
Извештај о самовредновању за школску 2021/2022. година  СШ „Вук Караџић“ 

 

Чланови тима: 

Данијела Алексић, директор школе 

Соња Грубачић Рајин, координатор тима 

Кристина Лубурић, наставник 

Јелена Лојовић, наставник 

Татјана Шaренац, наставник 

Данијел Ликар, наставник 

Радослав Поповић, представник Савета родитеља 

Јелена Вуковић, представник локалне самоуправе 

Дамјана Петров, представник Ученичког парламента 

 

 

НАЗИВ ШКОЛЕ СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ 

Адреса Гимназијска 2 

Место и општина Сечањ, Сечањ 

Телефон 023/3841-035 

Директор Данијела Алексић 

Веб сајт www.vukkaradzicsecanj.edu.rs 

 

Имејл адреса srednjasecanj@gmail.com 

 

ФБ страница https://www.facebook.com/srednjasecanj  

(Srednja škola „Vuk Karadžić“ Sečanj) 

Датум оснивања 18.02.1964. 

Матични број 08018936 

Дан школе 08. новембар 

Укупна површина школе 2349.68м
2 

Број запослених 43 

Број ученика 193 

Број смена у школи Једна смена – преподневна 

http://www.vukkaradzicsecanj.edu.rs/
mailto:srednjasecanj@gmail.com
https://www.facebook.com/srednjasecanj


Језик на коме се изводи настава Српски 

Страни језици Енглески, немачки  

Подручја рада школе Гимназија 

Економија, право и администрација 

Машинство и обрада метала 

Шифра делатности 90210 

 

Средња школа „Вук Караџић“ налази се у седишту средњебанатске, неразвијене, 

пограничне општине у месту Сечањ који је административни и културни центар општине. То 

је и једина средња школа на њеној територији.  

Сечањ је по својим карактеристикама типично равничарско село. Смештен је тридесетак 

километара југоисточно од Зрењанина на магистралном путу према суседној Румунији , од 

које је удаљен двадесетак километара.  

Овај део Баната насељавали су народи различитих језичких група и вероисповести, што је 

уствари изражавало вољу владара које је Банат често мењао. Ове крајеве, све до Темишвара, 

прво су населили Срби са југа, из Рашке и касније из Србије, затим су дошли Мађари, а потом 

Немци са севера. У периоду опште колонизације, након Другог светског рата Сечањ су 

населиле породице из билећког, мостарског среза и један број становника са Косова и 

Метохије и Македоније. 

Школа је основана 1964. године, као Гимназија. Реформом образовања из 1978. године назив 

Гимназија мења се у ВОО ЗСВО средњег ступња „Вук Караџић“. 

Од 1970. године настава се одвија у новоизграђеном објекту, који је налази у  природном 

окружењу на обали реке Тамиш. У непосредној близини налазе се спортски терени  ФК 

„Билећанин“   

Укупна површина школске зграде је 2349.68м
2
. Школа поседује и отворени простор од 10000 

м
2
 на коме су изграђени спортски терени (1600 м

2
)- тениски терени,теретана на отвореном, 

кошаркашки и фудбалски терен, а преостали део простора претворен је у парк. 

Данас школа има верификована решења за три подручја рада : 

Машинство и обрада метала; 

Економија, право и администрација; 

Гимназија. 

У оквиру ових подручја уписује се по једно одељење следећих образовних профила: 

Механичар моторних возила; 

економски техничар;  

гимназија општег типа. 
 

Рeшeњa o вeрификaциjи oбрaзoвних прoфилa: 
 

Рeшeњe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa 

зa oбрaзoвaњe и културу 

 
Аутомеханичар 

 
106-022-00008/2004-01 

 
19.01.2004. 

Рeшeњe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa 

зa oбрaзoвaњe и културу 
 

 
Гимназија - општи 

тип 

 
106-022-00008/2004-01 

 
19.01.2004. 

Рeшeњe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa 

зa oбрaзoвaњe и културу 

 
Економски 
техничар 

 
128-022-391/2022-01 

 
13.07.2022. 



Рeшeњe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa 

зa oбрaзoвaњe, упрaву и нaциoнaлнe 

мањине – националне зajeдницe 

 
Механичар грејне и 
расхладне технике 

 
128-022-896/2017-01 

 
26.12.2017. 

Рeшeњe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa 

зa oбрaзoвaњe, упрaву и нaциoнaлнe 

мањине – националне зajeдницe 

Механичар 
моторних возила 

128-022-197/2022-01 26.04.2022. 

 

Визија 

Наша школа треба да буде: 

Школа у којој се пита и анализира, мисли и ствара, где се развијају индивидуалне и 

колективне способности; 

Неизоставни субјект збивања у локалној заједници; 

Установа  у којој се подстиче радна атмосфера, у којој се настава организује по савременим 

методама, квалитетна и прилагођена потребама и интересовањима сваког ученика; 

Установа у којој је наставна пракса  и настава прилагођена потребама тржишта рада и 

потребама младих за целоживотно учење; 

Отворена за  размену знања, и  искустава  и сарадњу; 

Школа чији ученици развијају такве  вредносне ставове  који их чине људима спремним за 

живот у глобалном свету. 

 

Мисија 

Мисија наше школе је подстицање развоја сваког ученика  и наставника; 

Развијење савремених процеса усвајања знања; 

Подстицање креативности код ученика и наставника о стварање личности способних за 

тимски рад, са развијеним социјалним вештинама и свешћу о правима и одговорностима; 

Развијање потребних способности за разумевање окружења, активан однос према 

њему,припремање ученика за успешан избор и наставак школовања , као и за професионални 

развој; 

Мисија  школе је да помаже у формирању моралне зреле личности са изграђеним системом 

вредности која је у духу толеранције, хуманости ,демократских вредности, спремности да 

разуме и прихвати постојеће разлике. 

 

Начела 

Начела којима желимо да се водимо у раду: 

Висок квалитет васпитно-образовног рада за све; 

Једнаке образовне  могућности  за све; 

Укљученост свих ученика у  васпитно- образовни рад; 

Поштовање људских права и права деце; 

 Компетентност и професонална етика запослених; 

Неговање интеркултурализма. 

 



Самовредновање квалитета рада спроведено је на основу: 

1. Правилник о стандардима квалитета рада уставнове од 2.8.2018. ( Просветни гласник 

бр.14), 

2. Правилник о вредновању квалитета рада установе 10/2019-81 

Задаци самовредновања произилазе из постављених циљева самовредновања, а у складу су 

 

и са индикаторима. У оквиру сваког вреднованог стандарда, дате су детаљније информације о 

задацима који се односе на тај стандард.  

Информације о методолошком оквиру самовредновања дате су за сваки вредновани 

стандард посебно. 

 

Тим за самовредновање је пошао од следеће одлуке о валуацији (процени) стандарда: 

 

 Стандард је неостварен уколико има мање од половине остварених индикатора


(мање од 49%);



 Стандард је делимично остварен уколико има половину или нешто више од 

половине присутних индикатора (50% до 75%);


 Стандард је добро остварен уколико има знатно више од половине остварених 

индикатора (76% до 95%); уколико су, на пример, сви индикатори остварени, 

изузев једног;


 Стандард  је  у  потпуности  остварен  уколико  су  присутни  сви  индикатори
(96% до 100%);

Важно је нагласити да процена присутности односно остварености индикатора не мора 

бити потпуна. Индикатори могу бити присутни у мањој мери, у већој мери, или у потпуности, 

што свакако зависи од осмишљених активности и постављених задатака у оквиру 

самовредновања одабране области. Поједине области квалитета су подложније релативизацији 

него друге. Управо стога је потребно како у планирању, тако и у процесу евалуирања јасно 

разграничити степен важности одредница на основу којих процењујемо у којој је мери 

присутан одређени индикатор. Другачије речено, евалуација појединих индикатора може бити 

реализована на различите начине, као што су и сами индикатори по степену конкретности 

различити, те ће и њихова процена, у складу са тим, варирати. На пример, можемо имати 

ситуацију да су сви индикатори, који чине одређени стандард, присутни у раду школе, али да 

су сви остварени у већој мери. Тај стандард можемо оценити као добро остварен или као 

стандард који је у потпуности остварен, што ће зависити од тога којим ћемо одредницама, на 

основу којих процењујемо индикаторе, дати предност, односно које ће то одреднице 

превагнути у тој процени. Дакле, подвлачимо да је представљена одлука о евалуацији грубо 



одређена и да се прецизније евалуирање врши тек након квантитативне и квалитативне обраде 

података односно реализовања осмишљених активности. 

 

Стандард  НИЈЕ остварен ако је оцењен нивоом остварености 2. 

 

Стандарди који су кључни за вредновање дефинисани су Правилником о стандардима квалитета 

рада установе ("Службени гласник РС", бр. 7/11 и 52/11) у делу Стандарди квалитета рада 

установа, тач. 1.4, 2.3, 2.4, 2.6, 3.2, 4.1, 5.3, 5.5, 6.4. и 7.2. и пет изабраних стандарда. 

 

Коначна оцена установе се доноси на основу следеће табеле: 

 

ОЦЕНА   КРИТЕРИЈУМ 
 

    
 

4 

  Уколико је остварено више од 75% свих стандарда 
 

  

укључујући 100%стандарда који су кључни за вредновање. 

 

   
 

    
 

3 

  Уколико је остварено више од 50% свих стандарда 
 

  

укључујући 75%стандарда који су кључни за вредновање. 

 

   
 

    
 

2 

  Уколико је остварено више од 30% свих стандарда 
 

  

укључујући 50%стандарда који су кључни за вредновање. 

 

   
 

    
 

1 

  Уколико не остварује минимум од 30% свих стандарда 
 

  

укључујући 50%стандарда који су кључни за вредновање. 

 

   
 

    
 



 

Самовредновање кључне области квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

ЛИСТА СТАНДАРДА И ИНДИКАТОРА У ОКВИРУ ВРЕДНОВАНЕ ОБЛАСТИ 

 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 

2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу. 

2.1.1. Наставник јасно истиче циљеве учења. 
 

2.1.2. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима 

2.1.3. Наставник истиче кључне појмове које ученици треба да науче. 
 

2.1.4. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. 

2.1.5. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. 

 

2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. 

 

2.2.1. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање 
задатака/проблема. 

2.2.2. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. 

 

2.2.3. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из 
свакодневног живота. 
 

2.2.4. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих 
области. 

2.2.5. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. 

 

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



2.3.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. 
 

2.3.2. Наставник прилагођава темпо рада различитим потребама ученика. 

 

2.3.3. Наставник прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

 

2.3.4. Наставник посвећује време ученицима у складу са њиховим образовним и 
васпитним потребама. 

 

2.3.5. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу 
ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. 

 

2.4. Ученици стичу знања на часу. 

2.4.1. Ученици су заинтересовани за рад на часу. 
 

2.4.2. Ученици активно учествују у раду на часу. 

2.4.3. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу. 
 

2.4.4. Ученици користе доступне изворе знања. 

2.4.5. Ученици користе повратну информацију да реше задатак/унапреде учење. 
 

2.4.6. Ученици процењују тачност одговора/решења. 

2.4.7. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. 

 

2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

2.5.1. Наставник ефикасно структурира и повезује делове часа. 
 

2.5.2. Наставник ефикасно користи време на часу. 

