 

позитивну социјалну климу, међусобну 

сарадњу и уважавање без предрасуда у 

5.1.2. За 

дискриминаторско 

понашање у школи 

доследно се 

примењуjу мере и 

санкциjе. 

4 

5.1.3. За 

новопридошле 

ученике и запослене у 

школи примењуjу се 

разрађени поступци 

4 
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прилагођавања на 

нову школску средину. 

погледу социјалног статуса, 

вероисповести, националне и полне 

припадности Преко 80% ученика је то 

потврдило. Већ је наведено да би за један 

број наставника била потребна обука из 

приоритетне области заштита од 

насиља.У отвореном питању за промену  

коју би волели да се деси у школи 

поједини наставници су навели 

опуштенија атмосфера са више осмеха и 

тимски рад. Став је и да иако су увек 

расположени за тимски рад, (90%) због 

већег броја наставника који раде у више 

школа није могуће континуирано 

реализовати.Негују се уважавање и 

спремност за тимски рад, а  чланови 

колектива учествују у заједничким 

активностима.  До сада није било 

званичних пријава за дискриминаторно 

понашање у школи, а у случајевима 

насиља поступа се према утврђеној 

процедури и укључени су сви 

запослени.Преко 85% наставника 

изјаснило се да ученике који имају 

проблеме упућују на помоћ, а преко 75% 

ученика зна коме треба да се обрати за 

помоћ. 

За новопридошле ученике и наставнике 

примењују се разрађени поступци 

прилагођавања на нову школску средину, 

кроз планове рада педагошке службе и у 

сарадњи са одељењским старешинама 

предвиђена је помоћ и подршка у 

адаптацији нових ученика на нову средину 

, а програмом увођења у посао пружа се 

стручна помоћ наставницима 

приправницима преко менторског рада 

који подразумева и подршку у припреми 

приправника за полагање испита за 

лиценцу.Тренутно је у школи двоје 

приправника, а било их је и у претходном 

периоду. 

5.1.4. У школи се 

користе различите 

технике за превенциjу 

и конструктивно 

решавање конфликата. 

3 

5.2. Резултати ученика и наставника се подржаваjу и промовишу. 

 

Ниво остварености стандарда:3,75 
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Ниво остварености стандарда:93,75% 

 

показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

 

опис 

 

5.2.1. Успех сваког 

поjединца, групе или 

одељења прихвата се и 

промовише као лични 

успех и успех школе. 

4 Резултати ученика и наставника јавно се 

истичу на састанцима стручних тела 

школа, одељењским заједницама и 

промовишу на сајту и фејсбук страници 

школе, на паноима у холу школе. 

Похваљују се и награђују ученици и 

наставници који су остварили запажене 

резултате на такмичењима. Успех 

запослених углавном се мери успехом 

ученика на такмичењима иако у школи 

један број наставника учествује и осваја 

награде на конкурсима, пишу стручне 

радове, учествују у различитим 

активностима Министарства, рецезенти 

су уџбеника. У школи не постоји интерни 

систем награђивања наставника и 

запослених за постигнуте резултате.  

У школи се организуjу различите 

активности за ученике у коjима свако има 

прилику да постигне резултат/успех 

(пројекти, литерарни и ликовни конкурси 

расписани од стране школe, организација, 

локалне самоуправе и министарства, 

активности поводом обележавања 

Школске славе, Дана школе, Нове године, 

Пријем првака, Дечје недеље, волонтерски 

рад, Отворена врата..). Ученици којима је 

потребна додатна подршка учествуjу у 

различитим активностима установе, а 

наведено је у претходним коментарима 

5.2.2. У школи се 

примењуjе интерни 

систем награђивања 

ученика и запослених 

за постигнуте 

резултате. 

3 

5.2.3. У школи се 

организуjу различите 

активности за ученике 

у коjима свако има 

прилику да постигне 

резултат/успех. 

4 

5.2.4. Ученици са 

сметњама у развоjу и 

инвалидитетом 

учествуjу у 

различитим 

активностима 

установе 

4 

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља 

 

Ниво остварености стандарда :3,75 

Ниво остварености стандарда:93,75% 

 

показатељи 

 
мера  

присутности 

опис 
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показатеља 

5.3.1. У школи jе 

видљиво и jасно 

изражен негативан 

став према насиљу.  

4 У школи  негативан став према насиљу 

изражава око 95% испитаних наставника и 

отворено разговара недопустивом 

понашању Школа делује у складу са 

прописаним актима:  Правилник о мерама, 

начину и поступку заштите и безбедности 

ученика за време боравка ушколи и свих 

активности које организује школа, 

Правилник о понашању ученика, 

наставника и родитеља, Правилник о 

васпитно-дисциплинској одговорности 

ученика, Протокол о поступању у 

установи у случајевима насиља, Програм 

заштите од насиља, злостављања и 

занемаривања и план превентивних 

активности 95% ученика је упознато са 

правилима понашања и  кућним редом 

школеПреко 75% ученика испитаних 

тврди да се у школи говори отворено о 

недопустивом понашању. У школи се 

прате и анализирају сви случајеви 

насилног понашања , користе се различите 

технике за превенциjу и конструктивно 

решавање конфликата, радионице о 

ненасиљу и толеранцији које се реализују 

на часовима одељењског старешине.85% 

наставника се изјаснило да развија 

одговорност код ученика за поступке и 

подстиче бригу за друге, а исто толико, 

85% ученика. Ипак се преко 10% ученика 

се не осећа безбедно у школи, а у мањој 

мери око 11%. То говори да је потребан 

систематичнији рад са ученицима на 

стицању различитих компетенција , а 

посебно (социјалних) вештина и 

вредности. У школи функционише мрежа 

за решавање проблема насиља, подржана 

од стране Тима за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања. 

Имена чланова Тима истакнута су у холу 

школе. Организовано је дежурство 

наставника и помоћнотехничког 

особља.Тим за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања  подноси извештај 

5.3.2. У школи 

функционише мрежа 

за решавање проблема 

насиља у складу са 

Протоколом о заштити 

деце/ученика од 

насиља, злостављања 

и занемаривања у 

образовно-васпитним 

установама. 

4 

5.3.3. Школа 

организуjе активности 

за запослене у школи, 

ученике и родитеље, 

коjе су директно 

усмерене на 

превенциjу насиља. 

4 

 5.3.4. Школа 

организуjе посебне 

активности подршке и 

васпитни рад са 

ученицима коjи су 

укључени у насиље 

(коjи испољаваjу 

насилничко понашање, 

трпе га или су 

сведоци). 

3 
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стручним телима и органима управљања 

два пута годишње.Према ранијем 

истраживању дигиталне писмености 

наставника и ученика са ученицима се 

превентивно ради на сузбијању 

дигиталног насиља, али је оно ипак у 

порасту у односу на остале облике 

насилног понашања. У сарадњи са ПУ-ом, 

Школским диспанзером, Црвеним крстом 

редовно се реализују  радионице из 

области превенције болести зависности , 

трговине људима, безбедност у 

саобраћају, зависности од интернета и сл. 

Када се у школи догоди насиље, 

примењују се мере интервенције у 

случајевима насиља у складу са 

Протоколом о заштити деце/ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установа.  

У превентивни рад су укључени и 

родитељи путем организованих трибина, 

предавања, тематских родитељских 

састанака, саветодавних разговора, 

укључивањем у активности које се 

реализују у школи у циљу jачања осећања 

припадности школи 

У Прилогу број 2. дат је преглед 

реализованих радионица и активности за 

ученике и родитеље. 

5.4. У школи jе развиjена сарадња на свим нивоима 

Ниво остварености стандарда:3,70 

Ниво остварености стандарда:92,50% 

 

показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

опис 

 

5.4.1. У школи jе 

организована сарадња 

стручних и 

саветодавних органа. 

4 У школи је организована сарадња 

руководећих, стручних и саветодавних 

тела која су регулисана актима школе, 

Школским програмом и Годишњим 

планом рада школе.Преко 70% наставника 

се изјаснило да је активно на седницама 

стручних органа: даје коментаре, 

предлоге, иницира промене и преко 95% 

5.4.2. Школа пружа 

подршку раду 

ученичког парламента 

и другим ученичким 

тимовима. 

4 
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5.4.3. У школи се 

подржаваjу 

инициjативе и 

педагошке аутономиjе 

наставника и стручних 

сарадника. 

4 
њих је спремно да се прилагоди 

променама и импровизује по потреби. 

 У школи се редовно одржавају седнице 

одељењских већа, Наставничког већа, 

састанци стручних већа, актива и 

Педагошког колегијума.  

Ученички парламент у школи добија 

подршку за свој рад,промовишу се све 

активности и похваљују се истакнути 

појединци у раду. Посебно се негује 

волонтерски рад и предузетнички дух.  

Ученички парламент тесно сарађује и са 

Школским радиом, чланови посећују 

седнице ШО.  

Родитељи су информисани о свим важним 

питањима за живот и рад школе и позивају 

се да партиципирају у доношењу одлука о 

истим преко Савета родитеља, 

родитељских састанака, индивидуланох 

посета, Школског одбора, али је присутна 

и донаторска улога родитеља као и помоћ 

у опремању и уређењу школског простора. 

У ранијим истраживањима преко 80% 

родитеља је задовољно радом школе. 

У мањој мери учествују у другим 

школским активностима, а постоји 

потреба за систематичнијим 

укључивањем родитеља у рад школе кроз 

различите наставне и ваннаставне 

активности. 

5.4.4. Родитељи 

активно учествуjу у 

животу и раду школе. 

3,5 

5.4.5. Наставници, 

ученици и родитељи 

организуjу заjедничке 

активности у циљу 

jачања осећања 

припадности школи. 

3 

5.5. Школа jе центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности. 

Ниво остварености стандарда:3,70 

Ниво остварености стандарда:92,5% 

показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

опис 

 

5.5.1. Школа jе 

препознатљива као 

центар иновациjа и 

васпитно-образовне 

изузетности у широj и 

ужоj локалноj и 

стручноj заjедници. 

