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      Чланови Тима за самовредновање у процесу реализације  Извештаја о самовредновању 

школе у шк. 2017/18. треба бавили су се вредновањем кључне области „Постигнућа 

ученика“. Самовредновање се врши у кључним областима  избором одговарајућих 

подручја вредновања и применом показатеља. Подручја вредновања су уже тематске 

целине (у односу на кључне области) које ближе дефинишу предмет праћења и 

вредновања. Свака кључна област је подељена на подручја вредновања по садржински 

сличним целинама унутар којих вреднујемо оствареност квалитета. Показатељи још 

прецизније дефинишу садржаје и активности у њима. Свако подручје вредновања 

обухвата неколико показатеља. 

Пошто самовредновање, између осталог, има задатак да процењује неку кључну област у 

целини или делимично, и у складу са тим сагледава одређене аспекте живота и рада 

школе, Тим за самовредновање направио је договор која ће се подручја вредновања, тј. на 

основу којих показатеља ће се ове школске године вредновати рад наше школе. Такође, 

пошто докази за процену остварености показатеља могу бити различити (разговори, 

састанци, анкете, школска документација, непосредно посматрање,анализа тестирања, 

такмичења и сл.), Тим је направио договор да вреднује на основу анкета ученика и 

наставника, на основу анализе школске документације и чек листа које су понуђене у 

Приручнику за самовредновање... У оквиру кључне области „Постигнућа ученика“ 

вредновано је подручје вредновања „Квалитет школских постигнућа“. То подручје 

вредновања  вредновано је на основу следећих показатеља: 

1. Оцене и успех 

2. Квалитет знања 

3. Пријемни и квалификациони испити, такмичења 

4. Мотивисаност ученика 

5. Вредности код ученика 

 

Оцене и успех вредноване су  на основу анализе табела успеха и уз помоћ  анализе  већ 

датих прилога у Приручнику за самовредновање рада школе. 

Квалитет знања вреднован је на основу извештаја о ученичким постигнућима као и на 

основу готових анкета предвиђених Приручником за самовредновање рада школе, које су 

попуњавали ученици и наставници и изнели свој став у вези са квалитетом знања које 

ученици усвајају у нашој школи. 
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Пријемни и квалификациони испити, такмичења  анализирани су на основу листа 

одељењских старешина које наши ученици уписују, а такође су анализирани и Записници 

Актива и Стручних већа, поготово  делови који су се тицали извештаја са такмичења. 

Мотивисаност ученика анализирана је на основу чек листи које се тичу евиденције о 

мотивисаности ученика за самостално стицање додатних знања и вештина, а такође се 

тиче и евиденције о мотивисаности ученика да учествују на такмичењима, у секцијама, 

ваннаставним активностима (прилог у Приручнику за самовредновање рада школе). 

Такође је извршена  анализа резултата  ученичких и наставничких анкета датих као прилог 

у Приручнику за самовредновање рада школе. 

Вредности код ученика  анализиране су на основу чек листи које се тичу евиденције о 

томе шта постоји од докумената  у нашој школи, на основу прилога у Приручнику за 

самовредновање рада школе, а такође су  анализирани резултати ученичких и 

наставничких анкета датих као прилог у истом. 

Анкетиран је случајни узорак ученика који су попунили анкете, а који је репрезентативан, 

и чини га око 10% ученика. Из сваке генерације отприлике по 30-ак ђака је попуњавало 

анкете. Укупно на нивоу школе 115 ученика попунило је  анкете у вези са три показатеља 

овог подручја вредновања, као и 52 наставника на исту тему. 

 

 

3.1.1. ОЦЕНЕ И УСПЕХ  

 

   Подручје вредновања Квалитет школских постигнућа вредновано је, између осталог и 

анализом показатеља „Оцене и успех“. Извршена је упоредна анализа успеха у последње 

четири школске године. У оквиру анализе поменутог, као битни показатељи успеха, 

поређене су средње оцене на нивоу школе: средње оцене по разредима и просечан број 

изостанака по ученику. Такође, узет  је у обзир и успех ученика, тј. проценат пролазности 

код ученика на нивуо разреда, као и проценат одличних, врло добрих, добрих, довољних, 

недовољних и неоцењених ђака. 

Пошто је успех ученика на крају школске године, може се слободно рећи – изузетан ( јер 

је пролазност стопроцентна), анализирани су подаци на крају наставне године, а не на 

крају школске, да би бар иоле увидели које су то нијансе које постоје у успеху ученика 

наше школе, гледајући уназад четири године. 
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Што се тиче средње оцене  на нивоу целе школе и по разредима, ситуација је следећа: 

Школске 2014/15. године средња оцена на нивоу школе била је 4,43, школске 2015/16. 

била је 4,49, шк. 2016/17. 4,44, а ове школске године била је 4,51. Први разред имао је 

највећу средњу оцену управо ове школске 2017/18. – 4,58, у поређењу са осталим 

годинама, када се кретала од 4,42, преко 4,52, затим 4,49 – прошле школске године. Та 

средња оцена управо је и највећа у односу на све остале генерације, што је на неки начин 

и оправдано, с обзиром на то да смо ове године уписали још једно одељење ученика са 

посебним способностима за рачунарство и информатику, које је наставило традицију 

успешних ђака наше школе. Други разред се по средњим оценама креће од 4,49 до 4,53; 

разлике су минималне упоређујући школске године. Овогодишњи трећи разред показао је 

такође висок просек – 4,53, док су се трећаци у претходним годинама кретали од 4,41 до 

4,27. Што се тиче матураната, средња оцена ове године била је 4,45, прошле – 4,48, шк. 

2015/16. била је 4,39, а шк. 2014/15. матуранти су имали највећу просечну оцену, која је 

износила 4,55. Све у свему, просечне оцене и по разредима, и на нивоу школе су веома 

високе, и врло често су ученици на нивоу целе школе показали одличан успех, или су по 

средњој оцени, веома близу њему. 

Што се тиче  просечног броја изостанака (105 по ученику) ове школске године, он се 

смањио у односу на прошлу кад је био 113 изостанака по ученику. Школске 2015/16. 

износио је 104 изостанка по ученику, а 2014/15. – 100 изостанка по ученику. 

Број одличних ученика из године у годину расте: од 2014/15. кад је 58% ученика било 

одлично, до ове школске 2017/18. када је проценат одличних износио 65%. Број врло 

добрих ученика се смањује у корист одличних ученика. Школске 2014/15. проценат врло 

добрих је био 39%, док је ове школске године био 33%. Број добрих ученика се креће око 

2%. Довољних ученика нема већ неколико година уназад. 

Ова школска година по питању пролазности ученика показала се као најбољи (99,50%), 

ако посматрамо укупну пролазност ученика. Број ученика са негативним успехом ове 

године износио је само 0.41% ученика, и то само ученици четвртог разреда, који су у 

јунском року и положили поправне испите. Претходне школске године проценат ученика 

са негативним успехом био је 0,72%, међу којима су били углавном матуранти и један 

ученик првог разреда. Школске 2015/16. био је такође веома мали проценат ученика са 

негативним успехом (0,30%), и то само ученика трећег разреда. Школске 2014/15. најмањи 

проценат ученика имао је негативни успех – само 0,20% . Број неоцењених ученика је 

варирао из године у годину – ове године само 1 ученик другог разреда остао је неоцењен и 

два ученика четвртог разреда су поред недовољних оцена били и неоцењени из појединих 

предмета. Прошле 2016/17. је било 4 ученика, школске 2015/16. било је 6 неоцењених 

ученика, а 2014/15. – исто 4 ученика. 
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Све у свему, генерално гледано, успех ученика  је одличан ако анализирамо четири 

последње године, поготово ако бисмо посматрали успех ученика на крају школске, а не на 

крају наставне године, где је пролазност стопроцентна или близу тога, јер готово сви 

ученици (мисли се на тај незнатан број ученика који су завршили наставну годину са 

негативним успехом или неоцењени), у августовском року положи поправне и разредне 

испите, и заврши школску годину са добрим, чак врло добрим успехом. 

Надамо се да је овако добар успех права заслуга наших ученика и запослених, иако се 

понекад запитамо да ли је критеријум у односу на неке раније године слабији, па је у 

складу са тим и све већи број одличних ђака. Приликом спољашњег вредновања школе 

наша гимназије је оцењена оценом 4. Трудимо се да задржимо и унапредимо овај начин 

рада са ученицима и организацију целокупног образовно васпитног рада како бисмо 

сачували висок ниво постигнућа ученика и целе школе. Верујемо да се у нашу школу у 

последње време уписују ученици који су и у својим основним школама били веома 

успешни, а такође дођу у нашу школу са великим амбицијама и аспирацијом. Овде у 

нашој гимназији наставе са изразитом жељом за стицањем знања, жељом за напредовањем 

у образовању и такмичењем у разним сферама. Ученици првенствено својим трудом, у 

заједничком делању њих и наставника успеју да се изборе за тако добре просеке и сигурни 

смо да на такав начин обезбеђују добру основу за даље високо образовање – што показују 

и листе рангираних бруцоша на факултетима, који су управо ђаци Прве београдске 

гимназије.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

3.1.2. КВАЛИТЕТ ЗНАЊА  

Испитивањем је обухваћено 55 наставника и 115 ученика првог и четвртог разреда. Према 

захтеву анкете нису сви испитаници процењивали свих 10 тврдњи, па је тако у групи 

наставника тридесеторо испитаника могло да се изјасни у вези са десетом тврдњом, док је 

у групи ученика осму тврдњу процењивало 85 ђака, девету тврдњу 94, а десету њих 65. 