 

2.5.3. Наставник на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са 
договореним правилима. 

2.5.4. Наставник функционално користи постојећа наставна средства. 



2.5.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења 
(користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на часу). 

2.5.6. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. 

 

2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења. 

2.6.1. Наставник оцењује у складу са Правилником о оцењивању ученика. 

2.6.2. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. 
 

2.6.3. Наставник похваљује напредак ученика. 

 

2.6.4. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о 
њиховом раду. 

2.6.5. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. 

 

2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу. 

2.7.1. Наставник показује поштовање према ученицима. 
 

2.7.2. Наставник испољава емпатију према ученицима. 

2.7.3. Наставник адекватно реагује на међусобно неуважавање ученика. 
 

2.7.4. Наставник користи различите поступке за мотивисање ученика. 

 

2.7.5. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују и 
коментаришу у вези са предметом учења на часу 

 

Задаци самовредновања које је тим одредио за школску 2021-2022. из области 

квалитета настава и учење су: 

 Утврдити да ли сваки наставник има годишњи и оперативни план рада за свој предмет, 
сачињен у складу са писаним планом и програмом и уз сарадњу са осталим члановима стручног 
већа.

 Анализирати и утврдити да ли се наставници редовно припремају за наставу водећи 
рачуна о избору садржаја, метода, облика и средстава за рад.



 Анализирати часовe са циљем утврђивања и вредновања следећих покатеља: 
комуникација и сарадња, рационалности организација, подстицање ученика, корелација и 
примена знања.

 Утврдити ниво одговорности ученика и колико је развијен одговоран однос према учењу и 
колики је степен самосталности у раду.

 Утврдити у којој се мери у школи примељују активни облици учења и у којој мери 
ученици планирају свој рад и придржавају се тог плана.

 Утврдити да ли се оцењивање ученика врши систематски, редовно и у континуитету.
 

У току школске 2021-2022.године директор и  стручни сарадник присуствовале су на 36 часа. 

Часови су праћени уз помоћ обрасца за посматрање и вредновање часа. Сваки наставник је од 
директора и педагога  добио повратну информацију о вредновању часа путем разговора после 

посећеног часа. Након тога наставницима посећених часова прослеђени су писани извештаји са 
посећених часова.  

Од укупног броја посећених часова било је 6 часова међупредметне корелације. То су Чудесни 
свет параболе наставници Славица Бероња и Предраг Вујновић у одељењу 2-4; Савремена 

политичка карта крајем 19. и почетком 20. века наставници Цвијета Томовић и Данијел Ликар у 

одељењу 2-4; Човек у рату, наставници Маја Ђекић и Данијел Ликар у одељењу 1-1; 
Просветитељство наставници Златко Јелисавац и Данијел Ликар у одељењу 4-4; Облици 

наставници Обрад Шкипина, Оливера Марјановић, Растко Рацић у одељењима 1-1 и 2-1; 
Економско пословање наставници Драгана Алексић, Весна Банчов, Магда Кубурић, Слађана 

Вујовић у одељењу 4-2. 

 

Посећена су током године и три часа одељенског старешине у одељењима 1-1, 3-4 и 4-4. 

 

Часови који су имали елементе угледног: 

-Економско пословање Магда Кубурић у одељењу 3-2 

-Социологија са правима грађана Кристина Лубурић у одељењу 3-2 

-Ликовна култура Оливера Марјановић у одељењу 2-1 

-Језик, медији и култура Биљана Шурјанчев у одељењу 2-4 

-Математика и физичко и здравствено васпитање Славица бероња и Предраг Вујновић у одељењу 

2-4 

-Уметност и дизајн Јасна Стефановић у одељењу 4-4 

Пројектну наставу реализовале су Кристина Лубурић на тему Вршњачко насиље у одељењу  

3-2 и Марија Крнетић на тему Бирам културу у одељењу 2-4. 



Сви  наставници чији су часови посећени поседују  годишњи и оперативни план рада за свој 

предмет, сачињен у складу са писаним планом и програмом и уз сарадњу са осталим члановима 

стручног већа. 

Анализом је  утврђено  да сви  наставници чији су часови посећени не припремају се  редовно за 

наставу водећи рачуна о избору садржаја, метода, облика и средстава за рад. У питању је мали 

број наставника (четворо), са којима је обављен педагошко-инструктивни разговор и дате су им 

смернице за даљи рад. 

Посета редовним часовима: 36 (27 вреднованих часова, средња оцена: 2,91) 

 

МЕРЕ И ПРЕПОРУКЕ: 

 

 Применити знања стечена на семинару «Активно учење» и  « Формативно оцењивање»

 Наставници би требало међусобно да посећују часове, независно од педагошко-
инструктивног рада директора школе и стручног сарадника.

 Наставници би требало да одрже што више огледних и угледних часова.  

 

 На основу Извештаја број 902-424-614-23/2022-15(0д 25.05.2022. о посебно стручно-

педагошком надзору Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе предлаже унапређење 

и употребу различитих метода и техника у наставном процесу у циљу веће 

индивидуализације и већег учешћа ученика у њему).
 

У кључној области Настава и учење вредновано је подручје  

2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу и показатељи:  

2.7.1. Наставник показује поштовање према ученицима. 
3.  

2.7.2. Наставник испољава емпатију према ученицима. 

2.7.3. Наставник адекватно реагује на међусобно неуважавање ученика. 
4.  

2.7.4. Наставник користи различите поступке за мотивисање ученика. 

 

2.7.5. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују и 
коментаришу у вези са предметом учења на часу. 

 

Анализа Упитника о особинама које ученици цене и које не цене код својих наставника. 



Циљ овог Упитника је да увидимо које особине наставника ученици највише цене, а које 

не. Сем тога желимо да сазнамо шта ученици цене , а шта не   цене у организацији рада школе. 

Питања су подељена у три категорије: 

А) КОЈЕ ОСОБИНЕ ЦЕНИТЕ У ОДНОСИМА  НАСТАВНИК-УЧЕНИК, 

Б) МОЛИМО ВАС ДА ПРОЦЕНИТЕ ОСОБИНЕ НАСТАВНИКА КАО ДОБРОГ                                                              

ПРЕДАВАЧА 

В) МОЛИМО ДА ПРОЦЕНИТЕ ОДНОС  НАСТАВНИКА У ВАШОЈ ШКОЛИ ПРЕМА                                                                                              

ВАМА 

Уз постављена питања су одговори у виду петостепене скале: 

5. Веома ценим             (ВЦ)                                                                                                                                                    

4. Ценим                          (ЦН)                                                                                                                                            

3. Углавном ценим       (УГЦ)                                                                                                                                       

2. Не ценим                    (НЦ)                                                                                                                                      

1. Веома не ценим       (ВНЦ) 

 Анкетирани су ученици сва четири разреда гимназијског и економског смера и први разред 

машинског смера. Резултати Упитника приказани су у табели 1. и табели 2. 

 

Анлиза групе питања под А –„ КОЈЕ ОСОБИНЕ ЦЕНИТЕ У ОДНОСИМА  НАСТАВНИК-

УЧЕНИК“ 

У овој анализи издвојили смо  особине наставника које су од највећем проценту  означене 

максималном и оне које су означене минималном оценом. Резултати ове анкете приказани 

су у табели 1. 

Први разред 

Анкетирани су ученици 1/1,  1/2 и  1/4  одељења.  

Највше ученика одељења 1/1 веома цени када наставник  помаже ученицима и када  разуме 

ученике ( питања под 1. и 2.), а најмање цене другарски однос и објективност наставника( питања 

9 и 10 ). У овом одељењу је један одличан ученик и он је са веома ценим или ценим одговорио на 

сва питања из ове категорије. 

Највише ученика одељења 1/2 веома цени када наставник цени ученике и њихов рада  и када 

наставник помаже ученицима (питања 12 и 1) Веома не цене да наставник воли ученике (питање 

5), да наставник разговара о проблемима ученика (питање 13) и да наставник не вређа ученике 

(итање 25). Одлични ученици у овом одељењу, два ученика, не цене када наставник помаже 

ученицима и не цене да наставник није строг (питање 4)- 



Највише ученика одељења 1/4 веома цени особину наставника да разуме ученике и да је једнак 

према свима.(питање 2 и 3), а веома не цене да наставник воли ученике (питање 5). Одлични 

ученици веома цене да наставник разуме ученике, да је једнак према свима, да се културно 

понаша и да не вређа ученике. Веома не цене особину да наставник има другарски однос према 

ученицима. 

Из наведеног закључујемо да ученици првог разреда, веома цене да наставник разуме ученике и 

не цене особину наставника да воли ученике. Одлични ученици у првом разреду веома цене да 

настаник разуме ученике, да је једнак према свима, да се културно понаша и да не вређа ученике 

Други разред 

Анкетирани су ученици 2/2 и 2/4 одељења. 

Ученици 2/2 веома цене да наставник помаже ученицима (питање 1) и да цени ученике и њихов 

рад (питање 12), а  веома не цене да је наставник објективан (питање 10). Одлични ученици (два 

ученика) у 2/2 су на све одговоре, из ове категорије одговорили са веома ценим или ценим . 

Ученици 2/4 веома цене када наставник подстиче ученике на рад, када се културно понаша, када 

цени ученике и њихов рад и када није груб према ученицима. Веома не цене да је наставник благ. 

Ово се поклапа и са мишљењем одличних ученика. 

Може се закључити да највише ученика другог разреда веома цени да насавник цени ученике и 

њихов рад, а веома не цени када је наставник благ. 

Трећи разред 

Анкетирани су ученици 3/2 и 3/4 

Највише ученика одељења 3/2 веома цени да се наставник културно понаша и да цени ученике и 

њихов рад (питања 8 и 12).  Ученици веома не цене кад наставник вређа ученике (питање 15). 

Сви ученици одељења 3/4 веома цене да наставник помаже ученицима, разуме их, према свима је 

једнак, цени ученика и његов рад, не вређа ученике и није груб ( питања 1, 2, 3, 15, 16).  Највише 

минималних оцена добила је особина наставника да је благ (питање 11). Ово се поклапа и са 

мишљењм одличних ученика 

Видимо да највише ученика трећег разреда веома цени особину наставника да се културно понаша, да 

помаже ученицима, не вређа ученике и није груб, а не веома не цени особину да наставних вређа ученике  

и да је благ. Одлични ученици трећег разреда веома цене особину да се наставник културно понаша , да 

цени ученике и да помаже ученицима, а не веома цене особину да је груб и вређа ученике. 



Табела 1. Група питања под А –„ Које особине цените у односима  наставник-ученик“ 



Четврти разред 

Највише ученика одељења 4/2 веома цени да је наставник  једнак према свима и објективан (питање 3 

и 10), а веома не цене да наставник захтева ред и дисцилину, да разговара о пробелима ученика и да 

не вређа ученике. Сва три одлична ученика у овом одељењу веома цене особину наставника да је 

објективан. 

Највише ученика одељења 4/4  веома цени да наставник помаже и разуме ученике и да је једнак према 

свима ( питања 1, 2, 3). Особина која је најниже оцењена од ученика је не цени да је наставник благ и 

да разговара о проблемима ученика ( питање 11). Сви одлични ученици овог одељења веома цене и 

цене да наставник не вређа ученике. 

Можемо закључити да ученици 4. разреда веома цене да је наставник једнак према свима, а да је са 

веома не ценим највише оцењена особина да наставник разговара о проблемима ученика. 