3,5 Школа има истакуту  таблу са називом на 

улазу у зграду школе, као и свој  

препознатљив лого на улазним вратима, 

меморандуму и свим школским 

документима, интернет страницу, школску 

заклетву, и летопис који је у наредном 
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5.5.2. Наставници 

континуирано 

преиспитуjу сопствену 

васпитно-образовну 

праксу, мењаjу jе и 

унапређуjу. 

4 
периоду потребно ажурирати.  

Школа је организатор најмасовнијег 

такмичења ученика, такмичења из 

математике. 

У школи се одвијају традиционалне 

манифестације, културне, спортске и 

друге активности у којима су  укључени 

наставници, ученици и родитељи 

(сакупљачке и хуманитарне активности)  

-Наставници континуирано преиспитуjу 

сопствену васпитно-образовну праксу, 

мењаjу jе и унапређуjу је, нова сазнања и 

искуства размењуjу са другим колегама у 

установи и ван ње и једино у време 

пандемије није остварена сарадња са ОШ 

„Иво Андрић“ из Београда.  

У анкети наставници су у отвореном 

питању о промени коју би волели у школи   

навели више осмеха и опуштену 

атмосферу и тимски рад. 

Остварити већу повезаност тимова кроз 

различите активности: наставне, 

пројекте на нивоу школе, заједничке 

активности са ученицима и њиховим 

родитељима, а резултате промовисати 

на различитим нивоима унутар и ван 

школе.  

Школа реализује већи број различитих  

пројеката . Школа континуирано спроводи  

акциона истраживања  с циљем 

проналажења нових  образовних решења  

 

5.5.3. Наставници нова 

сазнања и искуства 

размењуjу са другим 

колегама у установи и 

ван ње. 

4 

5.5.4.Резултати 

успостављеног 

система тимског рада 

и партнерских односа 

на свим нивоима 

школе представљаjу 

примере добре праксе. 

3 

      5.5.5. Школа развиjа   

      иновативну праксу и нова 

      образовна решења на 

      основу акционих   

      истраживања. 

 

4 

Јаке стране 
-У школи се доследно поштују правила  понашањ са 

којима  су упознати наставници, ученици и родитељи. 

-Негује се међусобно поштовање и уважавање 

- у школи говори отворено о недопустивом понашању и 

јасно изражен негативан став према насиљу 

-У школи функционише мрежа за решавање проблема 

насиља, подржана од стране Тима за заштиту ученика од 

насиља, анализира се стање безбедности  о чему се   

подноси извештај два пута годишње. 
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- У случајевима насиља поступа се према утврђеној 

процедури и укључени су сви запослени, а по потреби 

укључује се и спољашња мрежа 

- За новопридошле ученике у сарадњи са  педагошко – 

психолошком  службом  и  одељењским старешинама 

предвиђена је помоћ и подршка у адаптацији нових 

ученика на нову средину , а помоћ наставницима 

приправницима  пружа се стручна помоћ у виду 

менторског рада. 

-Резултати ученика и наставника јавно се истичу на 

састанцима стручних тела школа, одељењским 

заједницама и промовишу на сајту школе, на паноима у 

холу школе. Похваљују се и награђују ученици и 

наставници који су остварили запажене резултате на 

такмичењима 

-Школа је организатор најмасовнијег такмичења ученика 

– такмичење из математике 

-Ученички парламент у школи добија подршку за свој рад 

- Родитељи су информисани о раду школе и већина је 

задовољна сарадњом породице и школе. 

- Школа се укључује у реализацију различитих    

пројеката .  

-Школа континуирано спроводи  акциона истраживања  с 

циљем проналажења нових  образовних и васпитних 

решења  

-Школа има своја препознатљива обележја: лого, сајт, 

фејсбук страницу, меморандум, школску заклетву 

Слабе стране 
-Један број ученика се не осећа безбедно у школи 

-У последње време посебан проблем чини насиље на 

друштвеним мрежама, па је за ту тему потребно посебно 

обучити наставнике, али  и превентивно деловати и на  

ученике и њихове родитеље. 

- Систематичније радити са ученицима на стицању 

социјалних вештина 

-Родитељи су укључени у рад школе, али треба понудити 

нове облике сарадње и њиховог учешћа у школском 

животу   

-У школи се не примењује интерни систем награђивања 

наставника за постигнуте резултате из различитих 

области 
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-Остварити већу повезаност тимова кроз различите 

активности: наставне, пројекте на нивоу школе, 

заједничке активности са ученицима и њиховим 

родитељима, а резултате промовисати на различитим 

нивоима унутар и ван школе.  

-Ажурирати летопис школе и  оплемењивања школског 

простора и дворишта 

 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6:ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

Ниво остварености области : 3,88 

 

6.1. Руковођење директора jе у функциjи унапређивање рада школе. 

 

Ниво остварености стандарда:3,80  

Ниво остварености стандарда:95% 

показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

 

опис 

 

6.1.1. Постоjи jасна 

организациона 

структура са 

дефинисаним 

процедурама и 

носиоцима 

одговорности. 

4 -Руководићи, стручни орган, активи и 

тимови формирани су у складу са 

Законом.  При формирању тимова 

директор школе и стручни сарадници 

воде рачуна о стручним компетенцијама 

запослених, тако тако функционисање 

тима буде максимално ефикасно у правцу 

унапређења рада. Планови рада 

наведених органа дати су кроз 

постављене задатке, временску динамику, 

активности и њихове носиоце. Сва 

наведена тела подносе 2 пута годишње 

своје извештаје и воде записнике о свом 

раду. 

-Око 85% запослених  изјаснило се да 

директор има јасну визију развоја школе, 

услови за учешће запослених, ученика и 

6.1.2. Формирана су 

стручна тела и тимови 

у складу са потребама 

школа и 

компетенциjама 

запослених. 

4 

6.1.3. Директор прати 

делотворност рада 

стручних тимова и 

доприноси квалитету 

њиховог рада. 

4 
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6.1.4. Директор 

обезбеђуjе услове да 

запослени, ученички 

парламент и савет 

родитеља активно 

учествуjу у доношењу 

одлука у циљу 

унапређења рада 

школе. 

4 родитеља у доношњу одлука, прати 

делотворност рада тимова  и преко 90% 

да развија поверење, уважава различита 

мишљења и обезбеђујуе добру 

комуникацију у колективу.  

-Око 55% наставног кадра се изјаснило да 

директор редовно мотивише запослене, а 

окио 35% њих да то чини повремено. 

Мотивисање запослених треба у 

наредном периоду уредити посебним 

правилником 

6.1.5. Директор 

користи различите 

механизме за 

мотивисање 

запослених. 

3 

6.2.У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета 

рада 

Ниво остварености стандарда: 4,00 

Ниво остварености стандарда: 100% 
показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

 

опис 

6.2.1. Директор 

редовно остваруjе 

инструктивни увид и 

надзор у образовно-

васпитни рад. 

4 -Директор школе у сарадњи са педагошко 

психолошком службом обавља је 

педагошко-инструктивним увид у рад  

наставницима, што је потврдило 85% 

наставника. Поред педагошко-

инструктивним увида директор и стручна 

служба учествују у раду тимова,у раду са 

одељењским старешинама у реализацији 

васпитног рада са одељењским 

заједницама, саветодавног рада са 

родитељима, као и на унапређењу 

наставног процеса кроз разговоре, 

размену мишљења и искуства и   акциона 

истраживања у циљу  унапређивање 

различитих сегмената образовно – 

васпитног рада у школи и 

професионалног развоја наставног кадра. 

Тим за самовредновање прати различите 

области квалитета рада установе и 

сарађује са другим активима и тимовима. 

Постигнућа ученика континуирано се 

прате, прате трендови у образаовању у 

6.2.2. Стручни 

сарадници и 

наставници у звању 

прате и вреднуjу 

образовно-васпитни 

рад и предлажу мере 

за побољшање 

квалитета рада. 

4 

6.2.3. Тим за 

самовредновање 

остваруjе 

самовредновање рада 

школе у функциjи 

унапређивања 

квалитета. 

4 

6.2.4. У школи се 

користе подаци из 

jединственог 

Невидљиво 

јер сви 
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информационог 

система просвете за 

вредновање и 

унапређивање рада 

школе 

расположиви 

подаци нису 

унесени 

области наставе и материјално техничких 

ресурса, подржава кваљлитетне 

међуљудске односе различитим акционим 

истраживањима. Претходне две године 

урађено је истрааживање дигиталне 

писмености наставника и ученика и 

школа се укључила у пројекат 

самовредновања  СЕЛФИ, односно  

вредновање-процена дигиталне зрелости 

школе. 

Подаци из jединственог информационог 

система просвете су још  у фази 

формирања да би семогли користити за 

вредновање и унапређивање, те су 

невидљиви као показатељ 

Прилог 11. Резултати Селфи вредновања 

школе  

6.2.5. Директор ствара 

услове за 

континуирано 

праћење и вредновање 

дигиталне зрелости 

школе. 

4 

6.2.6. Директор 

предузима мере за 

унапређење 

образовно-васпитног 

рада на основу 

резултата праћења и 

вредновања. 

4 

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развоj школе. 

Ниво остварености стандарда:4,00  

Ниво остварености стандарда:100% 

 

показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

опис 

 

6.3.1. Директор своjом 

посвећеношћу послу и 

понашањем даjе 

пример другима. 

4 Око 80% наставника изјаснило се да 

директор своjом посвећеношћу послу и 

понашањем даjе пример другима, преко 

90% да показуjе отвореност за промене и 

подстиче иновациjе, око 80%  промовише 

вредности учења и развиjа школу као 

заjедницу целоживотног учења Директор 

школе планира свој лични план 

професионалног развоја и активно 

учествује у раду општинског актива 

директора и ШУ.  

6.3.2. Директор 

показуjе отвореност за 

промене и подстиче 

иновациjе. 

4 

6.3.3. Директор 

промовише вредности 

учења и развиjа школу 

као заjедницу 

целоживотног учења. 