 

Анкета наставници 

1- неважно 

2- мало важно 

3- важно 

4- врло важно 
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НАСТАВНИЦИ ВАЖНО    

Питања 1 2 3 4 

Школска знања стечена на мојим часовима омогућују 

ученицима да се боље сналазе у садашњем и будућем 

професионалном и приватном животу 

0 0 10 45 

0.00% 0.00% 18.18

% 

81.82

% 

Ученици користе знања стечена у оквиру мог предмета у 

свакодневним животним ситуацијама 

0 0 13 32 

0.00% 0.00% 23.64

% 

58.18

% 

Школска знања помжу ученицима у осамостављивању и 

иницијативности 

0 9 19 27 

0.00% 16.36% 34.55

% 

49.09

% 

Моји ученици су оспособљени да повезују знања стечена 

у мом предмету са знањима стеченим у другим наставним 

предметима 

0 0 12 43 

0.00% 0.00% 21.82

% 

78.18

% 

Школска знања помажу ученицима да се сналазе у новим 

и непознатим ситуацијама 

0 8 19 28 

0.00% 14.55% 34.55

% 

50.91

% 

Школска знања стечена у средњој школи су довољна да се 

ученици могу одмах укључити у радни однос 

0 7 27 21 

0.00% 12.73% 49.09

% 

38.18

% 

Знања стечена у школи им омогућују да могу (без 

додатних часова )да одговоре на захтеве писаних, 

контролних задатака и усмених испитивања 

0 0 5 50 

0.00% 0.00% 9.09% 90.91

% 

Пријемни испит за факултет ученици могу да положе са 

знањима које стекну  у оквиру мог предмета 

0 9 5 41 

0.00% 16.36% 9.09% 74.55
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% 

Школско знање са часова редовне и додатне наставе 

обезбеђује ученицима довољно знања да се могу 

такмичити на школском и општинском нивоу 

0 0 5 50 

0.00% 0.00% 9.09% 90.91

% 

Квалитет знања на националном тестирању је резултат 

знања које сам им пружила у оквиру овог предмета 

0 0 16 14 

0.00% 0.00% 53.33

% 

46.67

% 

 

1- нетачно / није присутно 

2- у мањој мери  тачно / присутно 

3- у већој мери тачно /присутно 

4- тачно /присутно у потпуности 

 

НАСТАВНИЦИ ТАЧНО    

Питања 1 2 3 4 

Школска знања стечена на мојим часовима омогућавају 

ученицима да се боље сналазе у садашњем и будућем 

приватном и професионалном животу 

0 0 15 40 

0.00% 0.00% 27.27

% 

72.73

% 

Ученици користе знања стечена у оквиру мог предмета у 

свакодневним животним ситуацијама 

0 10 15 30 

0.00% 18.18% 27.27

% 

54.55

% 

Школска знања помажу ученицима у осамостављивању и 

иницијативности 

0 9 22 24 

0.00% 16.36% 40.00

% 

43.64

% 

Моји ученици су оспособљени да повезују знања стечена 

у мом предмету са знањима стеченим у другим наставним 

предметима 

0 0 15 40 

0.00% 0.00% 27.27 72.73
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% % 

Школска знања помажу ученицима да се сналазе у новим 

и непознатим ситуацијама 

0 6 25 24 

0.00% 10.91% 45.45

% 

43.64

% 

Школска знања стечена у средњој школи су довољна да се 

ученици могу одмах укључити у радни однос 

0 7 28 20 

0.00% 12.73% 50.91

% 

36.36

% 

Знања стечена у школи им омогућују да могу (без 

додатних часова )да одоговоре на захтеве писаних, 

контролних задатака  и усмених испитивања 

0 0 5 50 

0.00% 0.00% 9.09% 90.91

% 

Пријемни испит за факултет ученици могу да положе са 

знањима које стекну у оквиру мог предмета 

0 9 5 41 

0.00% 16.36% 9.09% 74.55

% 

Школска знања са часова редовне и додатне наставе 

обезбеђује ученицима довољно знања да се могу 

такмичити на школском и општинском нивоу 

0 0 5 50 

0.00% 0.00% 9.09% 90.91

% 

Квалитет знања на националном тестирању је резултат 

знања које сам им пружила у оквиру свог предмета 

0 0 16 14 

0.00% 0.00% 53.33

% 

46.67

% 

 

 

 

Анкета ученици  

1- неважно 

2- мало важно 

3- важно 

4- врло важно 
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УЧЕНИЦИ ВАЖНО    

Питања 1 2 3 4 

Знања стечена у школи ми омогућавају да се боље 

сналазим у садашњем и будућем професионалном и 

приватном животу 

0 0 28 87 

0.00% 0.00% 24.35% 75.65% 

Школска знања користим у свакодневним животним 

ситуацијама 

0 0 35 80 

0.00% 0.00% 30.43% 69.57% 

Школска знања ми помажу  у осамостављивању и 

иницијативности 

0 0 32 83 

0.00% 0.00% 27.83% 72.17% 

Повезујем знања стечена у различитим наставним 

предметима 

0 0 36 79 

0.00% 0.00% 31.30% 68.70% 

Школска знања ми помажу да се сналазим у новим и 

непознатим ситуацијама 

0 0 41 74 

0.00% 0.00% 35.65% 64.35% 

Школска знања стечена у средњој школи су довољна да се 

могу одмах укључити у радни однос 

0 0 34 81 

0.00% 0.00% 29.57% 70.43% 

Знања стечена у школи ми обезбеђују да могу ( без 

додатних часова ) да одговорим на захтеве наставника 

(писмени и контролни задаци ,усмена испитивања) 

0 0 22 93 

0.00% 0.00% 19.13% 80.87% 

Пријемни испит за факултет могу да положим са знањима 

које стекнем у школи 

0 0 38 47 

0.00% 0.00% 44.71% 55.29% 

Школска знања са часова редовне и додатне наставе 

обезбеђују ми довољно знања да могу да се такмичим на 

школском  и општинском нивоу 

0 0 24 70 

0.00% 0.00% 25.53% 74.47% 

Показано знање на националном тестирању је резултат 0 0 26 39 
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знања које сам стекао/ла од наставника одређеног 

предмета (у мојој школи ) 

0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 

 

1- нетачно / није присутно 

2- у мањој мери  тачно / присутно 

3- у већој мери тачно /присутно 

4- тачно /присутно у потпуности 

 

 

УЧЕНИЦИ ТАЧН

О 

   

 1 2 3 4 

Знања стечена у школи ми омогућавају да се боље сналазим 

у садашњем и будућем професионалном и приватном 

животу  

34 50 31 0 

29.57% 43.48% 26.96% 0.00% 

Школска знања користим у свакодневним животним 

ситуацијама 

36 79 0 0 

31.30% 68.70% 0.00% 0.00% 

Школска знања ми помажу  у осамостављивању и 

иницијативности 

41 74 0 0 

35.65% 64.35% 0.00% 0.00% 

Повезујем знања стечена у различитим наставним 

предметима 

41 37 37 0 

35.65% 32.17% 32.17% 0.00% 

Школска знања ми помажу да се сналазим у новим и 

непознатим ситуацијама 

80 35 0 0 

69.57% 30.43% 0.00% 0.00% 

Школска знања стечена у средњој школи су довољна да се 

могу одмах укључити у радни однос 

93 22 0 0 

80.87% 19.13% 0.00% 0.00% 

Знања стечена у школи ми обезбеђују да могу (без додатних 20 31 64 0 
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часова) да одговорим на захтеве наставника ( писмени и 

контролни задаци ,усмена испитивања) 

17.39% 26.96% 55.65% 0.00% 

Пријемни испит за факултет могу да положим са знањима 

које стекнем у школи 

15 42 28 0 

17.65% 49.41% 32.94% 0.00% 

Школска знања са часова редовне и додатне наставе 

обезбеђују ми довољно знања да могу да се такмичим на 

школском и општинском нивоу 

10 33 51 0 

10.64% 35.11% 54.26% 0.00% 

Показано знање на националном тестирању је резултат 

знања које сам стекао/ла од наставника одређеног предмета 

(у мојој школи) 

10 29 19 7 

15.38% 44.62% 29.23% 10.77% 

 

 

   Обрадом добијених одговора закључује се да велика већина испитаника из обе групе 

тврдње понуђене у анкети процењује као ВАЖНЕ или ВЕОМА ВАЖНЕ за наставни 

процес. Међутим, у процени присутности ових компоненети у наставном процесу 

(односно у процени њихове тачности) одговори наставника и ученика се видно разликују. 

Ова разлика  најочигледнија је у одговорима који се односе на 2, 5. и 6. тврдњу. Док 

већина наставника сматра да кроз извођење наставе - у мањој или већој мери - испуњава 

циљеве наведене у понуђеним тврдњама, дотле велики број испитаних ученика сугерише 

да се ови циљеви кроз наставни процес или уопште не остварују или се остварују у сасвим 

малој мери. Тако већина испитаника из групе ученика сматра да су школска знања 

неупотребљива у свакодневним животним ситуацијама (тврдња 2), да не помажу у 

осамостаљивању и иницијативности (тврдња 3), те да нису од користи за сналажење у 

новим ситуацијама (тврдња 5).  

Веће слагање међу испитаницима обе групе присутно је у процени оних тврдњи које се 

односе на употребљивост стечених знања у испуњавању редовних школских обавеза 

(контролни и писмени задаци), затим на такмичењима, као и у сврху полагања пријемних 

испита. 
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3.1.3. ПРИЈЕМНИ И КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТИ, ТАКМИЧЕЊА 

 

Постигнућа ученика на такмичењима и у ваннаставним активностима 

на крају школске 2017/18. године 

У Првој београдској гимназији ради читав низ секција и клубова, а ученици се радо 

одазивају на такмичења и на њима постижу завидне резлтате.  

Школа додељује неколико награда које су специфичне само за нашу установу.  

Задужбина Константин Т  Скалерић  

Доктор медицине Константин Т. Скале-рић (1934), специјалиста радиологије, матурирао је 

у Првој београдској гимназији школске 1952/1953. године. Др Скалерић дуги низ година 

живи и ради у Цириху у Швајцарској, где је остварио успешну каријеру. 