 

Закључак: 

Већина ученика наше школе веома цени следеће особине наставника: да је једнак према свима, 

да цени ученике и њихов рад и да разуме ученике. Са веома не ценим су најчешће означаване 

особине: да разговара о проблемима ученика, да је благ и да не вређа ученике. 

Одлични ученици наше школе веома цене да наставник не вређа ученике, да је објективан, да 

наставник разуме ученике, да је једнак према свима, да се културно понаша, особина која се најмање 

цени од стране одличних ученика је да је наставник благ.  

 

 

Анлиза групе питања под Б „МОЛИМО ВАС ДА ПРОЦЕНИТЕ ОСОБИНЕ НАСТАВНИКА 

КАО ДОБРОГ ПРЕДАВАЧА“ 

Анализа ове групе питња рађена је на нивоу школе.  Резултати ове групе питања дати су у табели 2  

Од укупног броја 72% анкетираних ученика  као особину доброг предавача  веома цени да добро 

објашњава, 51% да јасно и динамично излаже, 46% да наставник више понавља , а 22%  да више 

упућује ученике да се сами  припреме из појединих тема. Највише ученика, 19% , веома не цени   да 

наставник више упућује ученике да се сами  припреме из појединих тема. 

-  93% одличних ученика веома цени  да наставник добро објашњава, а свега 14 % веома цени   да 

наставник више упућује ученике да се сами  припреме из појединих тема. 14% одличних ученика 

веома не цени   да наставник више упућује ученике да се сами  припреме из појединих тема. 

- 97% врлодобрих ученика веома цени  да наставник добро објашњава, а 41%  веома цени   да 

наставник више упућује ученике да се сами  припреме из појединих тема. 

- 63% добрих ученика веома цени   да наставник више упућује ученике да се сами  припреме из 

појединих тема, 58% веома цени  да наставник добро објашњава, а по 54% да наставник више 

понавља и јасно и динамично излаже. 

Анлиза групе питања под В „МОЛИМО ДА ПРОЦЕНИТЕ ОДНОС  НАСТАВНИКА У ВАШОЈ 

ШКОЛИ ПРЕМА  ВАМА“ 

Анализа ове групе питња рађена је на нивоу школе и због специфичности питања                           

( одговорима ученици оцењују наставнике) биће образложена по сваком питању са оценама за које су 



се ученици одлучили у највећем проценту и проценат ученика који су изабрали најнижу оцену за то 

питање.  Резултати ове групе питања дати су у табели 2.  

1. питање  -51% ученика наше школе веома цени да су наставници веома љубазни, а  3% веома не 

цени . 

2. питање -  56% ученика  наше школе веома цени да наставници знају ученике по имену и културно 

им се обраћају, а 1,6% веома не цени. 

3. питање  - 42% ученика веома цени да их наставници подстичу на рад и настоје  да сви буду 

успешни у раду, а 0,78% веома не цени . За ово питање је интересантно да је 41%  ученика 

одговорило са ценим. 

4.  питање – 30% ученика веома цени да их наставници ретко  оцењују слабим оценама и да оставњају 

времена да се градиво научи , а 4% веома не цени. ( 29%  ученика је одговорило са ценим). 

5. питање -  33% ученика углавном цени   да је настава веома интересантна, а  5,5%  веома не цени. 

6. питање – 34% ученика веома цени да на часовима не влада крута дисциплина, већ да могу да се 

крећу и сарађују једни с другима,  а 8% веома не цени. 

Закључак:  

У просеку  је 35% ученика доделило наставницима оцену веома ценим, 31% ценим, 20% углавном 

ценим; 10% не ценим и 4% веома не ценим . Видимо да је укупни број ученика који не цени и веома не цени 

рад наставника 14%.  

 



Табела 2. група питања под Б „Молимо вас да процените особине наставника као доброг  предавача“ и  В „ Молимо да процените однос  

наставника у вашој 



вама“

 



 

Анализа упитника о ставовима и мишљењу ученика о школи 

Анкетирано је одељење 4/₄, радило је укупно 22 ученика. Овим упитником желимо да сазнамо 

шта ученици цене (воле) у раду своје школе а шта не цене. Шта би требало променити да би 

школа била драга да би  је волели као свој најдражи дом. 

Упитник је подељен на 5 категорија: 

А.) Однос наставника 

Б.) Оцењивање  

В.) Планирање наставе 

Г.) Мотицација ученика  у раду 

Д.) Учешће ученика у организацији наставем 

Уз свако питање наведени су одговори: 

5. Веома се слажем (ВС) 

4. Слажем се (СЛ) 

3. Углавном се слажем (УГС) 

2. Не слажем се (НС) 

1. Веома се не слажем (ВНС) 

Анлиза групе питања под А  „ОДНОС НАСТАВНИКА“ 

 

  Резултати ове анкете приказани су у табели 3. 

Највише ученика се слаже да наставници не упућују погредне  речи и увереде ( питање 4) и да 

са часа могу изаћи кад имају одређену потребу (питање 7). Ученице се веома не слажу са „У 

школи ми је веома добро као код куће - владају веома добри односи. Желим у школи што 

дуже да останем.“  (питање2). 

 

Анлиза групе питања под Б  „ОЦЕЊИВАЊЕ“ 

 

Резултати ове анализе приказани су у табели 4. 

Највише ученика се веома слаже да  се са наставницима договарју када желе да одговарају 

уколико одређеног дана нису били спремни (питање 2), а веома се не слажу са да наставници 

дозвољавају да припремме кратак подсетник и да се њиме служе приликом одговарања за 

оцену (питање 3). 

Анлиза групе питања под В „ ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ“ 



Напомена: група питња В.) садржи само једно питање. Резултати ове анализе приказани су у 

табели 5. 

Од укупног броја 32% ученика се слаже  и 32% углавном слаже  да наставу (обраду појединих 

тема) као и начине како ће се радити планирају заједно са наставником,  5% се веома слаже , а 

9%  се веома не слаже. 

Анлиза групе питања под Г “МОТИВАЦИЈА УЧЕНИКА У РАДУ“ 

Резултати су приказани у табели 6. 

Ученици се веома слажу да  их наставници  свакодневно храбре, подстичу, похваљују и 

настоје да постигну што бољи успех (питање 1), а веома се не слажу да наставници немају 

разумевања за њих стално их критикују-куде а понекад и вређају вичу, дају увредљива имена 

(питање 2). 

 

Анлиза групе питања под Д „УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ“ 

Резултати су приказани у табели 7. 

Ученици се веома слажу да наставници припремају предавања уместо да сами прво научео и 

да се заједно са наставником на часу води расправа - дискусија (питање 2),  а највише ученика 

се веома не слаже са „Наставници ученике не обавештавају када ће коју тему обрађивати нити 

се договарамо како ћемо на часу радити „ (питање 1). 

 

Закључак: 

Из анкета  можемо закључити да између наставника и ученика владају добри односи, да 

наставници имају разумевања за потребе ученика на часу и приликом оцењивања. Да 

наставници стимулишу ученике на рад и учење и да им не упућују погрдне речи и непријатне 

критике. Видимо да би могли више да укључимо ученике у планирање одвијања наставе и 

омогућимо, да ко жели, направи кратак подсетник пре усменог одговарања. 

У наставку су приказане табеле 3-7. 

 

 



 

 

Табела 3.Група питања  „ОДНОС НАСТАВНИКА” 
A 5 4 3 2 1 

1. Сви ме наставници у школи познају по именом. Сарадња са наставницима је добра 

 

Укупно одговорило 6 9 5 2  

Процентуално (%) 27 41 23 9  

Девојчице 4 6 2 1  

Процентуално (%) 18 27 9 5  

Дечаци 2 3 3 1  

Процентуално (%)  9 14 14 5  

2.  У школи ми је добро као код куће-владају веома добри односи. Желим у школи што дуже да останем           

 

 Укупно одговорило 2 4 6 7 3 

Процентуално  (%) 9 18 27 32 14 

Девојчице 1 1 5 5 1 

Процентуално (%) 5 5 23 23 5 

Дечаци 1 3 1 2 2 

Процентуално (%) 5 14 5 9 9 

3. Наставници ме веома поштују и настоје да ми помогну 

Укупно одгворило 5 13 2 2  

Процентуално (%) 23 59 9 9  

Девојчице 4 8  1  

Процентуално (%) 18 36  5  

Дечаци 1 5 2 1  

Процентуално (%) 5 23 9 5  

 

4. Наставници не упућују погрдне речи увреде   ученицима                                                                                  

 

Укупно одговорило 17 1 1 3  

Процентуално (%) 77 5 5 14  

Девојчице 10   1 2 

Процентуално (%) 45   5 9 

Дечаци 7  1  1 

Процентуално (%) 32  5  5 

5. На часу наставници се веома толерантно и срдачно понашају према ученицима. Поштују нас  и уважавају                                                                           

 

Укупно одговорило 7 9 4 2  

Процентуално (%) 32 41 18 9  

Девојчице 7 5 1   

Процентуално (%) 32 23 5   

Дечаци 2 4 1 2  

Процентуално (%) 9 18 5 9  

6. Ученици поштују своје наставнике. Нема нема конфликта између наставника и ученика 

 

Укупно одговорило 7 9 4 2  

Процентуално (%) 32 41 18 9  

Девојчице 3 7 2 1  

Процентуално (%) 14 32 9 5  

Дечаци 2 5 1 1  

Процентуално (%) 9 23 5 5  

7.  Са часа могу да изађем кад имам одређену потврду                                                                                      

 

Укупно одговорило 10 6 5 1  

Процентуално (%) 45 27 23 5  

Девојчице 7 3 3   

Процентуално (%) 32 14 14   

Дечаци 3 4 1 1  

Процентуално (%) 14 18 5 5  

8. Наставници ређе предају а чешће нас упућују на  самосталан рад-заједнички по групама или  паровима обрађујемо 

поједине теме                                 

Укупно одговорило 2 7 12 1  

Процентуално (%) 9 32 54 5  

Девојчице 2 2 8 1  

Процентуално (%) 9 9 36 5  

Дечаци 4 5    

Процентуално (%) 18 23    



Табела 4. група питања Б „ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ“ 
Б 5 4 3 2 1 

1. Наставници нас оцењују током целе године. Када нисмо дали задовољавајући одговор дају нам нове шансе. Слабе 

оцене не уписују у дневник. (Договарамо се о плану одговарања)                                 

 

Укупно одговорило 2 5 11 3 1 

Процентуално 

(%) 

9 23 50 14 5 

Девојчице  3 8 2  

Процентуално 

(%) 

 14 36 9  

Дечаци 2 2 3 1 1 

Процентуално 

(%) 

9 9 14 5 5 

2. Са наставницима се договарамо кад желимо да одговарамо за оцену ако одређеног дана нисмо спремни                                                                                          

 

Укупно одговорило 5 10 5 2  

Процентуално (%) 23 45 23 9  

Девојчице 2 6 3 2  

Процентуално (%) 9 27 14 9  

Дечаци 1 5 2 1  

Процентуално (%) 5 23 9 5  

3. . Наставници дозвољавају да припремимо кратак подсетник и да се њиме служимо приликом  