4 

6.3.4. Директор 

планира лични 

професионални развоj 

на основу резултата 

спољашњег 

вредновања и 

самовредновања свог 

4 
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рада. 

6.4. Људски ресурси су у функциjи квалитета рада школе. 

Ниво остварености стандарда:3,75 

Ниво остварености стандарда:93,75% 

 

показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

опис 

 

6.4.1. Директор 

подстиче 

професионални развоj 

запослених и 

обезбеђуjе услове за 

његово остваривање у 

складу са 

могућностима школе. 

 

 

 

 

 

 

4 Преко 90% наставника изјаснило се да 

директор подстиче професионални развој 

запослених у складу са могућностима 

школе.  Сви наставници су прошли 

препоручене семинаре о употреби 

дигиталних технологија и исходима 

образовања. Један број наставника 

учествује на конкурсима, похађају 

вебинаре за различите ко0мпетенције. 

Води се евиденција о стручном 

усавршавању у склопу рада тима за 

професионални развој. Тиме је 

постигнуто оснаживање  у планирању 

наставе засноване на исходима, 

наставници су оснажени  у дигиталним 

компетенцијама које су   применили у он 

лајн настави,  Истраживање дигиталне 

писмености ученика и наставника 

потврдило је дигиталне компетенције 

наставаника, а акционим планом 

предложене су даље смернице у раду. 

ПРИЛОГ  12. Акциони план за стандарде 

6.4 и 6.5 проистекао из препорука за даљи 

рад  након спроведеног истраживања о 

дигиталнј  писмености наставника и 

ученика у ОШ „2.октобар“ 

Наставници прате трендове у 

образовању, али према анкети само 20% 

наставника редовно евалуира свој рад, а 

преко 50% повремено, а посебно је 

потребан систематичнији приступ 

компетенцијама наставника из 

различитих приоритетних области. 

У школи су умрежене групе наставника и 

учитеља и стручних сарадника, као и 

6.4.2. Запослени на 

основу резултата 

спољашњег 

вредновања и 

самовредновања 

планираjу и 

унапређуjу 

професионално 

деловање. 

3 

6.4.3. Наставници, 

наставници са звањем 

и стручне службе 

сарадњом унутар 

школе и умрежавањем 

између школа 

вреднуjу и унапређуjу 

наставу и учење. 

4 

6.4.4. Запослени 

примењуjу 

новостечена знања из 

области у коjима су се 

усавршавали. 

4 
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наставника, ученика и родитеља , 

присутна је гугл платформа путем којиг 

се прослеђују информације, вреднује и 

унапређује наставни рад. Пандемијски 

услови створили су ипак добру праксу да 

се овај вид усталио у раду. 

Све претходно говори у прилог  да се 

већина наставника  сталнао усавршава  и 

примењуjу новостечена знања из области 

у коjима су се усавршавали. 

 

6.5. Материjално-технички ресурси користе се функционално. 

Ниво остварености стандарда:4,00 

Ниво остварености стандарда: 100% 

показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

опис 

 

6.5.1. Директор 

обезбеђуjе оптимално 

коришћење 

материjално-

техничких ресурса. 

4 Сваке гоидне се ради на опремању 

школксог простора путем конкурса, 

донација, награда. Један број учионица је 

опремљен паметним таблама, видео 

пројекторима. Према анкети преко 80% 

наставника подстиче ученике да брину о 

уређењу и одржавању школског простора, 

а то је потврдило и  око 90% ученика. 

Учење ван школе реализују се кроз 

различите  посете: позориштима, 

музејима, библиотеци,  средњим школама 

и научним институтима при факултетима, 

биоскоп, средње школе, различите 

занатске радње и предузећа и овакав вид 

рада се паланира годишњим програмом 

рада и користе се у функцији наставе и 

учења. 

6.5.2. Наставници 

континуирано користе 

наставна средства у 

циљу побољшања 

квалитета наставе. 

4 

6.5.3. Материjално-

технички ресурси ван 

школе (културне и 

научне институциjе, 

историjски 

локалитети, научне 

институциjе, 

привредне и друге 

организациjе и сл.) 

користе се у функциjи 

наставе и учења. 

4 

7.6. Школа подржава инициjативу и развиjа предузетнички дух. 

Ниво остварености стандарда:3,75 

Ниво остварености стандарда:93,75% 
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показатељи 

 
мера  

присутности 

показатеља 

опис 

 

6.6.1. Директор 

развиjа сарадњу и 

мрежу са другим 

установама, 

привредним и 

непривредним 

организациjама и 

локалном заjедницом 

у циљу развиjања 

предузетничких 

компетенциjа ученика. 

4 -У школи се предузетнички дух негује 

кроз различите активности: кроз 

пројектну наставу путем стваралаштва и 

креативности и развијањем 

истраживачког духа код ученика и 

иницијативе ; путем сакупљачких 

активности на нивоу одељења, 

активности УП, али и ученика 

продуженог боравка што је посебно знак 

да од малих ногу могу да се развијају 

различите способности битне за 

предузетништво; путем хуманитарних 

активности група ученика грађанског 

васвитања, свих одељењских заједница 

путем дечјег вашара, као вид социјалног 

предузетништва; учешћем у пројекту 

„Европко село“ на нивоу локалне 

заједнице; у претходном периоду 

спроведено је и истраживање 

инструментом ученичке 

предузимљивости. У активностима 

учествују и родитељи ученика, као и 

људи добре воље из локалне заједнице, 

али је потребан систематичније 

укључивање родитеља у активности и 

рад школе. 

-Ове школске године реализује се 

школски пројекат „По(ЖЕЛИМ)о свима 

добро здравље и радост“ са циљем 

оснаживања компетенције одговоран 

однос према здрављу. 

-Све активности се промовишу путем 

сајта  и фејсбук странице школе, али је 

потребно сагледавање шире слике развоја 

компетенција код ученика и наставника и 

прихватања промена у друштву и 

образовању. 

-Активност развијања међународне 

сарадње није видљива због могућности и 

услова у којима школа ради,  а може да 

се прихвати  као идеја о даљем развоју 

6.6.2. У школи се 

подржава реализациjа 

проjеката коjима се 

развиjаjу опште и 

међупредметне 

компетенциjе. 

4 

6.6.3. Школа кроз 

школске проjекте 

развиjа 

предузимљивост, 

ориjентациjу ка 

предузетништву и 

предузетничке 

компетенциjе ученика 

и наставника. 

4 

6.6.4. Школа укључуjе 

ученике и родитеље у 

конкретне активности 

у кључним областима 

квалитета. 

3 

      6.6.5. Директор развиjа  

      међународну сарадњу и 

  проjекте усмерене на развоj 

  кључних компетенциjа за 

  целоживотно учење ученика   

  и наставника. 

 

Невидљиво 

јер до сада 

није било 

таквих 

пројеката 
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школе и укључивањем у различите 

пројекте међународног карактера: 

едукативни, глобални, стваралачки, 

уметнички …. 

Јаке стране 
-Руководићи, стручни орган, активи и тимови формирани 

су у складу са Законом.   

- Руководићи, стручни орган, активи и тимови редовно 

подносе извештаје о свом раду два пута годишње 

-Директор школе има јасну визију развоја школе, развија 

поверење, уважава различита мишљења 

Директор школе у сарадњи са педагошко психолошком 

службом обавља је педагошко-инструктивним увид у рад  

наставника 

-Редовно се врши  самовредновање различитих области 

квалитета рада установе 

-Врши се континуирано стручно усавршавање наставног 

кадра о чему се води редовна евиденција 

- Континуирано се врши опремање школског простора 
савременим наставним средствима  

- Дигиталне технологије своју примену су нашле у 

области комуникације, рада, слободног времена 

наставника и ученика 

-Користе се и ресурси шире друштвене средине у 

образовне сврхе 

- Предузетнички духсе  негује кроз различите активности 

- Школа остварује сарадњу са различитим институцијама 

које се баве децом и учествује у пројектима из различитих 

области 

Слабе стране 
-Мотивисање запослених треба у наредном периоду 

уредити посебним правилником 

-Потребан систематичнији приступ компетенцијама 

наставника из различитих приоритетних области. 

-Подстицати наставни кадар на стицање звања 

-Потребан систематичније укључивање родитеља у 

активности и рад школе. 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

ПРИЛОЗИ: 

Прилог 1.Чек листе самовредновања школских докумената 

Прилог 2. Реализоване активности планиране Развојним планом у периоду 

2018 – 2022  1. полугодиште 

Прилог 3. – План рада Тима за инклузију, Извештај о реализацији школског 

пројекта у плану рада  Тима за развој међупредметних компетенција за 1. 

полугодиште 2021/22 

Прилог 4. Записник Наставничког већа 

Прилог 5. – Анализа резултати  гугл упитника за наставнике 

Прилог број 6. Припреме наставника 

Прилог 7.  Резултати анкете за ученике, родитеље, наставнике о 

коефицијенту емпатичности. 

Прилог 8. Резултати анкете са ученицима 

Прилог 9. Преглед четворогодишњег праћења  резултата на завршном 

испиту 

Прилогу 10. Пример евалуације ИОПа 

Прилог 11. Резултати Селфи вредновања школе 

Прилог  12. Акциони план за стандарде 6.4 и 6.5 проистекао из препорука за 

даљи рад  након спроведеног истраживања о дигиталнј  писмености 
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Прилог 1.Чек листе самовредновања школских докумената 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ - чек листа 

 

Ред. 

бр. 

