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Током историје Прве београдске гимназије преламале су се историја 

просвете, школства, културе и уметности српског народа. 

Наша гимназија је од оснивања била један од најјачих ослонаца духовним, научним 

и цивилизацијским стремљењима на овим просторима. 

Кроз њене клупе прошли су бројни научници, књижевници, војсковође, министри, 

сликари, политичари, око  90 академика и 10 председника Академије наука. 

Садашњи професори и ђаци Прве београдске гимназије свесни су овог великог 

историјског наслеђа и настоје да радом и резултатима не заостану за својим 

претходницима. 

 Ове године наша школа прославља 180 година постојања. Значајну годишњицу смо 

обележили низом манифестација од којих издвајамо: 

- Прва и пријатељи – ликовне и музичке радионице крунисане изложбом и 

концертом бендова у Дому омладине. У Свечаној сали школе наши ученици 

су са ученицима из Краљева извели балетско сценски перформанс 

Посвећењепролећа. Учесници су били ученици из II мариборске гимназије, 

Гимназије ''Никола Карев'' из Скопља и гимназија у Чачку, Краљеву, и 

Неготину.  

- Јавни час историје и уметности одржан у Ректорату Универзитета у Београду 

- Свечана академија У славу просветитељства одржана у Народном 

позоришту у Београду. 

Све ове активности, као и низ других о којима се можете информисати на сајту 

школе, успели смо да реализујемо захваљујући угледу који наша школа већ поседује, 

а допринеле су даљој промоцији школе.  
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5.1. УГЛЕД И ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ 

 

5.1.1. Углед и обележја школе 

Школа је обележена натписом изнад улаза, таблом са подацима о оснивању и 

проглашавању школе за споменик културе и спомен школу, као и таблом којом се 

потврђује да је на овом месту била Видин капија. 

До сада школа је издала три монографије: Прва београдска гимназија ''Моша Пијаде'' 

од 1839. до 1989, издата поводом 150 година постојања школе, Прва београдска 

гимназија 1839 – 1999. издата поводом 160 година постојања школе и Прва 

београдска гимназија 1839 – 2009. издата поводом 170 година постојања. Школа има 

сајт на коме се редовно постављају информације о догађањима у школи као и 

информације потребне ученицима и родитељима.  

Информације о просторном распореду су истакнуте на видним местима у школи, а 

информације о распореду и професорима на видном месту у зборници.  

У школи се одвијају традиционалне манифестације (приредбе, такмичења, спортске 

активности, трибине, изложбе...) у које су укључени сви актери школе. Приредбама 

се обележавају школска слава и Дан школе. Празници се обележавају пригодним 

манифестацијама – на пример, у школској 2018/19. години Дан Ћирила и Методија је 

обележен радионицом и изложбом калиграфских радова. Честе су трибине на којима 

наступају угледне личности – пример из протекле школске године је трибина и 

разговор са књижевником Милованом Витезовићем. У школи се сваке године 

организују Дани физике и Сајам биологије. Такође, организују се и такмичења из 

математике, физике и припреме за полагање испита из страних језика, чак из 

кинеског језика, који наши ученици могу факултативно да похађају. Спортски живот 

је развијен и осим редовне наставе и секција постоји неколико турнира специфичних 

само за нашу школу.  

У Клубу Прве ученици могу да се баве различитим активностима у складу са својим 

интересовањима и талентима. Клуб поседује неформални простор за удобан боравак 

са рачунарима и радним површинама, као и глуву собу опремљену музичким 

инструментима. У Клубу се одржавају пробе гимназијских бендова и припремни 

састанци Ђачког парламента, организују се изложбе, израђују пројекти... 
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5.1.2. Очекивања и промоција успешности 

Школа има богату понуду ваннаставних активности.  

Ученици се могу определити за следеће ваннаставне активности: хор Душан 

Максимовић Думакс, драмски и рецитаторски клуб, дебатни клуб, литерарни клуб, 

клуб за ликовну и примењену уметност, фотографски клуб, клуб за музичке таленте, 

етно групу Плетисанке, психолошки клуб, одбојкашки клуб, кошаркашки клуб,  

организације ученичког предузетништва у оквиру клуба JuniorAchievement и 

биолошки клуб Врабац. 

Сви ови клубови подстичу ученике да се опробају у различитим видовима 

активности и да пронађу оне које им највише одговарају и којима ће најбоље 

подстаћи сопствену креативност. Успех ученика се промовише кроз њихове јавне 

наступе, излагање њихових радова, похвале које се читају у свим одељењима школе 

и посебним наградама на крају школске године. Постоји Правилник којим су 

утврђени начини о награђивању и похваљивању ученика и запослених.  

 

5.1.3. Култура понашања 

У школи постоји Кућни ред и Правилник о понашању ученика, наставника, других 

запослених и родитеља који су сви прихватили. Постоји и кодекс одевања. 