   одговарања за оцену                                                               

Укупно одговорило 1 1 6 6 8 

Процентуално (%) 5 5 27 27 36 

Девојчице   3 5 5 

Процентуално (%)   14 23 23 

Дечаци 1 1 3 1 3 

Процентуално 5 5 14 5 14 

4. У оцењивању учествују и други ученици, а и сам дајем оцену свог одговорања                                       

 

Укупно одговорило 2 7 10 3  

Процентуално 

(%) 

9 32 45 14  

Девојчице   5 7 1 

Процентуално 

(%) 

  23 32 5 

Дечаци  2 2 3 2 

Процентуално 

(%) 

 9 9 14 9 

5. Наставник уважава мишљење ученика приликом оцењивања          

                                                                           

Укупно 

одговорило 

 7 8 6 1 

Процентуално (%)  32 36 27 5 

Девојчице  5 4 4  

Процентуално (%)  23 18 18  

Дечаци  2 4 2 1 

Процентуално (%)  9 18 9 5 

6. Наставник не тражи од ученика што не зна већ  настоји да открије оно што зна ( не лови грешке и незнање код 

ученика      

                                                                                                                                                                                                                                 

Укупно одговорило 1 7 7 5 2 

Процентуално (%) 5 32 32 23 9 

Девојчице  5 6 2  

Процентуално (%)  23 27 9  

Дечаци 1 4 2 1 1 

Процентуално (%) 5 18 9 5 5 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Табела 5. група питања В „ ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ“ 
В 5 4 3 2 1 

 

1. Наставу (обраду појединих тема) као и начине    како ћемо радити планирамо заједно са наставником                                                                                                                    

Укупно одговорило 

 

1 7 7 5 2 

Процентуално 

(%) 

5 32 32 23 9 

Девојчице 0 4 4 3 2 

Процентуално 

(%) 

0 18 18 14 9 

Дечаци 1 3 3 2 0 

Процентуално 

(%) 

5 14 14 9 0 

Табела 6. група питања Г “ МОТИВАЦИЈА УЧЕНИКА У РАДУ“ 
Г 5 4 3 2 1 

 

1. Наставници нас свакодневно храбре, подстичу,   похваљују настоје да постигну што бољи успех 

 

Укупно одговорило 

 

1 7 11 2 1 

Процентуално  (%) 5 32 50 9 5 

Девојчице 1 3 7 2  

Процентуално (%) 5 14 32 9  

Дечаци  4 4  1 

Процентуално (%)  18 18  5 

 

2. Наставници немају разумевања за нас стално нас  критикују-куде а понекад и вређају (вичу, дају 

увредљива имена и слично) 

 

Укупно одговорило  2 4 5 11 

Процентуално (%)  9 18 23 50 

Девојчице  2 2 4 5 

Процентуално (%)  9 9 18 23 

Дечаци   2 1 6 

Процентуално (%)   9 5 27 

 

3. Наставници су спремнији пре да покуде него да похвале 

 

Укупно одгворило   3 13 6 

Процентуално 

(%) 

  14 59 27 

Девојчице   2 8 3 

Процентуално 

(%) 

  9 36 14 

Дечаци  

 

 1 5 3 

Процентуално 

(%) 

  5 23 14 



 

УПИТНИК П ПСПБИНАМА КПЈЕ УЧЕНИЦИ ЦЕНЕ И КПЈЕ НЕ ЦЕНЕ КПД СВПЈИХ 

НАСТАВНИКА 

Разред: 

      Ппл:     а. мушкп           б. женскп 

   Успех:     а. пдличан       б. врлп дпбар      в. дпбар 

УПУТСТВП: Пвим упитникпм желимп да сазнамп кпје пспбине цените, а кпје не                         цените 

кпд свпјих наставника. Сем тпга желимп да сазнамп шта цените а шта не                       цените у 

прганизацији рада пве шкпле. 

Затп Вас мплимп да будете искрени при даваоу пдгпвпра.                                                                              Уз 

ппстављена питаоа су пдгпвпри у виду петпстепене скале: 

Табела 7. група питања Д „ УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ“ 
Д 5 4 3 2 1 

 

1. Наставници ученике не обавештавају када ће коју  тему обрађивати нити се договарамо како ћемо на  часу радити. 

(Све је у рукама наставника).                             

 

Укупно 

одговорило 

 

1 9 4 6 2 

Процентуално 

(%) 

5 41 18 27 9 

Девојчице  5 3 4 1 

Процентуално 

(%) 

 23 14 18 5 

Дечаци 1 2 1 4 1 

Процентуално 

(%) 

5 9 5 18 5 

 

2. Наставници припремају уџбенике уместо да сами   прво научимо и заједно са наставником на часу  водимо расправе 

(дискусије и слично)                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 Укупно 

одговорило 

3 5 6 8  

Процентуално 

(%) 

14 23 27 36  

Девојчице 2 1 4 6  

Процентуално 

(%) 

9 5 18 27  

Дечаци 1 4 2 2  

Процентуално 

(%) 

5 18 9 9  

 

3.Заједно са наставницима планирамо шта ћемо ког часа радити и како чемо радити (да ли ће бити предавања или 

дискусије, расправе, критичка  анализа појединих чињеница и појава.                                                                                                  

 

Укупно одгворило 1 5 10 4 2 

Процентуално 

(%) 

5 23 45 18 9 

Девојчице 1  7 4 1 

Процентуално 

(%) 

5  32 18 5 

Дечаци  5 3  1 

Процентуално 

(%) 

 23 14  5 



5. Вепма ценим             (ВЦ)                                                                                                                                                    

4. Ценим                          (ЦН)                                                                                                                                            3. 

Углавнпм ценим       (УГЦ)                                                                                                                                       2. Не 

ценим                    (НЦ)                                                                                                                                      1. Вепма 

не ценим       (ВНЦ) 

 

 

А) КПЈЕ ПСПБИНЕ ЦЕНИТЕ У ПДНПСИМА                                                                     

НАСТАВНИК-УЧЕНИК 

1. Да ппмаже ученицима                                                                    5            4         3            2          1  

2. Да разуме ученике                                                                           5            4         3            2          1 

3. Да је једнак према свима                                                               5            4         3            2          1 

4. Да није стрпг                                                                                      5            4         3            2          1 

5. Да впли ученике                                                                               5            4         3            2          1 

6. Да ппдстиче ученике на рад                                                         5            4         3            2          1 

7. Да захтева ред и дисциплину                                                       5            4         3            2          1 

8. Да се културнп ппнаша                                                                  5            4          3            2          1 

9.Да има другарски пднпс према ученицима                              5            4          3            2          1 

10. Да је пбјективан                                                                               5            4        3          2            1 

11. Да је благ                                                                                           5            4         3          2           1 

12. Да цени ученике и оихпв рад                                                      5            4         3          2           1 

13. Да разгпвара п прпблемима ученика                                         5            4         3          2           1 

14. Да је стрпљив према ученицима                                                  5            4         3          2           1 

15. Да не вређа ученике                                                                         5            4         3          2           1 

16. Да није груб према ученицима                                                      5            4         3          2           1 

 

 

Б) МПЛИМП ВАС ДА ПРПЦЕНИТЕ                                                                                           

ПСПБИНЕ НАСТАВНИКА КАП ДПБРПГ                                                                                             

ПРЕДАВАЧА 

1. Да дпбрп пбјашоава                                                                         5              4          3         2           1            

Питаоа ВЦ        ЦН       УГЦ      НЦ       ВН                                    

5             4          3           2          1  

  

 

 

 



2. Да више ппнабља                                                                      5            4         3         2         1 

3. Да јаснп и динамичнп излаже                                                5            4         3         2         1 

4. Да маое излаже а више упућује ученике 

да се сами припреме из ппјединих тема                                  5             4        3         2         1 

 

В) МПЛИМП ДА ПРПЦЕНИТЕ ПДНПС                                                                                                 

НАСТАВНИКА У ВАШПЈ ШКПЛИ ПРЕМА                                                                                              

ВАМА 

1. Наставници су вепма љубазни                                                          5                4         3          2          1 

2. Све нас знају пп имену, културнп нам се пп имену 

пбраћају ( нема пнпг „еј ти“ и сличнп                                                  5                4         3          2           1 

3. Наставници нас ппдстичу у раду и настпје да сви  

будемп успешни у учеоу                                                                         5                4         3           2           1 

4. Реткп нас пцеоују слабим пценама већ нам  

пстављају времена да научимп и тп штп не знамп и  

тек нас пнда питају и пцеоују                                                               5                   4         3           2            1 

5. Настава на часпвима је вепма интересантна                                5                   4        3          2           1 

6. На часпвима не влада крута дисциплина већ 

мпжемп да се крећемп, сарађујемп са другим 

ученицима, да кпристимп разну литературу и дтугп             5                 4         3          2           1 

 

 УПИТНИК                                                                                                                                                 

П СТАВПВИМА И МИШЉЕОУ УЧЕНИКА П ШКПЛИ  

Ппл:                 а)мушкп         б)женскп 

Разред:           а) I                   б) II                 в) III               г) IV 

 

УПУТСТВП: Пвим упитникпм желимп да сазнамп шта Ви цените (вплите) у раду свпје шкпле                                         

а шта не цените. Шта би требалп прпменити да би шкпла била драга да би сте је вплели  кап                                          

свпј најдражи дпм. 



Затп Вас мплимп да будете искрени при даваоу пдгпвпра.                                                                                                                      

Уз свакп питаое наведени су пдгпвпри: 

5. Вепма се слажем                 (ВС)                                                                                                                                                               

4. Слажем се                             (СЛ)                                                                                                                                 3. 

Углавнпм се слажем          (УГС)                                                                                                                                                        

2. Не слажем се                       (НС)                                                                                                                                                                   

1. Вепма се не слажем          (ВНС) 

 

 

 

 

А) ПДНПС НАСТАВНИКА 

1. Сви ме наставници у шкпли ппзнају пп имену. 

    Сарадоа са наставницима је дпбра                                       5                4                  3                  2              

1   

2. У шкпли ми је дпбрп кап кпд куће-владају вепма 

дпбри пднпси. Желим у шкпли штп дуже да пстанем          5                4                  3                   2              

1 

3. Наставници ме вепма ппштују и настпје да ми 

ппмпгну                                                                                              5                 4                3                   2               

1 

4. Наставници не упућују ппгрдне речи увреде  

    ученицима                                                                                    5                 4                 3                   2               

1 

5. На часу наставници се вепма тплерантнп и 

   срдачнп ппнашају према ученицима. Ппштују нас  

   и уважавају                                                                               5                  4                     3                    2             

1 

6. Ученици ппштују свпје наставнике. Нема 

  нема кпнфликта између наставника и ученика               5                  4                     3                    2             

1 

7. Са часа мпгу да изађем кад имам пдређену  

Питаоа ВС            СЛ                 УГС            НС             ВНС                  

5                4                    3                2                1 



    пптврду                                                                                     5                  4                     3                    2             

1  

8. Наставници ређе предају а чешће нас упућују на 

  сампсталан рад-заједнички пп групама или у 

 парпвима пбрађујемп ппједине теме                                5                  4                     3                     2             

1 

 

Б) ПЦЕОИВАОЕ 

1. Наставници нас пцеоују тпкпм целе гпдине. Када 

   нисмп дали задпвпљавајући пдгпвпр дају нам нпве 

   шансе. Слабе пцене не уписују у дневник. 