Тврдње ДА НЕ 

1. Школски програм донет на седници 

Школског одбора на период од 

четири године 

+  

2. Наставничко веће и Ученички 

парламент, разматрали су предлог 

Школског програма 

+  

3. Савет родитеља разматрао је 

предлог Школског програма 

+  

4. Школски програм садржи све законом предвиђене елементе: 

сврху, циљеве и задатке школског програма; 

- назив, врсту и трајање школског програма 

- језик на коме се остварује 

- опште предметне компетенције 

-  исходе образовања 

- наставни план основног образовања и васпитања;  

- програме обавезних и изборних предмета по разредима, са  

начинима и поступцима за њихово остваривање; 

- програм допунске и додатне наставе; *** 

- програм културних активности школе; 

- програм школског спорта и спортских активности; 

- програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и  

програми превенције других облика ризичног понашања; 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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- програм слободних активности ученика; 

- програм професионалне оријентације; 

- програм здравствене заштите; 

- програм социјалне заштите;  

- програм заштите животне средине; 

- програм сарадње са локалном самоуправом; 

- програм сарадње са породицом; 

- програм излета, екскурзија и наставе у природи; 

- програм рада школске библиотеке; 

- начин остваривања других области развојног плана школе који утичу 

на образовно - васпитни рад. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 Школски програм је сачињен на основу наставног плана и програма 

-садржи фонд часова за сваки разред 

- садржи фонд часова за сваки предмет 

- садржи обевезне и изборне наставне предмете и њихове садржаје 

- садржи начине и поступке остваривања прописаних наставних 

садржаја 

- садржи прописане образовне стандандарде за све предмете 

- садржи програмске садржаје којима се задовољавају интереси и 

различите потребе ученика у складу са могућностима школе 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

3 Програми наставе и учења садрже: 

-циљеве учења предмета, изборних активности и активности по 

разредима 

-образовне стандарде 

- кључне појмове садржаја сваког предмета 

- начин реализације планова наставе 

-специфичне компетенције предмета  

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

4 Ваннаставни део обухвата 

предмете којима се задовољавају 

интереси ученика у складу са 

могућностима школе. 

 

+  

5. Школски програм садржи и друга питања од значаја за школски 

програм 
+  

6. Елементи школског програма и Годишњег плана рада школе међусобно +  
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су усклађени 

7. Школски програм одражава специфичности установе +  

8. У току трајања Школског програма донесени Анекси +  

***у Школском програму за период 2018 – 2022, недостаје програм додатне наставе који се 

реализује у  4.разреду 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ - чек листа 

 

 

Ред. 

бр. 

Тврдње ДА НЕ 

1. Извештај о остваривању Годишњег 

плана рада школе за претходну 

школску годину и Годишњи план рада школе донесени у складу 

са школским календаром , развојним планом и школским програмом до 

15.септембра на седници Школског одбора 

+ 

 

 

2. 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 

+  

3. Савет родитеља разматрао је 

извештај о стваривању Годишњег 

плана рада школе за претходну 

школску годину и Годишњи план 

рада за наредну школску годину 

+  

4. Годишњим планом рада школе 

утврђени су време, место, начин и 

носиоци остваривања образовања и 

васпитања 

+  

5. У годишњем плану рада школе оперативно су разрађени структурни 

елементи школског програма. 
+  

6. У годишњи план рада школе уграђен je акциони план школског 

развојног плана за текућу годину. 
+  

7. Глобални/годишњи планови наставних предмета саставни су део 

годишњег плана рада школе 
+  

8. Годишњи план рада школе је 

оперативан. 

+  
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9.  Годишњи план рада школе одражава 

специфичности установе 

+  

 

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ - чек листа 

 

Ред. 

бр. 

Тврдње ДА НЕ 

1. Развојни план школе донет на 

седници Школског одбора на 

период од четири године сагласно 

одредбама из Закона 

+  

2. Наставничко веће и Ученички 

парламент, разматрали су предлог 

Развојног плана школе 

+  

3. Савет родитеља разматрао је 

Развојног плана школе 

+  

4. У изради  Развојног плана школе 

учествовале су кључне циљне групе    

( наставници, стручни сарадници, 

директор, ученици, родитељи, 

локална заједница) 

 + 

5. У Развојном плану се препознају 

специфичности школе и 

вредности које се у њој негују 

+  

 Развојни план садржи мере: 

-унапређивања образовно васпитног 

рада 

-мере за унапређивање 

одговарајућих облика додатне 

подршке ученицима 

- мере превенције насиља и 

побољшање сарадње свих актера  

-мере превенције осипања ученика 

-мере унапређивања стручног 

усавршавања 

-мере за увођење иновација 

-мере за укључивање родитеља у рад 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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школе 

- друге мере од значаја за рад 

школе (рад са другим 

институцијама, умрежавање) 

6. Развојни циљеви указују на промену 

која се жели остварити 

+  

7. Дефинисан је начин на који ће се 

промена остварити (кроз задатке 

и план активности).  

+  

8. У плану активности разрађени су 

кораци, носиоци активности и 

време реализације.  

+  

9. Дефинисани су мерљиви показатељи 

промена.  

+  

10. Реализација се одвија у складу са 

планом 

+  

11. План се реализује тимски са 

особама из различитих интересних 

група.  

+  

12. Информисање свих интересних 

група о реализацији плана је 

редовно и документовано (води се 

евиденција о томе).  

+  

13. Реализацијом плана остварени су и 

евидентирани и други 

позитивни ефекти који нису 

очекивани 

+  

14. Видљиве су промене у квалитету 

рада установе. 

+  
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Прилог 2. Реализоване активности планиране Развојним планом у периоду 

2018 – 2022  1. полугодиште 

 

АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕТЕ РАЗВОЈНИМ ПЛАНОМ ЗА ПЕРИОД 2018/19 до 2021/22 

(прво полугодиште) 

 

МИСИЈА Мисија наше школе је да ради на подизању квалитета наставе, на интензивнијој 

примени савремених метода наставе и повећању ангажовања ученика током наставе, на 

подстицању развоја целовите личности ученика, оспособљавању ученика да стечена знања 

примене у различитим животним ситуацијама, да буду предузимљиви, креативни и 

способни за решавање животних проблема.  

 

ВИЗИЈА Ученици и наставници сарађују у наставном процесу, школа је пријатно 

окружење које подстиче развој ученика, као и професионални развој наставника. 

Родитељи подржавају школу и наставнике у напору да оспособе ученике да стекну 

целовита знања и умења применљива у свакодневном животу. 

 

Задатак Активности Реализација 

Школска 

2018/19 

Школоска 

2019/20 

Школска 

2020/21 

Школска 

2021/22 
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о
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п
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о

в
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-Обуке путем 

семинара, 

стручних скупова, 

вебинара…  (у 

прилогу) 

-реализација 

угледних, 

иновативних 

часова (22 ) 

- учешће на 

конкурсу  

„Дигитални час“,  

- размена 

искустава 

практичара са 

школом „Иво 

Андрић“ из 

Београда 

- организовање 

научног дана 

„Здравље“ 

Обука путем 

семинара, 

стручних 

скупова, 

вебинара…  (у 

прилогу) 

-реализација 

угледних, 

иновативних 

часова (19 ) 

- учешће на 

конкурсу  

„Дигитални час“ 

Обука путем 

семинара 

стручних 

скупова, 

вебинара…  (у 

прилогу) 

-примена 

савремене 

технологије у 

настави – гугл 

учионица, меет, 

друге алатке 

(16) 

-Анкетирање 

наставника – 

дигитална 

писменост 

Обука  путем 

семинара 

стручних 

скупова, 

вебинара…  (у 

прилогу) 

-реализација 

угледних, 

иновативних 

часова (9 ) 

- анкетирање 

наставника – 

коефицијент 

емпатичности 

 

 

 

Задатак Активности Реализација 

Школска 2018/19 Школоска 

2019/20 

Школска 

2020/21 

Школска 2021/22 
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о
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р
еш

ав
ањ

е 
п

р
о

б
л
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д
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л
н

а 
к
о

м
п
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е
н

ц
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    о
р

и
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н
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ц
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р
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 р
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п
о
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и
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ф
о

р
м
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м
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р
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п

р
о

б
л
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са
р
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њ

а;
 

д
и

ги
та

л
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к
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м
п
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е
н

ц
и

ја
. 

 

-Учешће у 

пројектима и 

манифетација

ма на 

локалном , 

покрајинском 

и државном  

нивоу 

 

Пројекат“Европск

о село”, држава 

Португал, „За 

зеленије и чистије 

школе 

Војводине“,Мани

фестација “Ноћ 

истраживача”, 

Зрењанин,Квиз 

СуперСу, 

Квиз „Колико 

познајеш 

Европску унију“, 

ИТ караван, Дан 

девојчица у 

Мајкрософту 

 

 

Вештине у 

адолесценцији, 

„Наша природа – 

наша 

одговорност“, 

„Школа природе 

Царска бара“ 

Европска недеља 

програмирања 

 

 

 

 

 

 

„Наша природа 

– наша 

одговорност“ 

 

Школски пројекат 

„По(ЖЕЛИМ)о 

свима добро 

здравље и радост“, 

- национални 

пројекат ТИМС 

2023 
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-учешће на 

такмичењима 

различитих 

нивоа и 

области 

 

-Такмичења у 

организа-цији 

Министарства 

просвете: 

математика, 

српски језик, 

биологија, 

физика, 

географија, 

историја, 

програмирање, 

енглески језик, 

пливање, 

атлетика, 

кошарка; Трка за 

срећније 

детињство, 

Мали шаховски 

турнир 

Инклузивне игре 

Такмичења у 

организа-цији 

Министарства 

просвете:пливањ

е, 

математика,физи

ка 

историја,хемија 

енглески језик; 

„Читалачка 

значка“ 

Инклузивне игре 

Brainfinity 

 

Такмичења 

ученика 

hack#teen 

Паметно и 

безбедно –

„History room“; 

Математика 

Физика 

Хемија 

Српски језик 

Пливање 

Атлетика 

„Брзином до 

звезда“ 

Кошарка 

 

Такмичења 

Кошарка, пливање,   

Интерни ликовни и 

литерарни конкурс 

„Простор у мени“ 

и Љубавна прича 

мојих баке и деке“, 

Џудо, веслање 

 

Задатак Активности Реализација 

Школска 

2018/19 

Школоска 

2019/20 

Школска 

2020/21 

Школска 2021/22 
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о
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д
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р
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њ
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о
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. 