Угледни циришки лекар није заборавио своју гимназију, чији је добротвор већ више од 

двадесет година. У време прославе стопеде-сетогодишњице Прве београдске гимназије 

1989/1990. године, др Скалерић је основао задужбину која носи његово име. „Задужбина 

Константин Т. Скалерић“ сваке године додељује три вредне новчане награде ученицима 

гимназије: за ђака генерације, најбољег литерату и најбољег математичара. 

У школској 2017/18 години ове награде су освојили: 

1.Марјановић Ана - награда за набољег литерату  

2.Петровић Теодора - награда за најбољег математичара и Предлог за Ђака генерације 

3.Соколов Тамара - ђак генерације  

Задужбина Вида Јеличић 

Вида Јеличић рођена је у Београду 1959.године. Похађала је и завршила Основну школу 

“Михаило Петровић Ага” (сада “Михаило Петровић Алас”) са одличним успехом и 

дипломом “Вук Караџић”. Била је ђак Прве београдске гимназије у којој се развила у 

свестрану личност. Све време њеног школовања, у дневницима рада и све-дочанствима 

блистала је једино оцена одличан. Имала је подједнако дара за хуманистичке, као и за 

природне науке. Изненада после кратког боловања се угасио живот ове младе 

матуранткиње.  
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У спомен рано преминуле Виде Јеличић, ученице IV/3 разреда Гимназије, отац Јанко 

(дипл. инжењер), мајка Биса Јеличић, ујак Радослав Селинкић, његова супруга Вјера 

Мартиновић Селинкић и Гимназија, основали су 25. маја 1977. године, фондацију „Вида 

Јеличић”, која сваке године награђује ученика генерације. После смрти Видиних 

родитеља, настављена је изузетна сарадња, нарочито у последњој деценији, са чланом 

породице који живи у Риму и Београду, проф. арх Слободаном Данком Селинкићем, данас 

редовним професором Департмана за архитектуру и урбанизам Техничког факултета у 

Новом Саду. 

У школској 2017/18 години награду Ђак генерације понела је Тамара Соколов. 

Награда за хуманистичке науке ''Милош Ђурић'' – коју је у школској 2017/18 години 

добио ученик Стеван Терзић. 

Остале изузетне награде су: 

Награда за дебату и беседништво (додељује се од 2015. године) – а ове школске године 

освојили су је Баљак Милена и Џивџановић Драган. 

Награда за најбољег фотографа матуранта ''Јелена Павић'' – добитница је Тамара Соколов. 

Награда за физичара генерације – најбољи физичари су Масловарић Јана, Божић Душан и 

Крунић Јован. 

Награда за хемичара генерације – Газикаловић Александра 

Награда за спортисту генерације – Величковић Димитрије 

Награда за музичара генерације – Јован Рошуљ 

Две специфичне награде су Награда за човечност која се додељује ученицима који се 

истакну као несебични и добри другови и ангажују у хуманитарном раду као и Награда за 

редовно похађање наставе која се додељује ученицима који нису изостајали, осим у 

случају промовисања школе и учешћа на такмичењима. 

Награду за човечност су добиле: Панчевски Јелена, Ђурчић Милица, Остојић Тамара, 

Тодоровић Андриа, Пантић Драгана, Недељковић Лука, Пешић Вељко, Марјановић Петар 

и Јован Рошуљ.  

Награде за редовно похађање наставе добили су: Охлопков Кирил, Охлопков Иља и 

Арсенијевић Анђела, Ристић Вања, Срдановић Павле, Тица Никола, Грујић Павле, Савић 

Јована, Марковић Марија, Перковић Елена, Дамљановић Ђорђе, Прица Исидора, Кизић 

Лука. 
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Вукове дипломе  

4-1 

Рошуљ   Јован   

Терзић  Стеван 

Живадиновић Марија 

4-2 

Богуновић Ана 

Златковић Александра 

4-3 

Гвозден Матија 

Митровић Драгана 

4-4 

Соколов Тамара 

Ђорђевић Тијана  

Даниловић Ленка 

4-5 

Охлопков Иља 

 

4-6 

Марјановић Ана 

Борјан Никола 

Божић Душан 

Трифуновић Александар 

Жежељ Алекса 

4-7 

Пешић Вељко  

Петровић Теодора 

Сарјановић Анђела 

Хаџефендић Дијана 

4-8 

Крунић Јован 

Ђуровић Јасна 

Цакић Ана 
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Милинчић Милица 

Марјановић Стефан 

Ковачевић Александра 

Лукић Душанка 

Награде на такмичењима 

Математика  

Општинско такмичење одржано је у јануару 2018. У  просторијама Прве београдске 

гимназије. На градско такмичење пласирало се 38 наших ученика. Осим редовног 

такмичења, наши ученици су учествовали и на такмичењима Кенгур и на Математичком 

турниру Архимедес. 

 

Српски језик и књижевност 

Ученици су учествовали на такмичењу из књижевности (од градског до републичког 

нивоа), на такмичењу из Српског језика и језичке културе (од градског до републичког 

нивоа) и на Књижевној олимпијади. 

 

Физика 

25. 02. 2018. године у нашој школи одржано је Општинско такмичење из физике. Интересовање 

ученика за такмичење, из године у годину, расте. На Општинско такмичење  изашла су  44 

ученика. Одличне резултате и пласман на Окружно такмичење остварилa су 34 ученика. 03. 03. 

2018. године одржано је Окружно такмичење из физике у Електротехничкој школи “Никола 

Тесла''.   

Ученици четвртог разреда: Јован Крунић и Душан Божић позвани су на Српску физичку 

олимпијаду. Ученици: Јован Крунић, Душан Божић и Марија Крстић уписују се на факултет без 

полагања пријемног испита.  

14 – 17. 12. 2017 године  наши ученици су  учествовали на “Фестивалу науке “ на Београдском 

сајму. На тај начин они су дали свој допринос популаризацији физике и популаризацији наше 

школе. 

06. 06. 2018. године у нашој школи је одржан је четврти “Фестивал физике“. Наши ученици су 

изводили демонстрације и лабораторијске вежбе за наше прваке,  као и за ученике основних 

школа, који су нам дошли у посету. 

Историја, филозофија 

На државно такмичење из историје пласирали су се: Аранђеловић Јанко  и Даниловић 

Александар (1/4), Хасановић Феђа (1/5), Костић Немања (1/), Уљар Никола (1/8), Лалић 

Павле (2/5), Мрђа Елена (2/6) и Перић Александар (3/3). Ученик Даниловић Александар 
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освојио је треће место на државном такмичењу. Ученик Марко Еделман се пласирао на 

државно такмичење из филозофије. 

 

Страни језици 

Немачка језичка диплома првог степена (DSD, Deutsches Sprachdiplom) је диплома о 

постигнутом нивоу знања немачког језика, који одговара нивоу Б1 Заједничког европског 

оквира. Стална конференција министара културе Савезне Републике Немачке додељује је 

ученицима немачког језика у иностранству и призната је на немачком говорном подручју 

као званични доказ о познавању немачког језика. У школској 2017/18 години 43 ученика 

наше школе је стекло ову диплому.  

DELF (Diplôme d’études en langue française је званични испит Министарства просвете 

Републике Француске који омогућава одређивање нивоа знања француског  језика као и 

способност његове употребе. Њeгово важење је неограничено. Дипломе ДЕЛФ усклађене 

су са нивоима заједничког европског оквира за живе језике Савета Европе. Свака диплома 

је независна: кандидат може, без полагања приступних тестова да се пријави на испит и 

стекне жељену диплому, иако претходно није стекао диплому нижег нивоа. Свака 

диплома вреднује 4 језичке способности: усмено и писмено разумевање као и усмено и 

писмено изражавње. У школској 2017/18 години 35 ученика је стекло ову диплому и то: 14 

ученика ниво А2, 14 ученика ниво Б1 и 7 ученика ниво Б2. 

Биологија 

Школско такмичење је одржано 27. 02. 2018. године. Након школског такмичења, предметни 

наставници су припремали ученике за остала такмичења. На градском такмичењу је учествовало 

32 ученика наше школе. Градско такмичење је одржано 25. 03. 2018. године у Седмој београдској 

гимназији. Наши ученици су остварили одличне резултате. На републичко такмичење се 

пласирало једанаест ученика наше школе. Ученици који су се пласирали на републичко такмичење 

су: Мијајловић Катарина 1/6, Милић Алекса 1/6,  Поповић Леа 1/7, Саковић Маја 2/4, Мишчевић 

Леа 2/7, Шкеровић Јулија 3/7, Ђорђевић Тијана 4/4, Крајновић Јована 4/6, Петровић Кристина 4/6, 

Пешић Вељко 4/7 и Ђукић Бланка 4/8. Ученик Милић Алекса је освојио треће место на градском 

такмичењу, Шкеровић Јулија треће место, Пешић Вељко прво место и Крајновић Јована треће 

место. Републичко такмичење је одржано 20. 05. 2018. године у Нишу. Ученици су у пратњи 

наставника Домазетовић Драгане и Килибарда Тање организованим превозом отишли у Ниш. 

Ученици Мијајловић Катарина и Милић Алекса су освојили друго место на републичком 

такмичењу. Актив похваљује све ученике који су учествовали на такмичењима.  

Физичко васпитање 

Ученици су изведени на сва такмичења која су у плану Савеза за школски спорт Србије, и 

постигнути су следећи резултати: 
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- Ученица Милена Вулетић освојила је треће место на Градском такмичењу у пливању у 

дисциплини 100м прсно. 

- Женска кошаркашка екипа освојила је 2. место на Општинском такмичењу у кошарци 

- Мушка кошаркашка екипа освојила је 2. место на Општинском такмичењу у кошарци 

- Курс скијања реализован је у два термина на Копаонику, крајем фебруара и почетком 

марта месеца. Курсеве су водили професори Драган Чингелић и Дара Булић. Курс је 

похађало 40 ученика и сви почетници су успешно савладали обуку, а напредније групе су 

технички ниво обучености подигли на виши ниво. 