   (Дпгпварамп се п плану пдгпвараоа)                                 5                4                   3                      2             

1  

2. Са наставницима се дпгпварамп кад желимп да 

  пдгпварамп за пцену акп пдређенпг дана нисмп  

спремни                                                                                         5                4                   3                      2              

1  

3. Наставници дпзвпљавају да припремимп кратак 

  ппдсетник и да се оиме служимп приликпм  

   пдгпвараоа за пцену                                                              5               4                    3                      2              

1 

4. У пцеоиваоу учествују и други ученици, а и сам                                                                                         

дајем пцену свпга пдгпвараоа                                               5               4                    3                      2              

1 

5. Наставник уважава мишљеое ученика приликпм  

пцеоиваоа                                                                                   5              4                    3                       2              

1 

6. Наставник не тражи пд ученика штп не зна већ                                                                                                                               

настпји да пткрије пнп штп зна ( не лпви грешке и                                                                                                                     

незнаое кпд ученика)                                                              5                4                    3                        2             

1 

 



В) ПЛАНИРАОЕ НАСТАВЕ 

1. Наставу (пбраду ппјединих тема) кап и начине                                                                                                                                          

какп ћемп радити планирамп заједнп са наставникпм    5              4                    3                         2            

1 

 

Г) МПТИВАЦИЈА УЧЕНИКА У РАДУ  

1. Наставници нас свакпдневнп храбре, ппдстичу,                                                                                                                               

ппхваљују настпје да ппстигну штп бпљи успех                   5            4                     3                         2            

1 

2. Наставници немају разумеваоа за нас сталнп нас 

  критикују-куде а ппнекад и вређају (вичу, дају  

  увредљива имена и сличнп)                                                    5            4                     3                         2           

1 

3. Наставници су спремнији пре да ппкуде негп да  

ппхвале                                                                                            5            4                      3                        2           

1 

 

Д) УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У ПРГАНИЗАЦИЈИ                                                                                               

НАСТАВЕ 

1. Наставници ученике не пбавештавају када ће кпју  

 тему пбрађивати нити се дпгпварамп какп ћемп на  

 часу радити. (Све је у рукама наставника).          5             4                     3                        2          1 

2. Наставници припремају уџбенике уместо да сами                                                                                                                    

прво научимо и заједно са наставником на часу                                                                                                                  

водимо расправе (дискусије и слично)                    5             4                     3                       2          1 

3. Заједно са наставницима планирамо шта ћемо ког                                                                                     

часа радити и како чемо радити (да ли ће бити                                                                                             

предавања или дискусије, расправе, критичка                                                                                                                

анализа појединих чињеница и појава)                      5             4                    3                        2       1 

 

 

 

 



A 5 4 3 2 1 

 

1. Сви ме наставници у школи познају по именом. Сарадња са наставницима је добра 

 
Укупно 

одговорило 

 

6 9 5 2  

Процентуално 

(%) 

27 41 23 9  

Девојчице 4 6 2 1  

Процентуално 

(%) 

18 27 9 5  

Дечаци 2 3 3 1  

Процентуално 

(%) 

9 14 14 5  

 

2.  У школи ми је добро као код куће-владају веома добри односи. Желим у школи 

што дуже да останем           

 

 Укупно 

одговорило 

2 4 6 7 3 

Процентуално 

(%) 

9 18 27 32 14 

Девојчице 1 1 5 5 1 

Процентуално 

(%) 

5 5 23 23 5 

Дечаци 1 3 1 2 2 

Процентуално 

(%) 

5 14 5 9 9 

 

3. Наставници ме веома поштују и настоје да ми помогну 

 
Укупно 

одгворило 

5 13 2 2  

Процентуално 

(%) 

23 59 9 9  

Девојчице 4 8  1  

Процентуално 

(%) 

18 36  5  

Дечаци 1 5 2 1  

Процентуално 

(%) 

5 23 9 5  

 

 

 

4. Наставници не упућују погрдне речи увреде   ученицима                                                                                     

 

Укупно 

одговорило 

17 1 1 3  

Процентуално 

(%) 

77 5 5 14  



Девојчице 10   1 2 

Процентуално 

(%) 

45   5 9 

Дечаци 7  1  1 

Процентуално 

(%) 

32  5  5 

 

 

5. На часу наставници се веома толерантно и срдачно понашају према ученицима. 

Поштују нас  и уважавају                                                                                

 

Укупно 

одговорило 

7 9 4 2  

Процентуално 

(%) 

32 41 18 9  

Девојчице 7 5 1   

Процентуално 

(%) 

32 23 5   

Дечаци 2 4 1 2  

Процентуално 

(%) 

9 18 5 9  

 

6. Ученици поштују своје наставнике. Нема нема конфликта између наставника и 

ученика 
 

Укупно 

одговорило 

7 9 4 2  

Процентуално 

(%) 

32 41 18 9  

Девојчице 3 7 2 1  

Процентуално 

(%) 

14 32 9 5  

Дечаци 2 5 1 1  

Процентуално 

(%) 

9 23 5 5  

 

7.  Са часа могу да изађем кад имам одређену потврду                                                                                      

 

 

Укупно 

одговорило 

10 6 5 1  

Процентуално 

(%) 

45 27 23 5  

Девојчице 7 3 3   

Процентуално 

(%) 

32 14 14   

Дечаци 3 4 1 1  

Процентуално 

(%) 

14 18 5 5  

 

8. Наставници ређе предају а чешће нас упућују на  самосталан рад-заједнички по 

групама или  паровима обрађујемо поједине теме                                 



 

 

 

Б 5 4 3 2 1 

 

1. Наставници нас оцењују током целе године. Када нисмо дали задовољавајући 

одговор дају нам нове шансе. Слабе оцене не уписују у дневник. (Договарамо се о 

плану одговарања)                                  

 

Укупно 

одговорило 

2 5 11 3 1 

Процентуално 

(%) 

9 23 50 14 5 

Девојчице  3 8 2  

Процентуално 

(%) 

 14 36 9  

Дечаци 2 2 3 1 1 

Процентуално 

(%) 

9 9 14 5 5 

 

2. Са наставницима се договарамо кад желимо да одговарамо за оцену ако одређеног 

дана нисмо  

спремни                                                                                          

 

Укупно 

одговорило 

5 10 5 2  

Процентуално 

(%) 

23 45 23 9  

Девојчице 2 6 3 2  

Процентуално 

(%) 

9 27 14 9  

Дечаци 1 5 2 1  

Процентуално 

(%) 

5 23 9 5  

 

3. . Наставници дозвољавају да припремимо кратак подсетник и да се њиме служимо 

приликом  

   одговарања за оцену                                                               

Укупно 

одговорило 

1 1 6 6 8 

Процентуално 5 5 27 27 36 

Укупно 

одговорило 

2 7 12 1  

Процентуално 

(%) 

9 32 54 5  

Девојчице 2 2 8 1  

Процентуално 

(%) 

9 9 36 5  

Дечаци 4 5    

Процентуално 

(%) 

18 23    



(%) 

Девојчице   3 5 5 

Процентуално 

(%) 

  14 23 23 

Дечаци 1 1 3 1 3 

Процентуално 5 5 14 5 14 

 

4. У оцењивању учествују и други ученици, а и сам дајем оцену свог одговорања                                       

 

Укупно 

одговорило 

2 7 10 3  

Процентуално 

(%) 

9 32 45 14  

Девојчице   5 7 1 

Процентуално 

(%) 

  23 32 5 

Дечаци  2 2 3 2 

Процентуално 

(%) 

 9 9 14 9 

 

5. Наставник уважава мишљење ученика приликом оцењивања          

                                                                           

Укупно 

одговорило 

 7 8 6 1 

Процентуално 

(%) 

 32 36 27 5 

Девојчице  5 4 4  

Процентуално 

(%) 

 23 18 18  

Дечаци  2 4 2 1 

Процентуално 

(%) 

 9 18 9 5 

 

6. Наставник не тражи од ученика што не зна већ  настоји да открије оно што зна ( не 

лови грешке и незнање код ученика      

                                                                                                                                                                                                                                 

Укупно 

одговорило 

1 7 7 5 2 

Процентуално 

(%) 

5 32 32 23 9 

Девојчице  5 6 2  

Процентуално 

(%) 

 23 27 9  

Дечаци 1 4 2 1 1 

Процентуално 

(%) 

5 18 9 5 5 

 

 

 

 



 

 

 

В 5 4 3 2 1 

 

1. Наставу (обраду појединих тема) као и начине    како ћемо радити планирамо 

заједно са наставником                                                                                                                    

Укупно 

одговорило 

 

1 7 7 5 2 

Процентуално 

(%) 

5 32 32 23 9 

Девојчице  4 4 3 2 

Процентуално 

(%) 

 18 18 14 9 

Дечаци 1 3 3 2  

Процентуално 

(%) 

5 14 14 9  

Г 5 4 3 2 1 

 

1. Наставници нас свакодневно храбре, подстичу,   похваљују настоје да постигну што 

бољи успех 

                                                                                                                                                
Укупно 

одговорило 

 

1 7 11 2 1 

Процентуално 

(%) 

5 32 50 9 5 

Девојчице 1 3 7 2  

Процентуално 

(%) 

5 14 32 9  

Дечаци  4 4  1 

Процентуално 

(%) 

 18 18  5 

 

2. Наставници немају разумевања за нас стално нас  критикују-куде а понекад и 

вређају (вичу, дају  

  увредљива имена и слично)                                                     

 

 Укупно 

одговорило 

 2 4 5 11 

Процентуално 

(%) 

 9 18 23 50 

Девојчице  2 2 4 5 

Процентуално 

(%) 

 9 9 18 23 

Дечаци   2 1 6 

Процентуално 

(%) 

  9 5 27 

 



 

 

 

3. Наставници су спремнији пре да покуде него да похвале                    

                                                                          
Укупно 

одгворило 

  3 13 6 

Процентуално 

(%) 

  14 59 27 

Девојчице   2 8 3 

Процентуално 

(%) 

  9 36 14 

Дечаци  

 

 1 5 3 

Процентуално 

(%) 

  5 23 14 

Д 5 4 3 2 1 

 

1. Наставници ученике не обавештавају када ће коју  тему обрађивати нити се 

договарамо како ћемо на  часу радити. (Све је у рукама наставника).                             

 

Укупно 

одговорило 

 

1 9 4 6 2 

Процентуално 

(%) 

5 41 18 27 9 

Девојчице  5 3 4 1 

Процентуално 

(%) 

 23 14 18 5 

Дечаци 1 2 1 4 1 

Процентуално 

(%) 

5 9 5 18 5 

 

2. Наставници припремају уџбенике уместо да сами   прво научимо и заједно са 

наставником на часу  водимо расправе (дискусије и слично)                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 Укупно 

одговорило 

3 5 6 8  

Процентуално 

(%) 

14 23 27 36  

Девојчице 2 1 4 6  

Процентуално 

(%) 

9 5 18 27  

Дечаци 1 4 2 2  

Процентуално 

(%) 

5 18 9 9  

 
3.Заједно са наставницима планирамо шта ћемо ког часа радити и како чемо радити 

(да ли ће бити предавања или дискусије, расправе, критичка  анализа појединих 

чињеница и појава.                                                                                                  



 

 

Радило укупно : 22 ученика ( 13 девојчица и 9 дечака) 

Прилог анкета: 

УПИТНИК                                                                                                                                                       

О СТАВОВИМА И МИШЉЕЊУ УЧЕНИКА О ШКОЛИ  

Пол:                 а)мушко         б)женско 

Разред:           а) I                   б) II                 в) III               г) IV 

 

УПУТСТВО: Овим упитником желимо да сазнамо шта Ви цените (волите) у раду своје школе                                         

а шта не цените. Шта би требало променити да би школа била драга да би сте је волели  као                                          

свој најдражи дом. 