-

оспособљава

ње ученика за 

различите 

компетенције 

путем часова 

редовне 

наставе 

 

-Израда мини 

пројеката, ппт 

презентација, 

изложбе 

ученичких 

радова, квизови, 

различите 

технике учења   

 

- Израда мини 

пројеката, ппт 

презентација, 

изложбе 

ученичких 

радова, квизови, 

различите 

технике учења  

путем гугл 

учионице, 

самосталан рад 

ученика 

-Израда мини 

пројеката, ппт 

презентација, 

изложбе 

ученичких 

радова, квизови, 

различите 

технике учења  

путем гугл 

учионице, 

самосталан рад 

ученика 

 

-Израда мини 

пројеката, ппт 

презентација, 

изложбе ученичких 

радова, квизови, 

инерактивни панои 
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Задатак Активности Реализација 

Школска 

2018/19 

Школоска 

2019/20 

Школска 

2020/21 

Школска 2021/22 
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-организација 

хуманитарних 

и 

сакупљачких 

активности 

 

-сакупљању 

старе хартије, 

пластичних 

чепова 

-Хуманитарне 

активности 

 „Слаткиши за 

децу из Сигурне 

куће“ 

 

сакупљању старе 

хартије 

сакупљању 

старе хартије 

сакупљању старе 

хартије 

-„Направи 

новогодишњи 

поклон и обрадуј 

неког“ 

-

оспособљава

ње за 

различите 

компетенције 

путем 

радионица на 

ЧОС 

-16 радионица у 

одељењским 

заједницама 

реализовали 

педагог и 

психолог на тему 

учење учења, 

емоционалне 

писмености, 

толеранције, 

тимског рада, 11 

радионица из 

области ПО, 

трибина за 

ученике 7. 

Разреда“1000 

зашто , једно 

зато“ о 

превенцији 

наркоманије 

 

9 радионица под 

називима: „Псовке 

и увреде“, Савети 

за учење, 

„Кладионица“ 

„Прича о мишу“, 

„Оклеветани вук“, 

3 жеље, „Лепеза“, 

„Упс, шта ми ради 

пубертет“, „Јако 

горко“ Објаве на 

сајту 

школе:Неколико 

препорука 

родитељима и 

ученицима како 

превазићи 

новонасталој 

ситуацији  

пандемије,Деца и 

технологија,Хват

ање белешки – 

техника 

учења,Који је 

твој стил учења? 

– техника 

учења,Од читања 

се расте. – 

технике 

учења,Куда после 

основне школе? 

Вежбе опуштања 

– Направи 

паузу,O 

вредностима 

О емоцијама 1.део, 

2.део 

Радионице: 3-

минутни тест, 

„Човечуљци“, 

„Огледало“, 

„Кад сам био 

гарав“, 

„Семафдор 

осећања“, „ЕQ“, 

Пубертет (за 

дечаке), Љубав, 

Технике учења- 

графички 

прикази 

Радионице 

:Интермеззо, 

Сви смо важни, 

нико ником не 

треба да мета, 

Сунцокрети, 

Река речи, Шта 

значи бити здрав, 

Јако горко, Колико 

се познајемо, 

Троножац 

самопоуздања 
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-организација  

културних и 

спортских 

активности 

Дан пешачења 

Трка за срећније 

детињство 

Зрењанински 

полумаратон 

 

Спортске 

активности на 

Тргу слободе у 

организацији 

Спортског савеза 

града Зрењанина 

и Савеза за 

школски спорт, 

Предавање о 

Сунцу и 

посматрање 

соларним 

телескопом 

 

 

„Дарвинов дан“ 

Дан матерњег 

језика“ - онлајн 

Дан жена  

Светски дан 

особа са 

Дауновим 

синдромом“ 

„Бројеви кроз 

историју“ 

„Мерење 

времена“ 

„Дан 

позоришта“ 

 

Волонтери на 

Зрењанински 

полумаратон 

 

Мерење телесне 

масе и 

израчунавање 

индеркса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задатак Активности Реализација 

Школска 

2018/19 

Школоска 

2019/20 

Школска 

2020/21 

Школска 2021/22 
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; 
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о
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о

с 
п
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а 
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р
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љ

у
; 

п
р
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у
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м

љ
и

в
о
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о
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а 
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у
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у

; 
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а 
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д
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и
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н

ф
о

р
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р
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њ
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о
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    о
р

и
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н
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ц
и
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а 

п
р
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у

зе
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и
ш

тв
у

; 
 р
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а 

п
о

д
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м
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и

 и
н

ф
о

р
м
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и
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м

а;
  

р
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р
о

б
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р
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њ

а;
 

д
и
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л
н

а 
к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

ја
. 

- вршњачка 

едукација 

 

„Борба против 

трговине 

људима“, 

„Правилна 

исхрана и 

последице 

неправилне 

исхране“ – 

волонтери 

Црвеног крста 

 

„Правилна 

исхрана и 

последице 

неправилне 

исхране“ – 

волонтери 

Црвеног крста 
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- Едукација 

ученика од 

стране других 

институција  

 

„Основи 

безбедности 

деце“ у 

организацији 

МУП 

Штетност 

пушења 

Пубертет 

Алкохолизам 

Пубертет 

Превенција 

деформитета 

кичменог стуба 

Вршњачко 

насиљеа - 

Световалиште за 

младе, Дечји 

диспанзер 

 

„Основи 

безбедности 

деце“ у 

организацији 

МУП 

 

Промоција 

Музичке школе 

„Јосиф 

Маринковић“ 

Промоција спорта 

– стони тенис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задатак Активности Реализација 

Школска 

2018/19 

Школоска 

2019/20 

Школска 

2020/21 

Школска 2021/22 

О
сн

аж
и

в
а
њ

е 
к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

ја
 

у
ч

ен
и

к
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у
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е 
у
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в
о
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о
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е 
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о
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р
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о
м

 д
р

у
ш

тв
у

; 

ес
те
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ч

к
а 

к
о

м
п

е
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н
ц

и
ја

; 
 

к
о

м
у

н
и

к
а
ц

и
ја

; 
о

д
го

в
о

р
ан

 

о
д

н
о

с 
п

р
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а 
о

к
о

л
и

н
и

; 
 

о
д
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в
о

р
ан

 о
д

н
о

с 
п

р
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а 

зд
р

ав
љ

у
; 

п
р

ед
у

зи
м

љ
и

в
о

ст
 и

 

о
р

и
је

н
та

ц
и

ја
 к

а 

п
р

ед
у

зе
тн

и
ш

тв
у

; 
 р

ад
 с

а 

п
о

д
ац

и
м

а 
и

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

ја
м

а;
  

р
еш

ав
ањ

е 
п

р
о

б
л
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а;
  

са
р
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њ

а;
 

д
и

ги
та

л
н

а 
к
о

м
п
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е
н

ц
и

ја
 

    о
р

и
је

н
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ц
и

ја
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а 

п
р

ед
у

зе
тн

и
ш

тв
у

; 
 р

ад
 с

а 

п
о

д
ац

и
м

а 
и

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

ја
м

а;
  

р
еш
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ањ

е 
п

р
о

б
л
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р
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њ

а;
 

д
и

ги
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л
н

а 
к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

ја
. 

- анкетирање 

ученика 

 

-испитивање 

предузимљивост

и ученика, 

социјалног 

статуса, 

социјалних 

вештина, 

вредности код 

ученика 

 

анкетирање о 

предностима и 

тешкоћама 

наставе на 

даљину , 

идентификација 

ученика који 

брже напредују 

 

Анкетирање 

ученика – 

дигитална 

писменост 

 

 

Коефицијент 

емпатичности, 

социјални статус 
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Промовисање 

резултата 

рада путем 

сајта, фејсбук 

странице, 

медија, 

изложби 

 

www.os2oktobar.

edu.rs 

www.facebook.co

m/2oktobarZrenja

nin 

www.os2oktobar.

edu.rs 

www.facebook.co

m/2oktobarZrenja

nin 

www.os2oktobar

.edu.rs 

www.facebook.c

om/2oktobarZren

janin 

www.os2oktobar.ed

u.rs 

www.facebook.com/

2oktobarZrenjanin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задатак Активности Реализација 

Школска 

2018/19 

Школоска 

2019/20 

Школска 

2020/21 

Школска 2021/22 

http://www.os2oktobar.edu.rs/
http://www.os2oktobar.edu.rs/
http://www.facebook.com/2oktobarZrenjanin
http://www.facebook.com/2oktobarZrenjanin
http://www.facebook.com/2oktobarZrenjanin
http://www.os2oktobar.edu.rs/
http://www.os2oktobar.edu.rs/
http://www.facebook.com/2oktobarZrenjanin
http://www.facebook.com/2oktobarZrenjanin
http://www.facebook.com/2oktobarZrenjanin
http://www.os2oktobar.edu.rs/
http://www.os2oktobar.edu.rs/
http://www.facebook.com/2oktobarZrenjanin
http://www.facebook.com/2oktobarZrenjanin
http://www.facebook.com/2oktobarZrenjanin
http://www.os2oktobar.edu.rs/
http://www.os2oktobar.edu.rs/
http://www.facebook.com/2oktobarZrenjanin
http://www.facebook.com/2oktobarZrenjanin
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ч

еш
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и
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а 
ш
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о
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- 
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о
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и
 

- 
И

н
д

и
в
и

д
у
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н

и
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е
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д
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н
и

 р
ад

 с
а 

р
о

д
и

те
љ

и
м

а
 

-а
н

к
ет

и
р

ањ
е 

р
о

д
и

те
љ

а
 

Организована 

трибина у 

оквиру 

фондације 

„Тијана Јурић“ 

за ученике и 

родитеље, 

Наставница 

информатике и 

педагог  одржале 

предавање о 

злоупотреби 

интернета 

Анкета 

задовољство 

родитеља радом 

школе, 

информисаност 

родитеља о 

насилништву 

Штампани 

материјал за 

родитеље: „О 

самопоштовању“ 

и „Родитељи и 

домаћи задатак 

ученика“. 