- Учешће ученика на Београдском и Прашком маратону. На Прашком маратону 

учествовали су: Сара Стефановић, Невена Дедић, Александра Којчиновић, Зоја Грбовић, 

Данијел Даневић, Марко Вукашиновић, Душко Требаљевац, Коста Недељковић, Лука 

Мисита, Матија Живковић, Огњен Ранковић. 

- Школска екипа матураната учествовала је на традиционалној трци матураната у веслању 

у организацији Београдске хронике РТС-а. Учесници: Величковић Димитрије, Остојић 

Алекса, Бабић Ненад, Недељковић Петар, Зеновић Стефан, Лозанчић Мтија, 

Димитријевић Илија, Тодоровић Андриа, Николић Михаило, Алексијевић Вељко, Вуковић 

Владе и Павловић Милица. 

У сардњи са Црвеним крстом Старог града реализована је обука ученика у пружању прве 

помоћи. Ученици који су положили курс су: Џелетовић Јована, Шушњар Катарина, 

Милошевић Марта, Дедић Невена, Манић  Вишња, Тановић Тијана, Јанићијевић Мина, 

Андрић Нађа, Арсеновић Теодора, Вукадиновић Јана, Бојковић Никола, Мартић Миа, Ћук 

Милош, Радић Бојан, Лончар Марко, Пиљак Сара, Шевић Вања, Николић Милица и Зарић 

Ива. 

Ученик Дамир Клемпић освојио је 1.место на Градском такмичењу, 1.место на 

Међуокружном и 3.место на Републичком такмичењу у атлетици. 

- Учешће на Гимназијади 2018. у кошарци, фудбалу (мушке екипе) и одбојци (женска 

екипа). 

- Учешће школске женске одбојкашке екипе  у Лиги гимназија. 

- Учешће наших ученика на сајму спорта у организацији Факултета Сингидунум. 

Професор Дара Булић организовала је Меморијални турнир, Александар Радовић“, 

ревијалног карактера између два одељења 4/7 и 4/6. Победник је било одељење 4/6. 

Организовала је одбојкашки турнир ученика црвене смене на нивоу другог, трећег и 

четвртог разреда. У другом разреду је победник било одељење 2/7, у трећем разреду  

одељење 3/7, а у четвртом разреду одељење 4/5. Фолклорна група предвођена 

професорком Булић учествовала је на прослави школске славе Св. Саве. 
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Актив уметности 

Тамара Соколов 4/4 – награда Најбољи фотограф матурант 

Јован Рошуљ 4/1 – награда Најбољи музичар (додељује се од ове године) 
Јована Петковић 1/4, Ленка Тешић 1/3 и Лазар Видић 1/6 су освојили прве награде на Републичком 

такмичењу у традиционалном певању. Петар Карановић 1/4 је освојио другу награду на 

Републичком такмичењу у традиционалном певању. Лука Стојчевић 2/2 је освојио трећу награду 

на Републичком такмичењу у традиционалном певању.  

Софија Радовановић 3/3 је освојила трећу награду на ликовној смотри у оквиру Ђачког Вуковог 

сабора у Тршићу и другу награду на Републичкој смотри ликовнох радова. 

Дијана Трајковић 1/4 је освојила другу награду на Републичкој смотри ликовнох радова. 

Сара Ђука, Тамара Петровић и Марија Рашковић ученице 3/3 су освојиле прву награду на 

такмичењу Дунавски уметник за серију фотографија. 

На конкурсу Факултета савремене уметности са темом ''Аутопортрет'' Никола Стојановић 4/1 је 

освојио трећу награду за видео рад. Изложени су радови Софије Радовановић и Димитрија 

Недељковића и приказан видео рад Софија  Филипа 2/8. 

За допринос музичком животу школе похваљени су матуранти: Александар Јовичић, Дијана 

Глигоров и Ана Шевић. 

За допринос ликовном животу школе похваљени су матуранти: Мина Настасијевић, Милица 

Мијатовић, Ленка Даниловић, Марија Бојанић, Ана Вулетић, Ива Зелић, Милица Лазић, Ана 

Лукач, Димитрије Недељковић, Никола Стојановић, Анђела Томић и Соња Јовановић. 

Списак награђених ученика на крају школске 2017/18. године 

1-Р 

Дерикоњић Душан         Републички ниво Математика  1.награда 

                                          Окружно такмичење  Математика  2.награда 

                                          Математички турнир Архимедес   3.место 

Ђелић Теодор               Окружно такмичење  Математика   3.место 

                                        Државно такмичење    “Дабар”,   учешће 

                                        Градско такмичење    из програмирања   3.место 

 

Пешкировић Петар      Републички ниво       Математика    2.место 

                                        Окружно такмичење    Математика  1.место 

                                        Државно такмичење   Дабар ,   учешће 

                                        Градско такмичење   Физика   3.место 

 

 Ласица Никола             Државно такмичење  “ Дабар”,  учешће 

 Николић Лука              Државно такмичење   “Дабар”,   учешће 

 Стаматовић Никола    Државно такмичење   “Дабар”,     учешће 
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Бабић Миња  Градски ниво Језичка култура 3.место, Републички, учешће                                         

1-1 

Колар Миа  Градски ниво,Књижевна олимпијада   2.место,  

 

1-2 

Лулуџија Катарина         Републички ниво  Латински језик, 6.место 

 

1-3 

Тешић Ленка   Републички ниво      Етно певање    1. Награда 

 

1-4 

Даниловић Александар  Градски н. Физика 3. место, Градски н. Историја 3.м.  Републички 

ниво, 3.место 

                                                  

Петковић Јована      Републички ниво  Певање традиционалне песме, 1.место 

Карановић Петар       Републички ниво Певање традиционалне песме  2.место 

Трајковић Дијана        Републички ниво  Смотра ликовних радова  2.место 

 

Вукобрат Сташа Градски ниво Математика 2.место, Републички,  учешће 

Аранђеловић Јанко  Градски ниво   Историја   3. Место, Републички,  учешће 

1-5 

Ковачевић Михајло     Градски ниво    Физика    3. Место,  Републички ниво   Хемија 

учешће 

                              

Хасановић Феђа  Градски ниво  Историја   3.место, Републички ниво   Историја   учешће 

Наград за редовно похађање наставе 

1-6 

Михајловић Ивана        Градски ниво  Српски 1.место, Републички ниво  1.место 

Видић Лазар  Градски ниво   Српски  језик 2.место, Градски ниво Књижевност    2.место 

Републички ниво Етно певање  1.место, Републички, Књижевност,  учешће 

Милић Алекса    Градски ниво  Биологија  3.место, Републички ниво 2.место                                      

Мијајловић Катарина    

Градски ниво Биологија, учешће  Републички ниво  2. место    
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Градски ниво Српски језик 1.место,  Републички ниво   Српски , учешће 

Градски ниво Књижевност 1.место,  Републички ниво, учешће                                    

Јањић Александар  Градски ниво   Физика   3.место, Републички, учешће 

Костић Немања   Градски ниво   Српски  језик  3.место, 

Градски ниво  Историја   2.место, Републички ниво ,  учешће 

Републички ниво, учешће Васковић Лара 

 

1-7   

Крстић Маја    

Градски ниво  Физика 2.место,  Републички ниво Хемија учешће 

Међународни  дебатни турнир за почетнике    “Децембарац”1.место 

Награда за  редовно пухађање наставе 

Поповић Леа    Републички ниво, Биологија учешће,  

Међународни дебатни турнир за почетнике”Децембарац”  1. место 

Милајић Лука   Републички ниво    Латински    учешће 

1-8 

Милинов Милица    Градски ниво  Књижевна олимпијада  2.место, Републички ниво  

учешће 

                                   

Уљар Никола  Градски ниво Историја  3.место,  Републички ниво,  учешће                                  

Богдановић Бранко                                          

Градски ниво   Математика    1.место 

Републички ниво    Математика    похвала    4.место 

Међународни дебатни турнир за почетнике “Децембарац” полуфинале и  Турнир Прве 

београдске гимназије   - учешће 

 “ Монопол”  учешће 

Ранђеловић Милица  Међународни дебатни турнир за почетнике  Децембарац,  учешће 

(није на академији – Петница), Турнир Прве београдске гимназије учешће 

 

2-1 

Oгњеновић Оливера  Градско такмичење књижевна олимпијада 1. Место, учешће на 

републичком такмичењу 

Гајовић Јована  Градско такмичење књижевна олимпијада 2. Место учешће на 

републичком такмичењу, Републички фестивал музичких школа Србије Уб,  1. Награда 



22 

 

 

Сеч Јелена, републичко такмичење – контрабас, прво место и виолончело 3. Место 
 

2-2 

Контић Ј елена    Учешће на Међународним смотрама синхроног пливања 

Арсеновић Теодора,  републичко такмичење у традиционалном певању, 3.место 

Стојићевић Лука,  републичко такмичење у традиционалном певању,3.место 

Ћук Милош,  републичко такмичење у традиционалном певању, 3.место 

2-3 

Латиновић Дубравка   Међународно такмичење младих музичких талената-клавир, 

Аранђеловац, 2.  Награда 

   

2-4   

Јолић Јован    Градски ниво, Српски језик и језичка култура  1.место Републички ниво, 

учешће                        

Савановић  Лука   Градски ниво   Физика  1. место, Републички ниво, учешће 

Саковић Маја, републички ниво биологија, учешће  

2-5 

Павловић Вера     Републички ниво   Српски језик и књижевност, 1.место 

Штрбац Жељана   Републички ниво   Српски језик и књижевност   1.место 

Крагић Анђела       Републички ниво    Соло певање    1.место 

Караић Душица      Републички ниво    Српски језик и књижевност   3.место 

Лалић Павле           Републички ниво     Историја  учешће 

Глоговац Лука        Градски ниво          Веронаука    1.место  (тимски) 

2-6 

Величковић Милица   Градски ниво   Књижевност  1.место,  Републички ниво, 3.место 

                                        

Мрђа Елена   Градски ниво Историја 3.место, Републички ниво учешће 

Јевтић Јулијана  Градски ниво  Математика   3.место, Градски ниво Књижевност   1.место, 