Зато Вас молимо да будете искрени при давању одговора.                                                                                                                      

Уз свако питање наведени су одговори: 

5. Веома се слажем                 (ВС)                                                                                                                                                               

4. Слажем се                             (СЛ)                                                                                                                                 

3. Углавном се слажем          (УГС)                                                                                                                                                        

2. Не слажем се                       (НС)                                                                                                                                                                   

1. Веома се не слажем          (ВНС) 

 

 

 

 

А) ОДНОС НАСТАВНИКА 

1. Сви ме наставници у школи познају по имену. 

    Сарадња са наставницима је добра                                5                4                  3               2       1 

 

Укупно 

одгворило 

1 5 10 4 2 

Процентуално 

(%) 

5 23 45 18 9 

Девојчице 1  7 4 1 

Процентуално 

(%) 

5  32 18 5 

Дечаци  5 3  1 

Процентуално 

(%) 

 23 14  5 

ВС            СЛ                 УГС            НС             ВНС                  

5                4                    3                2                1 

Питаоа 



2. У школи ми је добро као код куће-владају веома 

добри односи. Желим у школи што дуже да останем     5                4                  3                   2     1               

3. Наставници ме веома поштују и настоје да ми 

помогну                                                                             5                 4                3                   2       1         

4. Наставници не упућују погрдне речи увреде  

    ученицима                                                                   5                 4                 3                   2      1        

5. На часу наставници се веома толерантно и 

   срдачно понашају према ученицима. Поштују нас  

   и уважавају                                                                        5                  4                     3               2  1 

6. Ученици поштују своје наставнике. Нема 

  нема конфликта између наставника и ученика        5                  4                       3                    2   1 

7. Са часа могу да изађем кад имам одређену  

    потврду                                                                              5                  4                     3              2  1            

8. Наставници ређе предају а чешће нас упућују на 

  самосталан рад-заједнички по групама или у 

 паровима обрађујемо поједине теме                          5                  4                     3                      2  1 

 

Б) ОЦЕЊИВАЊЕ 

1. Наставници нас оцењују током целе године. Када 

   нисмо дали задовољавајући одговор дају нам нове 

   шансе. Слабе оцене не уписују у дневник. 

   (Договарамо се о плану одговарања)                           5                4                   3                      2   1 

2. Са наставницима се договарамо кад желимо да 

  одговарамо за оцену ако одређеног дана нисмо  

спремни                                                                                   5                4                   3                 2  1 

3. Наставници дозвољавају да припремимо кратак 

  подсетник и да се њиме служимо приликом  

   одговарања за оцену                                                        5               4                    3                   2  1 



4. У оцењивању учествују и други ученици, а и сам                                                                                         

дајем оцену свога одговарања                                          5               4                    3                     2  1 

5. Наставник уважава мишљење ученика приликом  

оцењивања                                                                             5              4                    3                  2   1 

6. Наставник не тражи од ученика што не зна већ                                                                                                                               

настоји да открије оно што зна ( не лови грешке и                                                                                                                     

незнање код ученика)                                                          5                4                    3                  2  1 

 

В) ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ 

1. Наставу (обраду појединих тема) као и начине                                                                                                                                          

како ћемо радити планирамо заједно са наставником 5              4                    3                       2  1 

  

Г) МОТИВАЦИЈА УЧЕНИКА У РАДУ  

1. Наставници нас свакодневно храбре, подстичу,                                                                                                                               

похваљују настоје да постигну што бољи успех            5            4                     3                      2   1 

2. Наставници немају разумевања за нас стално нас 

  критикују-куде а понекад и вређају (вичу, дају  

  увредљива имена и слично)                                        5            4                     3                      2   1 

3. Наставници су спремнији пре да покуде него да  

похвале                                                                                         5            4                      3                2   1 

 

Д) УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ                                                                                               

НАСТАВЕ 

1. Наставници ученике не обавештавају када ће коју  

 тему обрађивати нити се договарамо како ћемо на  

 часу радити. (Све је у рукама наставника).                      5             4                     3                   2   1 

2. Наставници припремају уџбенике уместо да сами                                                                                                                    

прво научимо и заједно са наставником на часу                                                                                                                  

водимо расправе (дискусије и слично)                               5             4                     3                  2    1 

3. Заједно са наставницима планирамо шта ћемо ког                                                                                     

часа радити и како чемо радити (да ли ће бити                                                                                             

предавања или дискусије, расправе, критичка                                                                                                                

анализа појединих чињеница и појава)                              5             4                   3                  2     1             



 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

ИДЕНТИФИКОВАНЕ КЉУЧНЕ СНАГЕ: 

 

 Сви наставници чији су часови посећени примењују одговарајућа дидактичко методичка 
решења.

 Наставници потпуно прилагођавају рад образовно-васпитним потребама ученика

 Наставници ефикасно управљају процесом учења и користе поступке вредновања који су у 
функцији даљег учења

 Наставници у индивидуалној настави примењују ефикасне наставне методе у односу на 
постављене циљеве учења.

 У индивидуалној настави циљеви учења на часу се ослањају на претходно научена знања.

 Наставници посвећују време ученицима у складу са њихивим васпитно-образовним 
потребама и могућностима сваког ученика.

 Наставници врло детаљно прате и бележе постигнућа ученика у педагошким свескама.
 

ОБЛАСТИ КОЈЕ ТРЕБА УНАПРЕДИТИ : 

 

 У групној настави водити више рачуна о повезивању наставног садржаја са примерима из 

свакодневног живота.


 У групној настави, наставници би требало да уче ученике да постављају себи циљеве у 

учењу.


 У групној настави недостаје усмерена интеракција међу ученицима која би била у 

функцији даљег учења.


 У настави неопходно је да сваки наставник упозна и оспособи сваког ученика како да 

процењују свој напредак.

 У групној настави не користе се довољно методе активног учења.


 Требало би код ученика у групној настави више развијати самосталност у раду, 

истраживачки рад и рад на пројектима.



 У групној настави наставници би требало да дају задатке различитог нивоа у односу на 

структуру одељења.


 Активирати ученике да у сваком тренутку показују да су разумели предмет учења, а 

нарочито да умеју да образложе како су дошли до решења.

 Развијати код ученика одговорност за сопствено напредовање и постигнуте резултате.







Извори доказа:  

 

 Методичке припреме наставника за час 

 Извештаји са посећених часова 

 Евалуација ученика посећених часова 

 Разговор наставника, педагога  идиректора 

 Извештај број 902-424-614-23/2022-15 од 25.05.2022. о посебно стручно-педагошком 

надзору издат од стране ШУ и надлежног просветног саветника Станише Бањанина 
 

НИВО ОСТВАРЕНОСТИ ЗА  ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА  2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ  СУ: 

 

2.1.Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу 

 

НИВО КВАЛИТЕТА: 2 

 

2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу 

 

НИВО КВАЛИТЕТА: 1 

 

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

 

НИВО КВАЛИТЕТА: 3 

 

2.4. Ученици стичу знања на часу 

 

НИВО КВАЛИТЕТА: 2 

 

2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 

 

НИВО КВАЛИТЕТА: 2 

 

2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења 

 

НИВО КВАЛИТЕТА: 2 

 

4.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу 

 

 



НИВО КВАЛИТЕТА: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Подручје вредновања: 

3.2. Школа континуирано доприности бољим образовним постигнућима ученика 

Показатељ: 

3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у 

индивидуализацији подршке у учењу 

У оквиру области квалитета 3: Образовна постигнућа ученика, планиране су следеће 

активности: 

1. Анализа резултата иницијалних тестова; 

2. Анализа постигнућа ученика на крају првог класификационог квартала; 

3. Анализа успеха ученика на крају другог класификационог квартала; 

4. Упоредна анализа резултата на иницијалним тестовима, првог и другог 

класификационог квартала; 

5. Утврдити број ученика који су напустили школовање током школске године ( индикатор 

3.2.2); 

6. Анализа извештаја допунске и додатне наставе ( индикатори 3.2.3 и 3.2.5); 

Извори доказа: 

 ЕС- дневник (школска 2021/2022.) 

 Извештај Наставничког већа на крају првог класификационог квартала; 

 Извештај  Наставничког већа на крају другог класификационог квартала; 

 Извештај самовредновања иницијалних тестова; 

 Извештаји Одељенских већа на крају првог класификационог квартала; 

 Извештаји Одељенских већа на крају другог класификационог квартала; 

 Извештај Тима за превенцију осипања ученика и подршку ученика првих разреда 

 

 

 

 

 

 



Табеле1, 2 , 3 и 4: Упоредна анализа успеха по разредима 

 

1.разред

и 

Резултати 

иницијалних 

тестова 

Успех ученика на 

1. 

класификационо

м кварталу 

Успех ученика на 

2. 

класификационо

м кварталу 

Успех на крају 

шк.год. 

одељења основни,средњ

и и напредни 

ниво 

позитивни успех 

/недовољан успех 

одлични, вр.добри, 

добри, недовољни 

и неоцењени 

одлични, 

вр.добри, добри, 

недовољни и 

неоцењени 

1/1 ( 21 

уч.) 

основни ниво 

доминанатан 

19/2 вр.д 4, доб.6, 

нед.10, неоц.1 

Одл.1 вр.д.1 

добар 

6довољ.1недов.

1 

1/2 (19 

уч.) 

основни и 

средњи 

9/10(недовоњних) вр.д. 2, доб. 4, нед. 

8 неоц. 5 

Одл.1 врлод.6 

добар 15 

1/4 (14 

уч.) 

средњи, 

основни ( 

хем.58% и 

гео.70%) 

13/1 одл.9, вр.д.2, доб.1, 

нед. 1, неоц. 1 

Одл.7 врл.3 

недов.1 

укупно: 

54 уч./43 

   

 

 

 

 

2.разреди Резултати 

иницијалних 

тестова 

Успех ученика на 

1. 

класификационом 

кварталу 

Успех ученика на 

2. 

класификационом 

кварталу 

Успех на 

крају 

шк.год. 

одељења основни,средњи 

и напредни ниво 

позитивни успех 

/недовољан успех 

одлични, вр.добри, 

добри, недовољни и 

неоцењени 

одлични, 

вр.добри, 

добри, 

недовољни 

и 

неоцењени 

2/1 ( 15 уч.) основни ниво 

100% само из 

енгл.рађен 

доминанатан 

12/3 вр.д 2, доб.7, нед.3, 

неоц.3 

Одл.1 

врло. 4 

добар 12 

довољ.2 

2/2 (21 уч.) средњи 14/7 одл. 5 вр.д.10, доб. 

5, нед. 1 неоц. 1 

Врло.3 

добар 8 

недов.1 

2/4 (10 уч.) средњи, из 3 

предмета 

напредни ниво 

9/1 одл.6, вр.д.3, неоц. 

1 

Одл.8 

врло. 5 

укупно: 46     



уч./44  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.разреди Резултати 

иницијалних 

тестова 

Успех ученика на 

1. 