Повезивање 

путем вибер 

група 

 

- родитељски 

састанци 

- Индивидуални 

саветодавни рад 

са родитељима 

-анкетирање 

родитеља 

задовољство 

организацијом 

наставе на 

даљину 

 

Анкета 

задовољство 

родитеља радом 

школе 

Повезивање 

путем вибер 

група 

 

Радионице: 

“Сви смо важни, 

нико ником не 

треба да смета”, 

Сарадња породице 

и школе, 

Кутак за родитеље: 

„Наука о бризи“ 

 

Анкетирање - 

Коефицијент 

емпатичности 

родитеља 

 

 

П
о

д
и
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њ

е 
к
в
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и
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а 

ш
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и
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р
о

д
и
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љ

и
м

а
 

 

-

самовреднова

ње области 

квалитета 

према плану 

- рад 

школских 

тимова  

стручних 

актива и већа 

Образовна 

постигнућа 

ученика, 

Подршка 

ученицима, Етос 

-Извештавање 

тимова 2 пута 

годишње: САРП, 

САШП, Тим за 

ИО, Тим за 

заштиту ученика, 

Тим за 

професионални 

развој, Тим за 

развој међупред-

метних 

компетенција, 

Тим за 

самовредновање, 

Тим за квалитет 

рада установе 

Школски 

програм и 

годишњи 

програм рада, 

Настава и учење, 

Образовна 

постигнућа 

ученика, 

Извештавање 

тимова 2 пута 

годишње: САРП, 

САШП, Тим за 

ИО, Тим за 

заштиту ученика, 

Тим за 

професионални 

развој, Тим за 

развој међупред-

метних 

компетенција, 

Тим за 

самовредновање, 

Тим за квалитет 

рада установе 

Образовна 

постигнућа 

ученика, 

Подршка 

ученицима, 

Ресурси, 

Извештавање 

тимова 2 пута 

годишње: 

САРП, САШП, 

Тим за ИО, Тим 

за заштиту 

ученика, Тим за 

професионални 

развој, Тим за 

развој 

међупред-

метних 

компетенција, 

Тим за 

самовредновањ

е, Тим за 

квалитет рада 

установе 

 

Настава и учење, 

Образовна 

постигнућа 

ученика, 

Организација рада 

школе, Етос, 

Подршка 

ученицима, 

Школски програм 

и годишњи 

програм рада 

Извештавање 

тимова 2 пута 

годишње: САРП, 

САШП, Тим за 

ИО, Тим за 

заштиту ученика, 

Тим за 

професионални 

развој, Тим за 

развој међупред-

метних 

компетенција, Тим 

за 

самовредновање, 

Тим за квалитет 

рада установе 
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Прилог 3. – План рада Тима за инклузију, Извештај о реализацији школског 

пројекта у плану рада  Тима за развој међупредметних компетенција за 1. 

полугодиште 2021/22 

Програм Тима за инклузивно образовање 

 

 Чланови Тима за инклузивно образовање су: Соња Вујин-координатор  

Јелена Радишић, Ивана Грмуша, психолог, Косана Раушки, педагог,спољни сарадници: 

дефектолог, логопед, специјални педагог ОСШ“9.мај“. 

Задаци тима: 
- смањење препрека у образовању за све ученике, 

- прихватање разлика међу ученицима у интересовањима, вештинама, знањима, пореклу, 

способностима, 

- коришћење разлика међу ученицима као ресусрса за одмерену подршку у учењу, 

- оснаживање родитеља, наставника и локалне заједнице  за укључивање у инклузивни 

процес развијањем позитивних ставова према заједничком школовању деце са и без 

посебних образовних потреба 

 

Садржај и облици рада 
Носиоци 

реализације 
Време реализације 

Идентификација ученика којима је 

потребан ИОП 

Психолог, 

педагог,одељењске 

старешине, предметни 

наставници 

Септембар 2021. 

Упућивање ученика којима је 

потребан ИОП Интерресорној 

комисији 

Тим за ИО, одељењски 

старешина, психолог, 

педагог и дефектолог 

 

Септембар 2021. – 

август 2022. 

 

Осмишљавање мера за спровођење 

ИОП (израда додатних 

инструмената, стварање услова за 

квалитетан рад, праћење 

инклузивне праксе...)  

 

Тим за ИО 

Октобар 2021 - 

фебруар 2022. 

Партиципација родитеља 
Психолог, одељењске 

старешине, родитељи 

новембар 2021. – 

април,јун 2022. 

 
Праћење спровођења ИОП-а  

Тим за ИО, Стручни актив 

за развој школског 

програма, Педагошки 

колегијум 

Пружање подршке родитељима и Тим за ИО 
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наставницима у реализацији ИОП-а 

Евалуација ИОП-а 
Тим за самовредновање 

школе, Тим за ИО 

Тромесечно током 

године 

Осмишљавање 

антидискриминационих мера  

Тим за заштиту од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Октобар 2021 - 

фебруар 2022. 

Стручно усавршавање  Сви наставници и сарадници  

Септембар 2021. – 

август 2022. 

 

Сарадња са стручним 

институцијама 

Тим за ИО, одељењске 

старешине, Интерресорна 

комисија, стручњаци ОСШ 

„9. Мај“, други сарадници 

Извештавање о раду тима  Координатор 
Децембар 2021 - 

фебруар -јун 2022. 

Предлог програма рада тима за 

наредну школску годину 
Тим Август 2022. 

 

 

Извештај о реализацији школског пројекта „По(ЖЕЛИМ)о свима добро здравље и 
радост“ у 1.полугодишту школске 2021/22 

 

Циљ пројекта :Унапређивање компетенције „Одговоран однос према здрављу“ ученика и 

наставника подржавањем различитих аспеката  здравља уз  подршку родитеља и других 

актера који воде бигу о деци. 

Реализација активности 

Специфичан циљ Активност Реализација 

 

 

 

1. Унапређивање 

компетенција 

наставника за 

„Одговоран однос 

према здрављу“ 

 

 

1.1.1 

Унапређивање 

компетенција 

наставника  

путем обуке 

 

27.8.2021. на НВ путем Power point 

презентације представљена обука 

„одговоран однос према здрављу“ на 

којем је присуствовало....  наставника. 

Комплетан материјал који наставници 

могу користити у настави постављен 

на гугл диску школе. 
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1.1.2 

Планирање и 

реализација 

различитих 

наставних 

активности 

 

У септембру на гугл диску постављени 

Оперативни Планови наставе: биологија, 

пројектна настава у 3. и 4. Разреду:Мој 

тањир, Није тешко бити фин, Израда еко 

кеса. Са ученицима 8. и7. разреда 

реализовани часови Шта значи бити здрав  

где су представљени сви аспекти здравља. 

Поред ових припрема за часове, 

архивиране и  примери припрема из  

информатике и рачунарства, грађанског  

васпитања у 2. разреду, биологије .  

1.1.3 

Реализација  

ваннаставних 

активности путем  

ЧОС и СА, 

манифестације, 

пројекти 

На основу евиденције одељењских 

старешина на ЧОСовима је реализовано 

преко 90 часова везано за физичко, 

емоционално и  социјално здравље: 

епидемиолошке мере, правилна исхрана, 

физичка активност, емпатија, сукоби, 

прихватање различитости, безбедност на 

интернету, слободно време, хоби. 

Стручна служба  такође је реализовала 

низ радионица под називима: Шта значи 

бити здрав за вас, Ја и други – сјајна 

страна медаље, Ти си моје Сунце јер…, 

Сви смо важни – нико ником не треба да 

смета, Река речи, Сунцокрет, Интермеззо. 

У оквиру додатне   наставе извршено 

мерење индекса телесне масе. У оквиру  

Дечје недеље путем интерактивних паноа 

исказали своје мишљење о различитим 

темама: мој узор, вредности, драге особе, 

лепе поруке; такође су  обухваћени 

родитељи  ученикапредстављањем кутка 

за родитеље „Наука о бризи“,као и видео 

материјал у делу стручне сслужбе на 

сајту школе; ученици  боравка су 

обележили Дан старих људи, а ликовним 

конкурсом ученици су исказали себе 

(„Простором у мени“), литерарним 

представили „Љубавну причу својих бака 

и дека“, учешће ученика у сакупљачкој 

активности старе хартије и хуманитарној 

активности „Добри људи за срећу деце“  

 



60 
 

 

 

1.1.4. 

Размена искустава 

путем стручних 

органа 

 

 

  

Сем у оквиру Тима за међупредметне 

компетенције, није било 

 

 

2. Развијање  

компетенција„Одгов

оран однос према 

здрављу“  ученика 

кроз различите 

наставне, 

ваннаставне и друге 

активности 

 

 

 

 

2.1.1. 

Прикупљање 

продуката рада 

ученика и 

наставника кроз 

реализацију часова 

редовне наставе 

кроз све наставне 

предмете и 

ваннаставне 

активности 

активностактивнои 

 

Примери планова наставе, припрема, 

сценарија радионица са продуктима рада 

ученика су архивирани, а  фотографије 

наставних и ваннаставних активности 

објављени су на фејсбук страници школе 

и сајту. 

2.1.2.  

Реализација 

активности 

Ученичког 

парламента 

 

Ученички парламент је реализовао низ 

активности: Мој узор,  израда украса и 

честитки, слање честитки институцијама 

града Зрењанина: музеју, библиотеци, 

позоришу, болници, ЈКП 

2.1.3. 

Истраживачке 

Током октобра и новембра путем 

упитника урађено истраживање о 
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активности коефицијенту емпатичности ученика, 

наставника и родитеља 

Циљ 3. 

Учешће родитеља и других 

актера из локалне заједнице 

на унапређивању 

одговорног односа према 

здрављу 

 

3.1.1.  

Учешће родитеља 

кроз активност 

„Размена вештина 

и способности“ 

 

Није реализовано због епидемије 

 

3.1.2.  

Учешће других 

актера: вршњачка 

едукација, 

диспанзер, 

полиција према 

плановима рада  

За ученике  5. разреда Школски 

диспанзер  и  Саветовалиште за младе 

организовали предавање  „Правилна 

исхрана“,  Промоција спорта – стоног 

тениса организован од Стонотениског 

клуба Банат из Зрењанина 

 

4.1.1. 