Републички ниво, учешће 

Мијајловић Милица      Награда за редовно похађање наставе 

2-7 

Мирковић Михаило   Градски ниво  Математика   2. Место Републички нив ,  учешће 
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 Градски ниво   Хемија  1.место,  1.место  - Републичко такмичење и смотра  

истраживачких радова ученика средњих шк 

               *3.место Државна смотра радова ученика средњих школа 

                   *3.место  , категорија Тест и истраживачки рад                                           

*Учешће Републичко такмичење,  категорија Тест и експериментална вежба 

Градско такмичење   категорија Тест и експериментална вежба 

*1.место     Градско такмичење  категорија  Тест и истраживачки рад   

*2.место   Регионално такмичење и смотра истраживачких радова ученика средњих школа 

Мишчевић Леа          Републички ниво    Биологија  учешће 

Лазаревић Марко    Градски ниво         Хемија   2.место, Републички, учешће 

 

3-1 

 Грбић Лука    

Финалиста Регионалног  такмичења  у беседништву    

Републички ниво    Позоришни сусрети ученика гимназија Србије, награда за најбољег 

глумца 

Добраш Стефан   Градски ниво  Књижевна олимпијада   1.место, републички ниво, учешће 

3-3  

 Перић Александар  Градски ниво Историја   3. Место Републички,  4.место 

                                         

    Радовановић Софија     Републички ниво    Смотра ликовног стваралаштва,  

    Поштић Анђела, Републички ниво, Књижевна олимпијада, 3.место 

    Ђука Сара  Републички ниво      Дунавски уметник  2018.,1.награда 

    Петровић Тамара Републички ниво    Дунавски уметник  2018.,1.награда 

    Рашковић Марија Републички ниво   Дунавски уметник  2018., 1.награда 

    Ћировић Катарина, Републички ниво, српски језик, учешће 

3-4 

 Граховац   Михаило   Градски ниво  Математика   1. Место и пласман на републичко        

такмичење 

Математика “Архимедес “  3.место 

Математика   “Кенгур “        похвала 
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3-5 

Пијевчевић Предраг    

 Међународни  дебатни турнир Економског факултета   “Монопол “  2. место тимски 

Међународни турнир” Budapest  Open  2018.”  почетничка категорија   2.место   тимски 

 Међународни   турнир    “Zagreb Open 2018.” 

Дебатни турнир Прве београдске гимназије 2.говорничко место 

Милић Александар     

Регионални дебатни турнир Економског факултета “Монопол “  2.место тимски 

Међународни турнир “Budapest open 2018.”почетничка категорија, 2.место тимски 

Дебатни турнир   Прве београдске гимназије, 1.говорничко место 

Мрдаљ Урош    Регионално такмичење у беседништву, учешће у финалу 

Клемпић Дамир   Градски ниво   Атлетика     1. Место,Републички, 2.место          

3-6 

Секулић Даријан     Републички ниво  Хемија   3.место и пласман на  Српску хемијску 

олимпијаду   3.место                  

Драговић Марко     Светско првенство у хокеју на леду до 20 година, 2.место 

                                   Светско првенство у хокеју на леду до 18 година, 3.место 
  

Вдовић Страхиња  Светско првенство у хокеју на леду  до 18 година 3.место 

3-7 

 Шкеровић Јулија   Градски ниво Биологија, 3.место Републички,   учешће 

  

Луковић Ана  Градски ниво Српски језик и књижевност  2.место, Републички ниво, 

учешће 
 

3-8 

 Крстић Марија   Градски ниво  Физика 2.место,  Републички ниво,  3.награда 

                  

4-1 

Рошуљ Јован   Енглески језик    Градски ниво       3.место Републички ниво, учешће                             

 Бојанић Марија  Енглески језик  Градски ниво   3.место,    Републички ниво, учешће                                                            

4-3 

Мијатовић Милица     Градски ниво, Енглески језик 2.место, Републички ниво, учешће                                        

Стевановић Мина    Градски ниво, Енглески ниво 2.место Републички ниво, учешће 
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4-4 

Соколов Тамара    Републички ниво  Српски језик  2.место, Књижевна олимпијада, 

предлог за најбољег литерату 

Ђорђевић Тијана ,    Републички ниво  Биологија, учешће   Енглески језик, похвала                                  

Новковић Јелена      Градски ниво  Енглески језик   2.место,  Републички ниво,  похвала                              

Еделман Марко          Републички ниво   Филозофија, учешће                                

4-5   

Ходес Ђорђе                Републички ниво   Математика,   похвала 

Галовић Алекса           Градско такмичење из верске наставе,  1. место 

4-6   Марјановић Ана    Градски ниво  Српски језик,1.место, Републички ниво, 3.место,  

Предлог за Ђака генерације 

Масловарић Јана  Градски ниво  Физика 1.место, Републички ниво, похвала 

Предлог за Ђака генерације,                         

Борјан Никола    Републички ниво   из Математике  „Кенгур”,3.место   

Божић Душан Градски ниво  Физика 1.место,    Републички ниво 2.место, пласман на 

Српску физичку   олимпијаду                                                       

Крајновић Јована  Градски ниво Биологија   3.место,  Републички ниво, учешће                             

Петровић Кристина        Републички ниво   Биологија, учешће 

Трифуновић Александар    Градски ниво, Енглески језик  3.место Републички ниво, 

учешће 

Баљак Милена       пласман на Светско дебатно првенство,                                                   

Џивџановић Драган  пласман  на Светско дебатно првенство,                                      

Ивковић Анђелa   Награда за изузетан допринос у раду драмске секције – глума и режија  

4-7 

Газикаловић   Александра     Meђународно такмичење   из области природних наука 

(биологија-хемија),  Треће место 

 

Пешић Вељко Градски ниво Биологија 1.место,   Републички ниво, учешће 

4-8       
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Крунић Јован Градски ниво Физика  2.награда, Републички ниво,    2.награда 

 

 

Упис ученика на факултет 

Наши ученици се углавном с лакоћом уписују на жељене факултете, махом на буџет. 

Интересантно је да приликом избора факултета, често мању улогу игра чињеница да ли је 

ученик похађао природно математички или друштвено језички смер. Честа је појава да се 

са друштвеног смера ученици уписују на економију или чак медицину, а са природно 

математичког смера на језике или психологију. 

Као илустрацију прилажемо табелу ученика уписаних на факултете у школској 2015/16 

години. 
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3.1.4. МОТИВИСАНОСТ УЧЕНИКА  

 

Анализа анкете везане за постигнуће ученика 

   У оквиру самовредновања које се тиче области ``ПОСТИГНУЋЕ УЧЕНИКА``, урађена 

је анкета (упитник) везана за квалитет школских постигнућа . Анкетирано је 52 

наставника и 115 ученика. Анкета се састоји из два дела : важно и тачно . 

Наставници су на постављена питања из дела анкете ВАЖНО  одговарали користећи 

следећу скалу: 

1- неважно 

2- мало важно 

3- важно 

4- врло важно 

 

 

Анализом анкете добијени су следећи резултати : 

 

НАСТАВНИЦИ 

Питања 4 3 2 1 

Подстичем ученике на мисаону активност 48 4 0 0 

92.31% 7.69% 0.00% 0.00% 

Употребљавам различите методе и облике рада 38 14 0 0 

73.08% 26.92% 0.00% 0.00% 

Континуирано пратим и вреднујем напредовање ученика 39 13 0 0 

75.00% 25.00% 0.00% 0.00% 

Користим бројна наставна средства да би занимљивошћу и 

очигледношћу привукла пажњу ,мотивисао и одржао 

мотивацију ученика за рад 

28 22 2 0 

53.85% 42.31% 3.85% 0.00% 
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Бирам примере и задатке који су занимљиви за ученике 37 14 1 0 

71.15% 26.92% 1.92% 0.00% 

Охрабрујем ученике да постављају питања 41 11 0 0 

78.85% 21.15% 0.00% 0.00% 

Прихватам иницијативу ученика за промену рада на часу 23 26 3 0 

44.23% 50.00% 5.77% 0.00% 

Подстичем ученике да развијају и разрађујусвоје идеје 38 14 0 0 

73.08% 26.92% 0.00% 0.00% 

Дајем додатна објашњења на захтев ученика 44 8 0 0 

84.62% 15.38% 0.00% 0.00% 

Подстичем ученике на самостално стицање додатних знања и 

вештина 

 

42 9 1 0 

80.77% 17.31% 1.92% 0.00% 

80.77% 17.31% 1.92% 0.00% 

Упућујем ученике на ширу литературу неопходну за 

самостално стицање додатних знања и вештина 

32 20 0 0 

61.54% 38.46% 0.00% 0.00% 

Похваљујем и награђујем самостално стицање додатних 

знања и вештина 

43 9 0 0 

82.69% 17.31% 0.00% 0.00% 
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Наставници су на постављена питања из дела анкете  ТАЧНО  одговарали користећи 

следећу скалу: 

1- нетачно / није присутно 

2- у мањој мери  тачно / присутно 

3- у већој мери тачно /присутно 

4- тачно /присутно у потпуности 

Анализом анкете добијени су следећи резултати: 

 

НАСТАВНИЦИ 

Питања 4 3 2 1 

Подстичем ученике на мисаону активност 46 5 1 0 

88.46% 9.62% 1.92% 0.00% 
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Употребљавам различите  методе и облике рада 29 22 1 0 

55.77% 42.31% 1.92% 0.00% 

Континуирано пратим и вреднујем напредовање ученика 36 13 3 0 

69.23% 25.00% 5.77% 0.00% 

Користим бројна наставна средства да би занимљивошћу и 

очигледношћу привукла пажњу , мотивисао и одржао 

мотивацију ученика за рад 

19 30 3 0 

36.54% 57.69% 5.77% 0.00% 

Бирам примере и задатке који су занимљиви за ученике 34 17 1 0 

65.38% 32.69% 1.92% 0.00% 

Охрабрујем ученике да постављају питања 43 8 1 0 

82.69% 15.38% 1.92% 0.00% 

Прихватам иницијативу ученика за промену рада на часу 23 26 2 1 

44.23% 50.00% 3.85% 1.92% 

Подстичем ученике да развијају и разрађују своје идеје 35 17 0 0 

67.31% 32.69% 0.00% 0.00% 

Дајем додатна објашњења на захтев ученика 49 3 0 0 

94.23% 5.77% 0.00% 0.00% 

Подстичем ученике на самостално стицање додатних знања и 

вештина 

 