класификационом 

кварталу 

Успех ученика на 

2. 

класификационом 

кварталу 

Успех 

на 

крају 

шк.год. 

одељења основни,средњи 

и напредни ниво 

позитивни успех 

/недовољан успех 

одлични, вр.добри, 

добри, недовољни и 

неоцењени 

 

3/1 ( 15 уч.) основни ниво ( из 

2 предмета рађен 

тест) 

доминанатан 

15/- вр.д 3, доб.8, нед.3, 

неоц.1 

Одл.1 

врло.1 

добар 

11 

3/2 ( 27 уч.) основни  17/10 одл. 4, вр.д. 8, доб. 

8, нед. 7,  

Одл.6 

врло.9 

добар 4 

3/4 ( 24 уч.) средњи, из 4 

предмета 

напредни ниво 

23/1 одл.14, вр.д.7, 

доб.1, нед.1, неоц.1 

Одл. 5 

врло 3 

укупно: 66 

уч./40 

   

 

 

 

 

4.разреди Резултати 

иницијалних 

тестова 

Успех ученика на 

1. 

класификационом 

кварталу 

Успех ученика на 

2. 

класификационом 

кварталу 

Успех на 

крају 

шк.год 

одељења основни,средњи 

и напредни ниво 

позитивни успех 

/недовољан успех 

одлични, вр.добри, 

добри, недовољни и 

неоцењени 

одлични, 

вр.добри, 

добри, 

недовољни 

и 

неоцењени 

4/2  ( 26 уч.) средњи 12/10 (недовоњних) одл.3, вр.д.2, доб. 

10, нед. 7,  

Одл.6 врло 

7 добрих 

12 довољ 1 

4/4 ( 23 уч.) средњи, основни 21/- одл.10, вр.д.9, Одл. 17 



( хем.56% и 

срп.јез и  

књ.52%),  

напредни 

информ.58% и 

био.83% 

доб.1, нед. 1,  врло 5 

добар 1 

укупно: 49 

уч. 

   

 

 

 

Укупно је школску годину завршило 176 ученика (18 ученика престало да похађа наставу и напустило 

школу), од тога 53 одлична ученика, 47 врло добрих ученика, 69 добрих ученика, 4 довољна ученика, 

3 недовољна ученика. 

 

Резултати иницијалног тестирања, која су током септембра-октобра рађена, показали су 

да у већини одељења доминира средњи ниво. У одељењима смера аутомеханичар доминанатан је 

основни ниво. У гимназијским одељењима за  одређени број предмета (видети конкретну анализу у 

Извештају) ученици су постигли напредни ниво. Изузетак су ученици првог разреда гимназијског 

одељења, где су ученици тек задовољили основни ниво из два предмета: хемије и географије. 

На крају првог класификационог квартала од 209 ученика  164 је имало позитиван успех 

(78,47%), а 45 недовољан успех (21,53%).  

На крају првог полугодишта од 209 ученика 150 ученика је има позитиван успех, 42 

недовољан и 15 ученика је неоцењено. 

 

Успех ученика по одељењима на крају другог полугодишта: 

 

 

Одељење Број ученика Одличан Врло добар Добар Довољан Недовољан Неоцењен 

I 1 10 1 1 6 1 1 - 

I 2 22 1 6 8 - 7 - 

I 4 11 7 3 - - - 1 

Укупно 43 9 10 14 1 8 1 

II 1 19 1 4 12 2 - - 

II 2 12 - 3 8 - - 1 

II 4 13 8 5 - - - - 



Укупно 44 9 12 20 2 - 1 

III 1 13 1 1 11 - - - 

III 2 19 6 9 4 - - - 

III 4 8 5 3 - - - - 

Укупно 40 12 13 15 - - - 

IV 2 26 6 7 12 1 - - 

IV 4 23 17 5 1 - - - 

Укупно 49 23 12 13 1 - - 

УКУПНО 176 53 

 (30,11%) 

47 

 (26,70%) 

62 

(35,23%) 

4 

(2,27%) 

8 

 (4,54%) 

2 

 (0,11%) 

 

 

 

 

Анализа реализације ваннаставних активности у току школске године: 

 

Укупно је реализовано 92 часа допунске наставе.  

14 часова додатне наставе (само из предмета математика) 

96 часова припремне наставе 

6 часова секције (само из предмета Енглески језик) 

Реализовано је 8 програма Обогаћеног једносменског рада у којем је било укључено 75% 

ученика школе. 

 

Пројекат Државне матуре: 

 

У пројекту Пилот државне матуре учествовало је укупно 48 матураната смера економски 

техничар и гимназије општи тип. Није било ученика који полажу према индивидуално-

образовном плану.  

Просек поена из Српског језика и књижевности у гимназијском одељењу је 13,24, а средња 

оцена је 2,67. 

У смеру Економски техничар просечан број бодова из Српског језика и књижевности 8,6, а 

средња оцена 1,88. 

Из предмета Математика у смеру Гимназија просечан број бодова је 3,71, а средња оцена 1,09, 

док је у економском одељењу просечан број бодова 2,32, а средња оцена 1,04. 



Обједињени тест у економском одељењу ученици су положоли са просечним бројем бодова 

11,04, а средња оцена је 2,21.  

Када су изборни предмети у питању тест из Историје је полагало 17 ученика са просечним 

бројем бодова 15,4 и средњом оценом 2,4; тест из Биологије полагало је 2 ученика са просечним 

бројем бодова 7,5, средња оцена 1,5; тест из Географије полагао је 1 ученик са просечним 

бројем бодова 9, средња оцена 1; тест из предмета Хемија полагао је један ученик, просечан 

број бодова 29, средња оцена је 3; тест из Енглеског језика један ученик, просечан број 

бодова23, са просечном оценом 2. 

Област самовредновања 3- Образовна постигнућа ученика  

У самовредновању учестовале су све три интересне групе. Линкови ка анкетама подељени су 

ученицима, родитељима и наставницима. 

Стандарди квалитета: 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 

  3.2.1 Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика. 

  3.2.2 Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу 

са индивидуалним циљевима учења прилагођеним образовним стандардима. 

  3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама. 

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

  3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са 

програмским циљевима и индивидуалним потребама. 

  3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит. 

  3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провере знања користе се у 

индивидуализацији подршке у учењу. 

 

Реализација самовредновања: 

  Самовредновање обављено у току месеца марта и априла 2022. године. 

У процесу самовредновања учествовали су наставници, ученици и родитељи ученика. 

Техника за прикупљање података је анкета затвореног типа  која је спроведена на даљину 

помоћу  гугл упитника. У попуњавању анкете учествовале су све  циљне групе (наставници, 

ученици, родитељи ученика). 



 

 

Резултати истраживања 

 

Резултати упитника за ученике:  

-На основу напредовања ученика наставник планира даљи рад. Са овом тврдњом се у 

потпуности слаже 40,9% ученика, делимично се слаже 44,3% ученика, делимично се не слаже 

8% ученика, у потпуности се не слаже 6,8 % ученика. 

-Наставник пружа додатну подршку ученицима уколико је то потребно. Са овом тврдњом у 

потпуности се слаже 37, 5 % ученика, делимично се слаже 48,9 % ученика, делимично се не 

слаже 6,8% ученика, у потпуности се не слаже 6,8% ученика. 

-Наставник прилагођава градиво и задатке за ученике којима је потребна додатна подршка. Са 

овом тврдњом се у потпуности слаже 46,6% ученика, делимично се слаже 36,4% ученика, 

делимично се не слаже 9,1% ученика, у потпуности се не слаже 8% ученика. 

-Наставник у складу са потребама ученика организује допунску наставу. Са овом тврдњом у 

потпуности се слаже 31,8% ученика, делимчно се слаже 34,1% ученика, делимично се не слаже 

18,2% ученика, у потпуности се не слаже 15,9% ученика. 

-Допунска настава помаже ученицима да боље напредују и поправе оцену. Са овом тврдњом у 

потпуности се слаже 43,2% ученика, делимично се слаже 35,2% ученика, делимично се не 

слаже 9,1% ученика, у потпуности се не слаже 12,5% ученика. 

-Наставник организује додатну наставу/ваннаставне активности у складу са интересовањима 

ученика. Са овом тврдњом у потпуности се слаже 35,2% ученика, делимично се слаже 33% 

ученика, делимично се не слаже 14,8% ученика, у потпуности се не слаже 17% ученика. 

-Наставник пружа подршку и организује припрему за матурски/завршни испит. Са овом 

тврдњом у потпуности се 50% ученика, делимично се слаже 34,1% ученика, делимично се не 

слаже 6,8% ученика, у потпуности се не слаже 9,1% ученика. 

-Наставник користи резултате иницијалног тестирања за даљи рад са ученицима. Са овом 

изјавом у потпуности се слаже 31,8% ученика, делимично се слаже 39,8% ученика, делимично 

се не слаже 17% ученика, у потпуности се не слаже 11,4% ученика. 

-Наставник на основу резултата са провере знања пружа подршку ученицима у учењу. Са овом 

изјавом у потпуности се слаже 36,4% ученика, делимично се слаже 36,6% ученика, делимично 

се не слаже 14,8% ученика, у потпуности се не слаже 10,2% ученика. 



 

Пример анкете која је коришћена за ученике у Прилогу 1. 

Резултати упитника за наставнике:  

-На основу напредовања ученика планирам даљи рад. Са овом изјавом у потпуности се слаже 

72,7% наставника, делимично се слаже 21,2% наставника, у потпуности се не слаже 6,1% 

наставника. 

-Ученицима пружам додатну подршку уколико приметим да је то потребно. Са овом изјавом у 

потпуности се слаже 78,8% наставника, делимично се слаже 12,1% наставника, делимично се не 

слаже 3% наставника, у потпуности се не слаже 6,1% наставника. 

-Прилагођавам градиво и задатке за ученике којима је потребна додатна подршка. Са овом 

изјавом у потпуности се слаже 78,8% наставника, делимично се слаже 15,2% наставника, 

делимично се не слаже 6,1% наставника. 

-Организујем допунску наставу у складу са потребама ученика. Са овом изјавом у потпуности 

се слаже 57,6% наставника, делимично се слаже 30,3% наставника, делимично се не слаже 9,1% 

наставника, у потпуности се не слаже 3% наставника. 

-Примећујем да допунска настава помаже ученицима да боље напредују и поправе оцену. Са 

овом изјавом у потпуности се слаже 24,2% наставника, делимично се слаже 63,6% наставника, 

делимично се не слаже 6,1% наставника, у потпуности се не слаже 6,1% наставника. 

-Организујем додатну наставу/ваннаставне активности у складу са интересовањима ученика. Са 

овом изјавом у потпуности се слаже 45,5% наставника, делимично се слаже 36,4% наставника, 

делимично се не слаже 6,1% наставника, у потпуности се не слаже 12,1% наставника. 

-Пружам подршку ученицима и организујем припремну наставу за завршни/матурски испит. Са 

овом изјавом у потпуности се слаже 66,7% наставника, делимично се слаже 18,2% наставника, 

делимично се слаже 3% наставника, у потпуности се не слаже 12,1% наставника. 

-Користим резултате иницијалног тестирања за даљи рад са ученицима. Са овом изјавом у 

потпуности се слаже 54,5% наставника, делимично се слаже 33,3% наставника, у потпуности се 

не слаже 12,1% наставника. 