Представљање 

продуката рада 

путем изложби у 

холу школе, сајту, 

фејсбук страници, 

Школском радиу 

Дечја недеља: активности – конкурси и 

наука о бризи, вредности 

Мерење, индекса телесне масе, 

Свакодневно пуштање музике Радио 

клуба „Октобар“ 

4.1.2. 

Промовисање 

пројекта (НВ, СР, 

ШО, сајт,медији) 

НВ, ШО, СР, сајт, Сајт ЗУОВ, 

4.1.3. Евалуација 

пројектних 

активности 

Није урађена 
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Прилог 4. Записник Наставничког већа 
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Прилог 5. – Анализа резултати  гугл упитника за наставнике 
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Прилог број 6. Припрема наставника 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД 3. 

БРПЈ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 100. 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Бранкп Ћппић: Доживљаји Мачка Тоше (дпмаћа 

лектира) 

ТИП ШАСА пбрада 

НАСТАВНИ ПБЛИЦИ УШЕОА Кплективни, индивидуални 

НАСТАВНЕ МЕТПДЕ УШЕОА Разгпвпр, усменп излагаое, практишан рад 

НАСТАВНА СРЕДСТВА ППТ презентација, наставни лист 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ШАСА Осппспбљаваое ушеника за сампсталнп, целпвитп и 
садржајнп усменп излагаое на задату тему. 
Бпгатити решник ушеника. Развијаое стваралашких 
сппспбнпсти ушеника. Негпваое љубави према 
матероем језику и коижевнпсти. 

ИСХПДИ На крају шаса ушеник ће бити у стаоу да: 

 сппји вище решеница у краћу и дужу целину; 

 препришава, приша и пписује и на сажет и на 
ппщиран нашин; 

 варира језишки израз; 

учествује у разговору поштујући уобичајена 

правила комуникације и пажљиво слуша 

саговорника. 

 

* УВПДНИ ДЕП ШАСА * 

 

* Збпг шега је важнп да шитамп? 

- Разгпварамп п тпме, а затим ушеници лепе наставни листић у свпје свеске 

НАСТАВНИ ЛИСТ ( Пример је дат у прилпгу) 
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ППТ презентација - АСПЦИЈАЦИЈА 

 

 

 

* ГЛАВНИ ДЕП ШАСА * 

 

* Шта сте требали да прпшитате за данас? 

НАЗИВ ДЕЛА: "Дпживљаји машка Тпще " 

АУТПР ДЕЛА: Бранкп Ћппић 

ППДАЦИ П ПИСЦУ: 

                                       

 

НАСТАВНИ ЛИСТ ( Пример је дат у прилпгу.) 

- Читамп ппдатке, а затим га ушеници лепе у свпје свеске. 

КОИЖЕВНА ВРСТА: Хумпристишки рпман за децу 

ТЕМА: Дпживљаји машка Тпще 

ГЛАВНИ ЛИКПВИ: машак Тпща, деда Трища 
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ПСПБИНЕ ГЛАВНИХ ЛИКПВА: 

машак Тпща- радпзнап, нестрпљив, дпсетљив, љут,... 

деда Трища- стар, усамљен, брижан,... 

СППРЕДНИ ЛИКПВИ: пас Жућа, медвед Крущкптрес Кукурузпвић, 

                                          шиша Брка, мищ прпрпк, Винкп Щљивић, 

                                          пас Щарпв 

МЕСТП РАДОЕ: ппред реке, на оиви, млин 

ВРЕМЕ РАДОЕ: када је кукуруз виспк 

ППУКА: Кп се хвали тај се квари. 

                 У лажи су кратке нпге. 

                 Кп има пријатеља има све. 

ПЦЕНА (1-5) И ПБРАЗЛПЖЕОЕ: 

ИЛУСТРАЦИЈА: 

 

ППТ презентација - шитам деци пдлпмак. 

 

* ЗАВРЩНИ ДЕП ШАСА * 

 

* Сутра ћемп на шасу правити Нптбук. Дпнесите ппла хамера( ви изаберите 
бпју и дпгпвприте се са ким ћете га ппделити, лепак и маказе) 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД 3. 

БРПЈ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 101. 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Бранкп Ћппић: Доживљаји Мачка Тоше (дпмаћа 

лектира) 

ТИП ШАСА пбрада 

НАСТАВНИ ПБЛИЦИ УШЕОА Кплективни, индивидуални 

НАСТАВНЕ МЕТПДЕ УШЕОА Разгпвпр, усменп излагаое, практишан рад 

НАСТАВНА СРЕДСТВА наставни листпви 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ШАСА Осппспбљаваое ушеника за сампсталнп, целпвитп и 
садржајнп усменп излагаое на задату тему. 
Бпгатити решник ушеника. Развијаое стваралашких 
сппспбнпсти ушеника. Негпваое љубави према 
матероем језику и коижевнпсти. 

ИСХПДИ На крају шаса ушеник ће бити у стаоу да: 

 сппји вище решеница у краћу и дужу целину; 

 препришава, приша и пписује и на сажет и на 
ппщиран нашин; 

 варира језишки израз; 

учествује у разговору поштујући уобичајена 

правила комуникације и пажљиво слуша 

саговорника. 

* УВПДНИ ДЕП ШАСА * 

- Преглед материјала кпји су ушеници дпнели и прављеое пснпве. 

* ГЛАВНИ ДЕП ШАСА * 

* Какп се зпве рпман кпји сте требали да прпшитате? 

* Сада ћемп залепити назив на ващем Лапбуку. 
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* Кп је аутпр пвпг рпмана? 

* На пплеђини ћемп залепити оегпвп име и слику, а пкп слике ћемп лепити 
оегпва дела. 

* Сада ћете пбпјити пп жељи слике и слпва и залепити какп смп се 
дпгпвприли. 

УВПД 

Дпживљаји славнпг машка написани су уз ппмпћ оегпва дневника. Дневник је 
прпнађен иза кућице пса Жуће, кпја се налазила исппд крпщое једне трещое. 
Дневник је бип пщтећен, щта је бип јасан знак да је са свпјим власникпм 
прпщап мнпге пустплпвине. Бип је и умазан сланинпм и нагрижен пд мищева. 
На оегпвпј ппследопј страни стајап је натпис да је тај дневник запленип и 
прпшитап пас Жућп и да му се нищта пд прпшитанпг не свиђа. 

 

 

* Знаши треба да нацртате  дрвп трещое, шије стаблп је изгребанп пд машијих канчи, 
исппд трещое Жућину кућицу, а иза се налази оегпв дневник. 

Дневник немпјте цртати оега ћемп залепити. 

     
„Овај дневник 

заплијенип је и прпшитап 
Жућп пас, пвдащои 

шувар куће и псећи кнез. 
Нищта ми се не свиђа, 

прави машји кащаљ. Не 
вриједи једне шестите 

кпске! У мравиоак с 
писцем! 

 

 

               ЖУЋО, 

велики псећи кнез, 

нпсилац Зешје медаље 

с укрщтеним кпскама“ 

 

 



69 
 

ПРВА ГЛАВА 

 

Једнп мрщавп магаре впзи кпла, а на кплима је један бесни шиша и један чак. Чак се 
мише кап да је нещтп у оему и шиша с оим приша, али чак не пдгпвара. Шиша прети 
чаку да ће сада да га баци у реку. Назива чак свиопм и пнда ппшне да тражи најбпље 
местп где мпже да га баци. Сиђе с кпла и размищља какп му је један вир у реци 
превище плитак, један је сигурнп препун рибе, један му се не дппада јер је препун 
сенки… Шиша је све тужнији и шини се кап да му је вище жап негп щтп се љути. 
Пткрива нам да је у чаку машак Тпщп кпји је, местп мищева, ппјеп оегпву сланину. 
Шиша се пппне на кпла и крене даље низ реку, тражећи најбпље местп за бацити 
машка, али щтп су вирпви на реци дубљи, тп је шиша тужнији. 

 

* ЗАВРЩНИ ДЕП ШАСА * 

* За дпмаћи ћете урадити прву страну (нацртате  дрвп трещое, шије стаблп је 
изгребанп пд машијих канчи, исппд трещое Жућину кућицу, а иза се налази оегпв 
дневник. 

Дневник немпјте цртати оега ћемп залепити) , а на другпј ћете нацртати шиша Трищу, 
машка у чаку и пкплину кпјим се впзип шиша Трища. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД 3. 

БРПЈ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 104. 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Бранкп Ћппић: Доживљаји Мачка Тоше (дпмаћа 

лектира) 

ТИП ШАСА утврђиваое 

НАСТАВНИ ПБЛИЦИ УШЕОА Кплективни, индивидуални 

НАСТАВНЕ МЕТПДЕ УШЕОА Разгпвпр, усменп излагаое, практишан рад 

НАСТАВНА СРЕДСТВА наставни листпви 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ШАСА Осппспбљаваое ушеника за сампсталнп, целпвитп и 
садржајнп усменп излагаое на задату тему. 
Бпгатити решник ушеника. Развијаое стваралашких 
сппспбнпсти ушеника. Негпваое љубави према 
матероем језику и коижевнпсти. 

ИСХПДИ На крају шаса ушеник ће бити у стаоу да: 

 сппји вище решеница у краћу и дужу целину; 

 препришава, приша и пписује и на сажет и на 
ппщиран нашин; 

 варира језишки израз; 

учествује у разговору поштујући уобичајена 

правила комуникације и пажљиво слуша 

саговорника. 
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* УВПДНИ ДЕП ШАСА * 

 

- - Прпвера да ли су ушеници правилнп урадили дпмаћи задатак. 

 

* ГЛАВНИ ДЕП ШАСА * 

ТРИНАЕСТА ГЛАВА 

Тпщп и Щарпв су стали бежати пред тпљагпм шиша-Брке. Скпше у виспку папрат, па 
Бркп прпјури ппред оих, мислећи да су умакли путем. Шиша Бркп је мислип да су се 
живптиое сакриле у пећину, исту пну у кпју је ппбјегап Крущкптрес Кукурузпвић, па 
је и пн ущап у оу. Пд уснулпг медведа, мислип је да су пас и машак, па га распалип 
тпљагпм. Медп се прпбуди и Брку се спусти срце у пете, па ппјури према излазу из 
пећине, а медвед ппјури за оим. 