43 8 1 0 

82.69% 15.38% 1.92% 0.00% 

Упућујем ученике на ширу литературу неопходну за 

самостално стицање додатних знања и вештина 

29 21 1 0 

 

55.77% 40.38% 3.85% 0.00% 

Похваљујем и награђујем самостално стицање додатних 43 8 1 0 
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знања и вештина 76.92% 19.23% 3.85% 0.00% 

 

Графикон   приказује  резултате по питањима:  

 

 

 

 

 

На  следећем   графикону  урађена  је анализа питања  Подстичем ученике на мисаону активност  

Ако узмемо у обзир питање и поредимо колико је дата тврдња тачна и колико је важна 

добијамо следеће резултате: 
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Ученици  су на постављена питања из дела анкете ВАЖНО  одговарали користећи 

следећу скалу: 

1- неважно 

2- мало важно 

3- важно 

4- врло важно 

 

УЧЕНИЦИ  

Питања 4 3 2 1 

Упознат сам са ваннаставним активностима 

које организује школа 

 

 38  47 20  10  

33.04% 40.87% 17.39% 8.70% 

Ваннаставне активности се одржавају у тачно 

одређено време, које се не поклапа са 

часовима редовне наставе 

 45  44 17  9  

39.13% 38.26% 14.78% 7.83% 

Информисан сам о ваннаставним 

активностима које се организују ван школе 

 51  43 14  7  

44.35% 37.39% 12.17% 6.09% 

Знам корист од учешћа у школским секцијама  28  41  29 17  

24.35% 35.65% 25.22% 14.78% 

Часови додатне наставе су ми занимљиви и 

привлачни 

 41  53 19  2 

35.65% 46.09% 16.52% 1.74% 

Наставник ме охрабрује да учествујем на 

такмичењима 

 59  34 14  8  

51.30% 29.57% 12.17% 6.96% 

Уложен труд, напор и постигнут успех на 

такмичењу је адекватно награђен (признања, 

похвала, висока оцена ...) 

 47 47   15 6  

40.87% 40.87% 13.04% 5.22% 

Упознат сам са ваннаставним активностима 

које организује школа 

 73  24 11   7 

63.48% 20.87% 9.57% 6.09% 
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Ваннаставне активности се одржавају у тачно 

одређено време, које се не поклапа са 

часовима редовне наставе 

 53  38 16   8 

46.09% 33.04% 13.91% 6.96% 

Информисан сам о ваннаставним 

активностима које се организују ван школе 

 61  39 9  6  

53.04% 33.91% 7.83% 5.22% 

Знам корист од учешћа у школским секцијама  53  42  12  8 

46.09% 36.52% 10.43% 6.96% 

Часови додатне наставе су ми занимљиви  и 

привлачни 

 70  32  7  6 

60.87% 27.83% 6.09% 5.22% 

Наставник ме охрабрује да учествујем на 

такмичењима 

 79  24  7  5 

68.70% 20.87% 6.09% 4.35% 

Уложен труд, напор и постигнут успех на 

такмичењу је адекватно награђен (признања, 

похвала, висока оцена ...) 

 68 33  11  3  

59.13% 28.70% 9.57% 2.61% 

 

 

На следећем графикону су представљени  резутати анкете на којима се види коликом 

броју ученика је одређена тврдња важна: 
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Ученици  су на постављена питања из дела анкете  ТАЧНО  одговарали користећи следећу 

скалу: 

1- нетачно / није присутно 

2- у мањој мери  тачно / присутно 

3- у већој мери тачно /присутно 

4- тачно /присутно у потпуности 

 

УЧЕНИЦИ 

 4 3 2 1 

Упознат сам са ваннаставним активностима које организује 

школа 

28 30 30 27 

24.35

% 

26.09

% 

26.09

% 

23.48

% 

Ваннаставне активности одговарају мојим интересовањима 15 33 38 29 

13.04

% 

28.70

% 

33.04

% 

25.22

% 

Ваннаставне активности се одржавају у тачно одређено 

време, које се не поклапа са часовима редовне наставе 

20 34 22 39 

17.39

% 

29.57

% 

19.13

% 

33.91

% 

Заједно са наставником учествујем у изради програма 

школских ванаствних активности 

10 14 30 61 

8.70% 12.17

% 

26.09

% 

53.04

% 

Информисан сам о ваннаставним активностима које се 

организују ван школе 

19 32 43 21 

16.52

% 

27.83

% 

37.39

% 

18.26

% 

Школа редовно похваљује успех у ваннаставним 

активностима 

46 28 22 19 

40.00

% 

24.35

% 

19.13

% 

16.52

% 
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Знам корист од учешћа у школским секцијама 25 26 35 29 

21.74

% 

22.61

% 

30.43

% 

25.22

% 

Добровољно се  (без притиска наставника) одлучујем за 

жељенусекцију 

55 27 14 19 

47.83

% 

23.48

% 

12.17

% 

16.52

% 

Часови додатне наставе су ми занимљиви и привлачни 20 29 32 34 

17.39

% 

25.22

% 

27.83

% 

29.57

% 

Часови додатне наставе ми помажу да обогатим и усавршим 

своја знања 

30 40 27 18 

26.09

% 

34.78

% 

23.48

% 

15.65

% 

Наставник ме охрабрује да учествујем на такмичењима 30 32 27 26 

26.09

% 

27.83

% 

23.48

% 

22.61

% 

Наставник ми помаже да се адекватно припремим за 

такмичење 

28 39 27 21 

24.35

% 

33.91

% 

23.48

% 

18.26

% 

Уложен труд, напор и постигнут успех на такмичењу је 

адекватно награђен (признања, похвала, високаоцена ...) 

46 29 26 14 

40.00

% 

25.22

% 

22.61

% 

12.17

% 

Потпуно сам информисан о начину, условима и организацији 

такмичења 

30 48 22 15 

26.09

% 

41.74

% 

19.13

% 

13.04

% 

 

 

На следећем графикону можемо уочити  колико број ученика  сматра да су питања  на која су 

одговарали тачна/ присутна. 
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   У оквиру овог показатеља, поред анализе анкета наставника и ученика, анализирана је и 

чек листа из приручника на тему мотивисаности ученика. Код вредновања овог 

показатеља битна је била школска документација која нам је послужила као извор доказа 

и на основу које смо, поред анализе ставова ученика и наставника (из анкета), вредновали 

мотивисаност ученика као важан показатељ постигнућа ученика. 

У школи постоје ученички досијеи које П-П служба уредно води и попуњава 

присуствујући свим седницама Одељењских већа и уносећи податке о личности и 

напредовању сваког ученика понаособ. Такође, у те листе за праћење напретка ученика , 

тзв. „ученичке досијее“, педагог и психолог уносе и податке о ученицима које им могу 

бити важне приликом саветодавног радаи приликом додатног индивидуалног рада са 

ученицима и њиховим родитељима. Свакако су „ученички досијеи“ нешто што се чува у 

документацији П-П службе и што нам помаже да кроз четири године школовања 

испратимо развој личности сваког ученика и помогнемо додатним, појачаним васпитним 

активностима тако да се свака индивидуа развије до свог максимума, као и да испратимо 

личну мотивисаност, таленат и аспирацију сваког ученика. 

Ученички продукти излажу се на Сајмовима и фестивалима науке, који се организују на 

нивоу школе, изложбе ученичких радова из области ликовног стваралаштва, итд. 
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Евиденција о коришћеним наставним средствима, примерима и задацима постоји у 

школској документацији. Евиденција о праћењу и вредновању напредовања ученика 

постоји – каско у Дневницима и Матичним књигама, тако и у педагошким свескама 

одељењских старешина и наставника. Такође, педагог и психолог у својим листама за 

праћење ученика уписују податке о праћењу и вредновању напретка ученика. Евиденција 

о широј литератури за самостално стицање  додатних знања и вештина не постоји код нас 

у школи, осим ако се литература коју поседује школска библиотека не може 

подразумевати под тим.  

Евиденција о промовисању учешћа на такмичењима редовна је и евидентно је  да је све 

већа заинтересованост ученика за учешће на такмичењима из разних области. Ученици се 

у складу са евиденцијом о учешћу и постигнутим резултатима адекватно награђују сваке 

школске године. Евиденција програма  припреме ученика за такмичење стално се врши од 

стране предметних наставника у Књигама евиденције осталих облика образовно васпитног 

рада. Учешће ученика на такмичењима и подаци о њиховим резултатима евидентирају се  

и у Књизи обавештења, приликом чега ученици бивају јавно похваљени. Сматрамо да овај 

вид јавне похвале додатно мотивише ученике и промовише међу њиховом вршњацима 

праве вредности које иначе  негујемо код наших ђака. 

Евиденција о похваљивању и награђивању успеха ученика на такмичењима постоји и у 

Записницима са стручних већа, као и у годишњим извештајима о раду школе. 

Учешће ученика у прављењу програма школских ваннаставних активности такође је 

забележено у поменутој школској документацији. 

Евиденција о терминима одржавања часова ваннаставних активности постоји у оквиру 

Распореда „отворених врата“, допунске, додатне наставе, ваннаставних активности и 

секција. 

Брошуре, панои и евиденција о информисању ученика за ваннаставне активности које се 

организују ван школе не постоје, генерално гледано, али се ученици преко Књиге 

обавештења упућују на актуелна дешавања. 
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3.1.5. ВРЕДНОСТИ КОД УЧЕНИКА  

Анализа упитника везаних за квалитет школских постигнућа 

У оквиру самовредновања које се тиче подручја вредновања „КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ 

ПОСТИГНУЋА“ урађена су два упитника везана за показатељ вредности код ученика. 