-На основу резултата са провере знања пружам подршку ученицима у учењу. Са овом изјавом у 

потпуности се слаже 81,8% наставника, делимично се слаже 9,1% наставника, делимично се не 

слаже 3% наставника, у потпуности се не слаже 3% наставника. 

 

 



 

Пример анкете која је коришћена за наставнике у Прилогу 2. 

 

 

Резултати упитника за родитеље:  

-На основу напредовања ученика наставник планира даљи рад. Са овом изјавом у потпуности 

се слаже 60,4% родитеља, делимично се слаже 27,9% родитеља, делимично се не слаже 2,7% 

родитеља, у потпуности се не слаже 9% родитеља. 

-Наставник пружа додатну подршку ученицима уколико је то потребно. Са овом изјавом у 

потпуности се слаже 66,7% родитеља, делимично се слаже 22,5% родитеља, делимично се не 

слаже 5,4% родитеља, у потпуности се не слаже 5,4% родитеља. 

-Наставник прилагођава градиво и задатке за ученике којима је потребна додатна подршка. Са 

овом изјавом у потпуности се слаже 62,2% родитеља, делимично се слаже 27% родитеља, 

делимично се не слаже 27% родитеља, у потпуности се не слаже 8,1% родитеља. 

-Наставник у складу са потребама ученика организује допунску наставу. Са овом изјавом у 

потпуности се слаже 60,4% родитеља, делимично се слаже 16,2% родитеља, делимично се не 

слаже 12,6% родитеља, у потпуности се не слаже 10,8% родитеља. 

-Допунска настава помаже ученицима да боље напредују и поправе оцену. Са овом изјавом у 

потпуности се слаже 73,9% родитеља, делимично се слаже 17,1% родитеља, делимично се не 

слаже 3,6% родитеља, у потпуности се не слаже 5,4% родитеља. 

-Наставник организује додатну наставу/ваннаставне активности у складу са интересовањима 

ученика. Са овом изјавом у потпуности се слаже 57,7% родитеља, делимично се слаже 26,1% 

родитеља, делимично се не слаже 6,3% родитеља, у потпуности се не слаже 9,9% родитеља. 

-Наставник пружа подршку и организује припрему за матурски/завршни испит. Са овом 

изјавом у потпуности се слаже 71,2% родитеља, делимично се слаже 18,9% родитеља, 

делимично се не слаже 5,6% родитеља, у потпуности се не слаже 4,5% родитеља. 

-Наставник на основу резултата са тестирања и провере знања пружа подршку ученицима у 

учењу. Са овом изјавом у потпуности се слаже 68,55 родитеља, делимично се слаже 18% 

родитеља, делимично се не слаже 5,4% родитеља, у потпуности се не слаже 8,1% родитеља. 

 

Пример анкете која је коришћена за родитеље у Прилогу 3. 



 

Закључци самовредновања за област  3: Образовна постигнућа ученика 

 

Ученици: 

Стандарди квалитета: 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. (ниво 

остварености на основу резултата ученика износи 2,5 односно на граници је остварености 

имеђу нивоа 2 и 3) 

  3.2.1 Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика. (ниво 

остварености 3) 

  3.2.2 Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу 

са индивидуалним циљевима учења прилагођеним образовним стандардима. (ниво 

остварености 3) 

  3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама. (ниво 

остварености 2) 

  3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. (ниво остварености 

3) 

  3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са  

програмским циљевима и индивидуалним потребама. (ниво остварености 2) 

  3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит. (ниво 

остварености 3) 

  3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провере знања користе се у 

индивидуализацији подршке у учењу. (ниво остварености 2) 

 

 

 

 

 

 



 

Наставници: 

Стандарди квалитета: 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. (ниво 

остварености на основу резултата наставника износи 3,2 односно  ниво остварености за 

дати стандард квалитета је 3) 

  3.2.1 Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика. (ниво 

остварености 4) 

  3.2.2 Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу 

са индивидуалним циљевима учења прилагођеним образовним стандардима. (ниво 

остварености 4) 

  3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама. (ниво 

остварености 3) 

  3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. (ниво остварености 

3) 

  3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са  

програмским циљевима и индивидуалним потребама. (ниво остварености 3) 

  3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит. (ниво 

остварености 3) 

  3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провере знања користе се у 

индивидуализацији подршке у учењу. (ниво остварености 3) 

 

Родитељи: 

Стандарди квалитета: 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. (ниво 

остварености на основу резултата родитеља износи 3,1 односно  ниво остварености за 

дати стандард квалитета је 3) 

 

  3.2.1 Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика. (ниво 

остварености 3) 



 

  3.2.2 Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу 

са индивидуалним циљевима учења прилагођеним образовним стандардима. (ниво 

остварености 3) 

  3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама. (ниво 

остварености 2) 

  3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. (ниво остварености 

4) 

  3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са  

програмским циљевима и индивидуалним потребама. (ниво остварености 3) 

  3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит. (ниво 

остварености 4) 

  3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провере знања користе се у 

индивидуализацији подршке у учењу. (ниво остварености 3) 

Закључак самовредновања: 

На основу обрађених резултата на нивоу школе за Област самовредновања 3- Образовна 

постигнућа ученика  ниво  остварености износи 2,9 односно оствареност је на нивоу 3. 

Јаке стране установе: 

-Наставници у великој мери на основу праћења рада ученика планирају даљи рад на редовној 

настави. 

-Пружање додатне подршке ученицима кроз прилагођавање градива и задатака према 

индивидуалним потребама. 

-Наставници пружају подршку ученицима завршних разреда при припреми за завршни испит. 

-Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 

 

Слабе стране установе: 

-Неопходно је организовати допунску наставу  на већем нивоу у зависности од потреба 

ученика. 

-Недостаје  индивидуални приступ подршке током допунске наставе. 



-Организовати  додатну наставу у већем обиму и из више предмета у зависности од потреба 

ученика. 

-Пружање подршке ученицима на основу резултата иницијалног тестирања 

 

Прилог 1 

 

Упитник за ученике 

 

Молимо вас да одговорите на следећа питања процењујући у којој мери се слажете, или не 

слажете са следећим изјавама. Овде нема тачних и погрешних одговора. Сви одговори су 

једнако вредни ако одражавају ваше мишљење и процену.  Упитник је анониман. 

 

1.На основу напредовања ученика наставник планира даљи рад. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

2. Наставник пружа додатну подршку ученицима уколико је то потребно. 

 У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

3. Наставник прилагођава градиво и задатке за ученике којима је потребна додатна подршка. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

4. Наставник у складу са потребама ученика организује допунску наставу. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

5.Допунска настава помаже ученицима да боље напредују и поправе оцену. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 



6.Наставник организује додатну наставу/ваннаставне активности у складу са интересовањима 

ученика. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

7. Наставник пружа подршку и организује припрему за матурски/завршни испит. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

8. Наставник користи резултате иницијалног тестирања за даљи рад са ученицима. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

9. Наставник на основу резултата са провере знања пружа подршку ученицима у учењу. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

Прилог 2 

 

Упитник за наставнике 

 

Молимо вас да одговорите на следећа питања процењујући у којој мери се слажете, или не 

слажете са следећим изјавама. Овде нема тачних и погрешних одговора. Сви одговори су 

једнако вредни ако одражавају ваше мишљење и процену.  Упитник је анониман. 

 

1.На основу напредовања ученика планирам даљи рад. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

2. Ученицима пружам додатну подршку уколико приметим да је то потребно. 

 У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

3. Прилагођавам градиво и задатке за ученике којима је потребна додатна подршка. 



У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

4. Организујем допунску наставу у складу са потребама ученика. 

 У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

5.Примећујем да допунска настава помаже ученицима да боље напредују и поправе оцену. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

6. Организујем додатну наставу/ваннаставне активности у складу са интересовањима ученика. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

7. Пружам подршку ученицима и организујем припремну наставу за завршни/матурски испит. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

8. Користим резултате иницијалног тестирања за даљи рад са ученицима. 

 У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

9. На основу резултата са провере знања пружам подршку ученицима у учењу. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

Прилог 3 

Упитник за родитеље 

 

Молимо вас да одговорите на следећа питања процењујући у којој мери се слажете, или не 

слажете са следећим изјавама. Овде нема тачних и погрешних одговора. Сви одговори су 

једнако вредни ако одражавају ваше мишљење и процену.  Упитник је анониман. 

1.На основу напредовања ученика наставник планира даљи рад. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 



2. Наставник пружа додатну подршку ученицима уколико је то потребно. 

 У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

3. Наставник прилагођава градиво и задатке за ученике којима је потребна додатна подршка. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слаж 

4. Наставник у складу са потребама ученика организује допунску наставу. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

5.Допунска настава помаже ученицима да боље напредују и поправе оцену. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

6.Наставник организује додатну наставу/ваннаставне активности у складу са интересовањима 

ученика. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

7. Наставник пружа подршку и организује припрему за матурски/завршни испит. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

8. Наставник користи резултате иницијалног тестирања за даљи рад са ученицима. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

9. Наставник на основу резултата са провере знања пружа подршку ученицима у учењу. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

 

Закључна разматрања 

 

Идентификоване кључне снаге: 

 

 Успех и постигнућа ученика се редовно прате и разматрају 



 Већина ученика са којима се ради по ИОП-у показују напредак у складу са 

исходима постављеним у плановима 

 Анализа иницијалних тестова је било полазиште за квалитетно планирање ИОП-

а, допунске и додатне наставе 

 

 

 

Идентификоване слабости: 

 

 Просечни резултати успеха ученика на крају првог полугодишта у односу на 

иницијално тестирање и први класификациони квартал нису показали  напредак.  

 Резултати иницијалног тестирања не користе се у довољној мери као 

полазишна основа за напредак ученика 

 Код појединих предмета није се настава у довољној мери прилагодила 

могућностима ученика  ( из српског језика и књижевности  укупно 27 

недовољних оцена). 

 Планирани годишњи тестови на нивоу школе код највећег броја наставника 

нису реализовани 

 На нивоу стручних већа критеријуми за вредновање иницијалних и годишњих 

тестова нису усклађени 

 Рад ваннаставних активности је био испод сваког нивоа  

 

Препоруке: 

 

 Потребно је добро осмислити начин праћења и анализирања добијених података 

самовредновања, како би били употребљиви, тј. користили се у циљу побољшања 

образовних постигнућа ученика. 

 Потребно је осмислити и направити образац за праћење и анализу 

редовне/допунске и додатне наставе. 

 Кориговати,односно унапредити и прилагодити планове индивидуализације, 

допунске и праћења рада за предмет српски језик и књижевност. 

 Потребно је да педагог у сарадњи са наставницима српског језика и књижевности  

прати напредак ученика који су имају недовољан успех из овог предмета. 

 Потребно је осмислити и применити квалитетнију комуникацију и мотивацију за 

ученике који су остали неоцењени из једног или више предмета. 

 Унапредити рад ваннаставних активности ( квалитетно планирање и реализација 

часова). 

 Планирати припремну наставу за пробу државне матуре. 

 

 



ШКОЛА СЕ НАЛАЗИ НА НИВОУ КВАЛИТЕТА 2  У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВНА 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

За наредну школску годину 2022/23. Тим  планира да самовреднује област квалитета 5 

ЕТОС. 

 

 

 