Щарпв и Тпщп за тп време кренули су у неке нпве пустплпвине. 

* Где су се сакрили Тпща и Шарпв? 

* Обпјићете пву слику, а Тпщу и Шарпва ћемп сакрити у трави. Ппказујем им какп да 
направе траву. 

 

 

ШЕТРНАЕСТА ГЛАВА 

 

Щарпв и Тпщп стигли су дп реке, близу кршме гђе је шиша Трищп изгубип чак са 
свпјим машкпм. Прплазећи ппред кршме, шули су какп се кршмар и кршмарица 
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свађају пкп Тпще. Пас Жућп се напкплп хвалип да је бащ пн дпщап Тпщи главе, а 
шиша Трищин и даље је тугпвап за свпјим машкпм. Затп се Тпщп радпстан пдлуши 
вратити кући. 

 

Када су дпщли пред млин, шули су Жућу какп се хвали да је бащ пн јурип машка Тпщу 
све дп краја свијета и пнда га пптјерап на граници свијета и залупип врата за оим. 
Тпщп дпђе пред оега и назпве га лажљивцем, а када Жућп крене на оега, нападне 
га Щарпв и Жућп ппбегне. 

Када је шиша Трищп видип свпг машка, скпшип је пд радпсти. Билп је ту грљеоа и 
љубљеоа и на крају је направип велику гпзбу машку у сласт. 

* Шта се хвалип Жућп да је урадип? 

Обпјићете цртеж, исећи врата такп да мпгу да се птвара, а у вратима ћете залепити 
Тпщу. 

 

 

ППРПЩТАЈНА ГЛАВА 

Прпщле су гпдине, а шиша-Трищин млин и даље је без престанка млип пщеницу и 
кукуруз. Шиши Трищи кпса је већ ппстала ппсве бијела, ваљда пд свег тпг бращна, а 
машак Тпщп и пас Щарпв и даље су се щетали пкп впденице и пазили на незнанце и 
дпщљаке. Пас Жућп вище се није усудип да им дплази, запбилазип је Тпщну кућу у 
щирпкпм луку. Сваке гпдине, на дан машкпва ппвратка, шиша Трищп и кршмар пију 
заједнп. 
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* Овај деп ћете илустрпвати пп жељи! 

 

* ЗАВРЩНИ ДЕП ШАСА * 

* Делим ушеницима листић са ликпвима и разгпварамп кп су дпбри, а кп лпщи ликпви. 

ПРИЈАТЕЉИ: машак Тпща, мищ Прпрпк, пас Шарпв, шиша Трища, Винкп Шљивић 

НЕПРИЈАТЕЉИ: пас Жућа, медвед Крущкптрес Кукурузпвић, шиша Брка 

- Ппказујем ушеницима какп ће за дпмаћи да испресавијају и залепе ликпве. На 
испресавијаним делпвима ћете написати пспбине ликпва. 
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Прилог 7.  Резултати анкете за ученике, родитеље, наставнике о 

коефицијенту емпатичности. 

 

Ученици ниско просек изнад високо Укупно  

пети 5 9 1 0 15  

шести 2 14 0 0 16  

седми 13 25 0 0 38  

осми 8 32 1 0 41  
 

 

 
Ученици Наставници Родитељи 

ниско 28 2 11 

просек 80 11 22 

изнад  2 5 22 

високо 0 3 5 

Укупно  110  21  60  
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Прилог 8. Резултати анкете са ученицима 
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Прилог 9. Преглед четворогодишњег праћења  резултата на завршном 

испиту 

 

Приказ резултата на завршним испитима: 

Предмет 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Српски језик 8,34 7,87 8,34 ... 

Математика 7,35 7,74 7,75 ... 

Комбиновани 8,03 9,87 9,39 ... 

 

Прилогу 10. Пример евалуације ИОПа 

Образац 5 - Праћење и вредновање ИОП-а 

Предмет/област 1 

(образац 4) 

Географија 

Степен у комесуостварени ИСХОДИ 

Потпуно 

(+) 

Делимично 

(+/-) 

Неостварени (–) 

Исход 1  

Ушеницаће бити у стаоу да преппзнакпнтиненте и 
пкеане на карти света 

 +/-  

Исход 2 

Ушеница ће бити сппспбна да преппзна важне пдлике 
кпнтинената 

 +/-  

Исход 3  

Ушеницаће бити у стаоу да ппвеже и преппзна нарпде 
кпји живе у ппјединим делпвима света 

+   

Исход 4 

Ушеница ће бити у стаоу да преппзнанајвећу државу, 
планину, реку, карактеристишну биљку и живптиоу на 
свакпм кпнтиненту  

 +/-  

 

Видовиприлагођавања 

(у свимобластима) 

Степен у комесуприлагођавањабиладелотворна 

Делотворни  (+) Делимично (+/- ) 
Неделотворни (–

) 

Прилагођавање 1:  

Радсагеографскомкартомсвета и 

континената 

 +/-  

Прилагођавање 2:   +/-  
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Рад на припремљеном материјалу 

Прилагођавање 3:  

Разговор о познатим народима света  
+   

Прилагођавање 4:  

Исписивањепојмовананемојкарти 
  + 

 

Одлука о мерама/ врстамаподршке у наставкуобразовања:Наставити са 

подстицањем ученице на активан приступ настави. 
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Прилог  12. Акциони план за стандарде 6.4 и 6.5 проистекао из препорука за 

даљи рад  након спроведеног истраживања о дигиталнј  писмености 

наставника и ученика у ОШ „2.октобар“ 

Закључак и препоруке за даљи развој квалитета рада 

Развијање дигиталне писмености је процес који стално треба пратити и усклађивати са 

потребама и променама које доноси дигитално доба. 

Даљи правац развијања дигиталне писмености у ОШ 2.октобар“ сагледали смо из угла 

деловања школе као институције и угла наставника. 

Из угла школе (чији су главни носиоци активности директор, Тим за квалитет, 

представници локалне заједнице)предстоје следеће активности: 

- Обезбеђивање материјалних средстава за опремање школе дигиталним уређајима 

- Подизање компетенција наставника у домену примене дигиталних технологија 

 унапређивање дигиталних вештина наставника 

 обуке наставника у примени дигиталних алата које користе ученици 

- Подизање компетенција наставника у оквиру  безбедности и заштите ученика од  

насиља 

- Преиспитивање праксе и правила понашања у примени дигиталних технологија у 

наставном процесу(нпр. употреба паметних телефона) 

- Неговање тимског рада и интегрисаног приступа у настави 

Из угла наставник то су следеће активности: 

- Развијање вештина ученика изван дигиталног контекста: 

 разумевање и критички приступ информацијама 

 комуникацијске вештине:писана комуникација, сарадња и заједнички рад на 

решавању проблема 

 креативно изражавање властитих идеја, искустава и емоција 

 истраживачке активности и решавање проблема 

- Развијање вештина у оквиру дигиталног контекста 

 коришћење  различитих начина и средстава  у комуникацији путем веб –

алата  за комуникацију,тимски рад и организовање заједничких активности; 

 коришћење  различитих веб –алата  за креирање различитих видео и аудио 

садржаја; 

 коришћење  различитих веб- сајтова и програма  за учење различитих 

садржаја. 

 коришћење дигиталних уџбеника 

- Развијање нових стратегије учења у оквиру којих се дигиталне технологије користе 

као подршка. 
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АКЦИОНИ ПЛАН  

Циљ: Јачање дигиталне писмености ученика и наставника 

Циљ Садржај/активност Носиоци 

активности 

Време Критеријум 

успеха 

Стварање услова 

за  

услова за јачање 

дигиталне 

писмености 

ученика и 

наставника 

 

конкурисање за 

различите пројекте за 

опремање  

радног простора  

дигиталним уређајима 

за ученике и 

наставнике 

 

Директор, 

тим 

наставника 

 

Током 

године 

Опремљен 

мултимедија

лни кабинет 

Јачање 

различитих 

компетенција 

наставника 

организовање обука 

наставника путем  

семинара на тему 

унапређивања 

дигиталних вештина 

наставника  

Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

године 

80% 

наставника 

прошло 

обуку 

организовање обука 

наставника путем 

семинара  у примени 

дигиталних алата које 

користе ученици 

 

Директор 50% 

наставника 

прошло 

обуку 

организовање обука 

наставника путем 

семинара  из области 

безбедности и 

заштите ученика од  

насиља(посебно 

дигиталног насиља) 

 

Директор наставници 

који немају 

обуке из ове 

области 

Примена  

савремених  

метода,облика  

рада и  

информационих  

технологија у  

Наставниц

и 

педагог 

80% 

наставника 

реализовало 

по 2 часа у 1. 

и 2. 

полуговишту 
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настави 

 

Јачање 

различитих 

компетенција 

ученика 

Рад ученика  у оквиру 

различитих предмета 

уз примену 

дигиталних 

технологија 

 

 

 

Наставниц

и, ученици 

Током 

године 

5 изложби 

ученичких 

продуката 

рада на теме 

реализованих 

пројеката у 

холу школе 

Рад ученика на 

разредним пројектима 

уз примену 

дигиталних 

технологија 

Одељенске 

старешине, 

ученици, 

педагог, 

психолог 

  

Евалуација 

предузетих 

активности 

Израда инструмената 

за праћење 

реализације 

планираних 

активности за 

наставнике и ученике 

педагог, 

психолог, 

тим за 

самовредно

-вање 

1. 

полугодиште 

 

Различите 

врсте 

инструменат

а: чек листе, 

евиденција, 

упитник 

Анализа праћења 

реализованих 

активности   

педагог, 

психолог, 

тим за 

самовредно

-вање 

1. и 2. 

полугодиште 

 

 

 

Презентовње 

анализе 

података на 

стручним 

органима 2 

пута 

годишње 

    

   

         Директорка школе: 

 

            Сања Гербеш 