Анкетирано је 52 наставника и 115 ученика који су на постављена питања одговарали 

користећи следећу скалу: 

ВАЖНО:                                              ТАЧНО/ПРИСУТНО 

1- неважно                         1- нетачно/није присутно 

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

3- важно          3- у већој мери тачно/присутно 

4- врло важно                                                            4- тачно/присутно у потпуности 

 

 

Анализом упитника за наставнике добијени су следећи резултати: 

 

ВАЖНО  

ТВРДЊА/ИСКАЗ 

ТАЧНО 

1 2 3 4 1 2 3 4 

0% 

(0/52) 

1,92% 

(1/52) 

13,46% 

(7/52) 

84,62% 

(44/52) 

1.Ученике упућујем на 

уважавање другачијег мишљења. 

0% 

(0/52) 

0% 

(0/52) 

19,23% 

(10/52) 

80,77% 

(42/52) 

0% 

(0/52) 

0% 

(0/52) 

13,46% 

(7/52) 

86,54% 

(45/52) 

2.Ученике подстичем да 

задовољавају своје потребе не 

угрожавајући друге. 

0% 

(0/52) 

0% 

(0/52) 

17,30% 

(9/52) 

82,70% 

(43/52) 

0% 

(0/52) 

1,92% 

(1/52) 

15,38% 

(8/52) 

82,70% 

(43/52) 

3.Ученике подстичем на 

развијање критичког расуђивања 

и вештине аргументовања 

ставова. 

0% 

(0/52) 

3,85% 

(2/52) 

23,08% 

(12/52) 

73,08% 

(38/52) 

0% 

(0/52) 

1,92% 

(1/52) 

30,77% 

(16/52) 

67,31% 

(35/52) 

4.Подстичем ученике да 

примењују правила рада у 

групном и тимском раду.  

0% 

(0/52) 

5,77% 

(3/52) 

34,62% 

(18/52) 

59,61% 

(31/52) 

0% 

(0/52) 

1,92% 

(1/52) 

25% 

(13/52) 

73,08% 

(38/52) 

5.Ученике наводим на поштовање 

и неговање традиције и културе 

свог народа и других народа и 

држава. 

0% 

(0/52) 

3,85% 

(2/52) 

26,92% 

(14/52) 

69,23% 

(36/52) 
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0% 

(0/52) 

1,92% 

(1/52) 

30,77% 

(16/52) 

67,31% 

(35/52) 

6.Ученике упозоравам на 

негативне ефекте које стереотипи 

и предрасуде могу имати на 

односе међу људима. 

0% 

(0/52) 

1,92% 

(1/52) 

30,77% 

(16/52) 

67,31% 

(35/52) 

0% 

(0/52) 

1,92% 

(1/52) 

30,77% 

(16/52) 

67,31% 

(35/52) 

7.Ученике подстичем да брину о 

природи и да дају свој допринос 

побољшању квалитета животне 

средине. 

0% 

(0/52) 

9,61% 

(5/52) 

36,54% 

(19/52) 

53,85% 

(28/52) 

0% 

(0/52) 

1,92% 

(1/52) 

25% 

(13/52) 

73,08% 

(38/52) 

8.Ученике подстичем на 

развијање одговорности за 

сопствено здравље. 

0% 

(0/52) 

5,77% 

(3/52) 

32,69% 

(17/52) 

61,54% 

(32/52) 

0% 

(0/52) 

3,85% 

(2/52) 

21,15% 

(11/52) 

75% 

(39/52) 

9.Ученике упућујем да спознају 

сопствене способности и 

способности других. 

0% 

(0/52) 

3,85% 

(2/52) 

19,23% 

(10/52) 

76,92% 

(40/52) 

0% 

(0/52) 

23,08% 

(12/52) 

46,15% 

(24/52) 

30,77% 

(16/52) 

10.Ученике упознајем с Повељом 

дечјих права УН и 

одговорностима које из њих 

произилазе. 

9,61% 

(5/52) 

34,62% 

(18/52) 

42,31% 

(22/52) 

13,46% 

(7/52) 

0% 

(0/52) 

11,54% 

(6/52) 

38,46% 

(20/52) 

50% 

(26/52) 

11.Ученицима указујем на 

институције које су од значаја за 

решавање проблема и 

унапређење живота у школи и 

локалној заједници. 

3,85% 

(2/52) 

23,08% 

(12/52) 

44,23% 

(23/52) 

28,84% 

(15/52) 

0% 

(0/52) 

3,85% 

(2/52) 

40,38% 

(21/52) 

55,77% 

(29/52) 

12.Ученицима указујем на 

важност поштовања процедура 

којима се регулише живот у 

школи и заједници. 

1,92% 

(1/52) 

9,61% 

(5/52) 

34,62% 

(18/52) 

53,85% 

(28/52) 

0% 

(0/52) 

7,69% 

(4/52) 

36,54% 

(19/52) 

55,77% 

(29/52) 

13.Ученике подстичем на активно 

учешће у животу школе и 

локалне заједнице. 

0% 

(0/52) 

17,30% 

(9/52) 

38,46% 

(20/52) 

44,23% 

(23/52) 

 

 84,62% наставника сматра да је врло важно да ученике упућују на уважавање 

другачијег мишљења док 80,77% наставника сматра да је ова тврдња тачна и 

присутна у потпуности 
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 86,54% наставника сматра да је врло важно да ученике подстичу да задовољавају 

своје потребе не угрожавајући друге док 82,70% наставника сматра да је ова 

тврдња тачна и присутна у потпуности 

 82,70% наставника сматра да је врло важно да ученике подстичу на развијање 

критичког расуђивања и вештине аргументовања ставова док 73,08% наставника 

сматра да је ова тврдња тачна и присутна у потпуности 

 67,31% наставника сматра да је врло важно да подстичу ученике да примењују 

правила рада у групном и тимском раду док 59,61% наставника сматра да је ова 

тврдња тачна и присутна у потпуности 

 73,08% наставника сматра да је врло важно да ученике наводе на поштовање и 

неговање традиције и културе свог народа и других народа и држава док 69,23% 

наставника сматра да је ова тврдња тачна и присутна у потпуности 

 67,31% наставника сматра да је врло важно да ученике упозоравју на негативне 

ефекте које стереотипи и предрасуде могу имати на односе међу људима док 

67,31% наставника сматра да је ова тврдња тачна и присутна у потпуности 

 67,31% наставника сматра да је врло важно да ученике подстичу да брину о 

природи и да дају свој допринос побољшању квалитета животне средине док 

53,85% наставника сматра да је ова тврдња тачна и присутна у потпуности 

 73,08% наставника сматра да је врло важно да ученике подстичу на развијање 

одговорности за сопствено здравље док 61,54% наставника сматра да је ова тврдња 

тачна и присутна у потпуности 

 75% наставника сматра да је врло важно да ученике упућују да спознају сопствене 

способности и способности других док 76,92% наставника сматра да је ова тврдња 

тачна и присутна у потпуности 

 46,15% наставника сматра да је важно да ученике упознају с Повељом дечјих права 

УН и одговорностима које из њих произилазе док 42,31% наставника сматра да је 

ова тврдња у већој мери тачна и присутна 

 50% наставника сматра да је врло важно да ученицима указују на институције које 

су од значаја за решавање проблема и унапређење живота у школи и локалној 

заједници док 44,23% наставника сматра да је ова тврдња у већој мери тачна и 

присутна 

 55,77% наставника сматра да је врло важно да ученицима указују на важност 

поштовања процедура којима се регулише живот у школи и заједници док 53,85% 

наставника сматра да је ова тврдња тачна и присутна у потпуности 

 55,77% наставника сматра да је врло важно да ученике подстичу на активно учешће 

у животу школе и локалне заједнице док 44,23% наставника сматра да је ова 

тврдња тачна и присутна у потпуности. 
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Анализом упитника за ученике добијени су следећи резултати: 

 

 

ВАЖНО  

ТВРДЊА/ИСКАЗ 

ТАЧНО 

1 2 3 4 1 2 3 4 

5,22% 

(6/115) 

4,35% 

(5/115) 

29,56% 

(34/115) 

60,87% 

(70/115) 

1.Поштујем правила 

понашања у школи. 

3,48% 

(4/115) 

7,83% 

(9/115) 

26,95% 

(31/115) 

61,74% 

(71/115) 

3,48% 

(4/115) 

6,09% 

(7/115) 

21,74% 

(25/115) 

68,69% 

(79/115) 

2.Прихватам постојање 

другачијег мишљења од 

свог. 

6,09% 

(7/115) 

6,96% 

(8/115) 

33,04% 

(38/115) 

53,91% 

(62/115) 

2,61% 

(3/115) 

6,09% 

(7/115) 

27,83% 

(32/115) 

63,48% 

(73/115) 

3.Свестан/на сам 

утицаја који вршњаци 

имају једни на друге и 

позитивног утицаја који 

се може остварити 

личним примером и 

ставом. 

0,87% 

(1/115) 

12,17% 

(14/115) 

31,30% 

(36/115) 

55,65% 

(64/115) 

0,87% 

(1/115) 

3,48% 

(4/115) 

22,61% 

(26/115) 

73,04% 

(84/115) 

4.Задовољавам своје 

потребе без угрожавања 

других.  

2,61% 

(3/115) 

5,22% 

(6/115) 

25,22% 

(29/115) 

66,95% 

(77/115) 

3,48% 

(4/115) 

6,09% 

(7/115) 

29,56% 

(34/115) 

60,87% 

(70/115) 

5.Поштујем правила 

рада у групи и тиму. 

3,48% 

(4/115) 

10,43% 

(12/115) 

36,52% 

(42/115) 

49,56% 

(57/115) 

1,74% 

(2/115) 

9,57% 

(11/115) 

31,30% 

(36/115) 

57,39% 

(66/115) 

6.Анализирам сопствене 

и туђе идеје, предлоге и 

решења у групном и 

тимском раду. 

5,22% 

(6/115) 

5,22% 

 (6/115) 

37,39% 

(43/115) 

52,17% 

(60/115) 

2,61% 

(3/115) 

6,96% 

(8/115) 

26,07% 

(30/115) 

64,35% 

(74/115) 

7.Поштујем и негујем 

традицију и културу 

свог народа и других 

народа и држава. 

3,48% 

(4/115) 

10,43% 

(12/115) 

30,43% 

(35/115) 

55,65% 

(64/115) 
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1,74% 

(2/115) 

10,43% 

(12/115) 

26,07% 

(30/115) 

61,74% 

(71/115) 

8.Предрасуде о себи и 

„другима“ могу 

негативно утицати на 

односе међу људима. 

4,35% 

(5/115) 

12,17% 

(14/115) 

32,17% 

(37/115) 

51,30% 

(59/115) 

3,48% 

(4/115) 

8,70% 

(10/115) 

30,43% 

(35/115) 

57,39% 

(66/115) 

9.Својим поступцима 

доприносим очувању 

природе и животне 

средине. 

10,43% 

(12/115) 

24,35% 

(28/115) 

38,26% 

(44/115) 

26,96% 

(31/115) 

3,48% 

(4/115) 

2,61% 

(3/115) 

17,39% 

(20/115) 

76,52% 

(88/115) 

10.Знам да сам и сам 

одговоран/на за 

сопствено здравље. 

3,48% 

(4/115) 

9,57% 

(11/115) 

18,26% 

(21/115) 

68,69% 

(79/115) 

2,61% 

(3/115) 

9,57% 

(11/115) 

37,39% 

(43/115) 

50,43% 

(58/115) 

11.Умем да уочим и 

истакнем сопствене 

способности и 

способности других. 

2,61% 

(3/115) 

17,39% 

(20/115) 

39,13% 

(45/115) 

40,87% 

(47/115) 

8,70% 

(10/115) 

13,91% 

(16/115) 

37,39% 

(43/115) 

40% 

(46/115) 

12.Упознат сам с 

Повељом дечјих права 

УН и знам да права 

укључују и 

одговорности. 

32,17% 

(37/115) 

22,61% 

(26/115) 

21,74% 

(25/115) 

23,48% 

(27/115) 

7,83% 

(9/115) 

25,22% 

(29/115) 

40% 

(46/115) 

26,95% 

(31/115) 

13.Узимам учешће у 

животу школе и локалне 

заједнице. 

24,35% 

(28/115) 

30,43% 

(35/115) 

27,83% 

(32/115) 

17,39% 

(20/115) 

 

 60,87% ученика сматра да је врло важно поштовати правила понашања у школи док 

61,74% ученика сматра да је ова тврдња тачна и присутна у потпуности 

 68,69% ученика сматра да је врло важно прихватати постојања другачијег 

мишљења од свог док 53,91% ученика сматра да је ова тврдња тачна и присутна у 

потпуности 

 63,48% ученика сматра да је врло важно бити свестан утицаја који вршњаци имају 

једни на друге и позитивног утицаја који се може остварити личним примером и 

ставом док 55,65% ученика сматра да је ова тврдња тачна и присутна у потпуности 

 73,04% ученика сматра да је врло важно задовољавати своје потребе без 

угрожавања других док 66,95% ученика сматра да је ова тврдња тачна и присутна у 

потпуности 

 60,87% ученика сматра да је врло важно поштовати правила рада у групи и тиму 

док 49,56% ученика сматра да је ова тврдња тачна и присутна у потпуности 
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 57,39% ученика сматра да је врло важно анализирати сопствене и туђе идеје, 

предлоге и решења у групном и тимском раду док 52,17% ученика сматра да је ова 

тврдња тачна и присутна у потпуности 

 64,35% ученика сматра да је врло важно поштовати и неговати традицију и културу 

свог народа и других народа и држава док 55,65% ученика сматра да је ова тврдња 

тачна и присутна у потпуности 

 61,74% ученика сматра да је врло важно да предрасуде о себи и „другима“ могу 

негативно утицати на односе међу људима док 51,30% ученика сматра да је ова 

тврдња тачна и присутна у потпуности 

 57,39% ученика сматра да је врло важно да својим поступцима доприносе очувању 

природе и животне средине док 38,26% ученика сматра да је ова тврдња у већој 

мери тачна и присутна 

 76,52% ученика сматра да је врло важно да знају да су и сами одговорни за 

сопствено здравље док 68,69% ученика сматра да је ова тврдња тачна и присутна у 

потпуности 

 50,43% ученика сматра да је врло важно да умеју да уоче и истакну сопствене 

способности и способности других док 40,87% ученика сматра да је ова тврдња 

тачна и присутна у потпуности 

 40% ученика сматра да је врло важно бити упознат с Повељом дечјих права УН и 

знати да права укључују и одговорности док 32,17% ученика сматра да је ова 

тврдња нетачна и да није присутна 

 40% ученика сматра да је важно узимати учешће у животу школе и локалне 

заједнице док 30,43% ученика сматра да је ова тврдња у мањој мери тачна и 

присутна. 
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ЗАКЉУЧАК: 

   Вредновањем разних показатеља, увидели смо да школа поседује много више квалитета 

у овој области, него мана. Средња оцена на нивоу школе, као и средње оцене појединачно 

по одељењима и разредима су изразито високе и крећу се у просеку око 4,50. Просечна 

пролазност ученика на крају школске године скоро стопроцентна чак и када погледамо 

крај наставне године, а поготово у подацима од краја школске године. Обим ученичких 

знања и њихова употребљивост у новим ситуацијама су велики и евидентно је да су 

ученици у великом степену оспособљени за решавање проблема, повезивање знања међу 

различитим предметима и њихову примену. Можда би само требало споменути да већина 

испитаника из групе ученика сматра да су школска знања нису довољно употребљива у 

свакодневним животним ситуацијама , да не могу довољно помоћи у осамостаљивању и 

иницијативности , те у складу са тим, ученици сматрају да нису од користи за сналажење у 

новим ситуацијама. Али, могуће је да је сам овај податак такав јер се ради о наставном 

плану и програму општеобразовних предмета који више припремају ученике за даљи ниво 

школовања, а мање за будуће занимање. Постоји слагање међу ученицима и наставницима 

у процени оних тврдњи које се односе на употребљивост стечених знања, у испуњавању 

редовних школских обавеза (контролни и писмени задаци), затим на такмичењима, као и у 

сврху полагања пријемних испита. Наша гимназија бележи константно велики успех 

ученика на пријемним испитима за факултете. Чак врло често ученици са природног смера 

уписују факултете хуманистичких наука, и обрнуто – ученици са друштвеног смера 

уписују природне науке, и то рангирајући се високо на бодовној листи са пријемних 

испита. Пласман ученика (појединачно или екипно на свим нивоима такмичења је 

изузетно висок и као такав константан.  Наставници користе разноврсне облике и методе 

рада, као и сва расположива наставна средства ради подизања мотивације ученика за рад. 

Све је већи број наставника који примењује елементе пројектне наставе и корелативних 

часова. Ученици у високом степену испољавају мотивисаност за самостално стицање 

знања и вештина, прихватајући озбиљно учешће у изради пројектних задатака. Такође, 

оно што је главна карактеристика наше школе,већ традиционално, је одржавање великог 

броја секција и ваннаставних активности у којима велики број ученика учествује. Мада, 
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доста ученика сматра да се ваннаставне активности  одржавају у време које се  поклапа са 

часовима редовне наставе, што би свакако требало искориговати, како не би ученике реметило у 

праћењу редовне наставе. Такође, већина њих сматра да довољно не учествује заједно са 

наставником у изради програма школских ванаствних активности. Ученици сматрају да нису 

довољно информисани о ваннаставним активностима које се организују ван школе. Али, зато 

сматрају да школа редовно похваљује успех у ваннаставним активностима и свим ангажовањима 

ученика - како на такмичењима, тако и учешће у ваннаставним активностима. Ученици имају 

изграђене ставове према основним моралним и естетским вредностима друштва и 

вредностима човека као појединца, поседује осећај припадности заједници, има добар 

однос према културном наслеђу, заштити природе, човекове средине, и сл.Одређени 

проценат ученика није довољно упознат сам с Повељом дечјих права УН и не зна да права 

укључују и одговорности, те би у складу са тим, требало обратити пажњу да наставници 

социологије, на пример, као и наставници грађанског васпитања у наредној школској 

години обрате више пажње томе. Такође, већи проценат ученика исказује мишљење да 

недовољно узима учешће у животу школе и локалне заједнице. Наставници сматрају да је 

врло важно да ученике упућују на уважавање другачијег мишљења  и већина њих то и 

ради . Такође, наставници  подстичу ученике да задовољавају своје потребе не 

угрожавајући друге. Ученици су од наставника подстакнути да поштују и негују традицију 

и културу свог народа и других народа и држава. 

Све у свему, на основу вредновања свих пет показатеља: Оцене и успех, Квалитет знања, 

Пријемни испити и такмичења, Мотивисаност ученика и Вредности код ученика, 

можемо рећи да смо задовољни нивоом остварености за ову кључну област. Пракса у 

нашој школи углавном одговара опису који се вреднује као ниво 4, али пошто треба узети 

у обзир и неке показатеље који нису били апсолутно вреновани оценом 4, сматрамо да је 

ниво остварености између 3 и 4. Наравно, овај Извештај о самовредновању кључне 

области „Постигнућа ученика“ послужиће нам као показатељ оних активности које у 

школи  можемо унапредити, али и оних активности , које ћемо наставити да примењујемо 

како бисмо сачували и одржали квалитет наше гимназије. 

 

У Београду, 31.8.2018. 
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Александар Андрејић, директор 

Татјана Живковић 

                                                                                                                           Катарина Крнетић 

Милена Настасијевић 

Ирис Јанковић 

Зорана Каличанин 

Марина Чудов 

Маја Калуђеровић, родитељ 

Марија Радиша, ученик 