Списак школске документације који може послужити као извор доказа: 

 ДОКУМЕНТАЦИЈА - 

ДОКАЗИ  

ДА НЕ  

1. Правилник о понашању 

ученика и запослених 

да  У оквиру Правилника о правима, 

обавезама и одговорности ученика 

2. Кућни ред школе да   

3. Правилник о награђивању и 

похваљивању 

да   

4. Програм личног и 

социјалног развоја ученика 

да  У годишњем плану школе 

5. Евиденција о реализованим 

акцијама за подстицање 

да  У оквиру евиденције одељењских 

старешина о примени Правилника о 
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одговорности ученика друштвено корисном раду ученика 

6. Евиденција о начину 

промовисања позитивног 

понашања ученика 

да  Кроз Књигу обавештења, похвале и 

награде 

У евиденцији рада одељењских  

старешина 

7. Евиденција о начину 

реаговања и мерама за 

сузбијање неприхватљивог 

понашања ученика 

да  Евиденција ПП службе, 

координатора наставе и  евиденцији 

рада одељењских  старешина 

8. Евиденција о укључивању 

ученика у непосредно 

друштвено окружење 

да  У оквиру Годишњег извештаја о раду 

(сарадња са локалном средином и 

друштвеним институцијама) 

9. Евиденција о реализованим 

културним активностима у 

школи и посетама ученика 

институцијама културе 

да  Код професора који реализују 

ваннаставне активности и 

одељењских старешина старешина 

У оквиру Годишњег извештаја о раду 

10. Програм упознавања 

ученика с Повељом дечјих 

права УН 

да  Настава Грађанског васпитања, 

настава предмета Устав и права 

грађана, рад Ђачког парламента 

11. Евиденција о раду 

ученичких организација 

(ученички парламент и сл.) 

да  Воде саме организације и 

извештавају о раду 

12. Евиденција о ваннаставним 

активностима 

да  Код професора који их реализују и 

одељењских старешина 

13. Евиденција о активностима 

које су иницирали ученици 

да  У Годишњем извештају школе 

14. Програми школских 

приредби, манифестација и 

сл. 

да  У Годишњем плану школе 

15. Брошура о школским 

активностима 

да  На српском и енглеском језику, али 

штампамо је само кад је неопходно у 

ограниченом тиражу. Информације о 

активностима се налазе на сајту 
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школе. 

16. Правилник о безбедности 

ученика 

да  Постоји као посебан документ 

17. Процедуре за спречавање и 

реаговање на случајеве 

вршњачког малтретирања/ 

насилништва, верске, 

националне и расне 

нетрпељивости, употребе 

дрога и сл. 

да  У Годишњем плану школе у оквиру 

рада Тима за заштиту од насиља, 

злостављања, дискриминације и 

занемаривања 

Протокол о поступању у случају 

насиља 

18. Процедуре за 

идентификовање 

емоционалних, телесних, 

здравствених и социјалних 

потреба ученика и за 

благовремено и адекватно 

реаговање на исте 

да  Листе о праћењу напретка ученика 

које води ПП служба и евиденција 

одељењског старешине 

19. Евиденција сарадње школе 

са здравственом службом 

да  У Плану школе и Годишњем 

извештају школе 

20. Евиденција организованих 

акција за помоћ ученицима 

да  У извештају Ђачког парламента 

21. Евиденција контаката са 

родитељима 

да  Код одељењских старешина 

22. Евиденција о учешћу 

родитеља у активностима 

школе 

да  У записницима Савета родитеља и у 

Годишњем плану школе (родитељи 

чланови тимова) 
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5.2. АТМОСФЕРА И МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ 

5.2.1.  Поштовање личности 

Негује се слобода изражавања и уважава се право свих актера у школи да траже, 

примају и дају информације у највећем броју случајева.  Развија се критичко 

мишљење. Интерактивни однос свих актера у школи доприноси развоју толеранције, 

одговорности и међусобног поверења код већине. Уважавају се мишљења и захтеви 

одељењских заједница и ђачког парламента који доприносе квалитетнијем раду 

школе. 

 

Анализа Листе снимања атмосфере у учионици 

   Након анализе посећених часова у току школске 2018/19. године може се 

закључити да се настава у нашој школи одвија у оптималним условима, да су односи 

– како међу ученицима, тако и између ученика и наставника –  добри, атмосфера за 

учење је веома подстицајна, поготово захваљујући високим афинитетима и 

наставника а и самих ученика. Такође, поред Листе снимања атмосфере на часу, 

као начин обезбеђивања доказа, коришћени су и посматрање и разговори П-П 

службе са ученицима, родитељима и наставницима, како би се ова област вредновала 

на адекватан начин.На основу свега може се закључити да су односи генерално 

добри и да је социјална клима у школи повољна. 

Што се тиче простора у ком се одвија настава, већина часова реализује се у 

учионицама са функционалним намештајем који подразумева довољан број 

школских клупа, белу таблу, маркер, рачунар и телевизор. Поједине учионице имају 

и пројектор, али и телевизор служи као адекватна замена за пројектно платно. 

Распоред седења обезбеђује добру комуникацију ученика и њихово активно 

укључивање. Приликом посете угледним часовима, као и часовима пројектне 

наставе, евидентно је било да наставници често користе и свечану салу за 

реализацију часа и том приликом ученици седе кружно или полукружно, што 

омогућава већу ефективност, међусобно комуницирање и сврсисходне разговоре 

међу ученицима, а који су у складу са циљем наставне јединице. По зидовима неких 

учионица истакнути су дечји продукти (панои, модели, радови...) који се користе у 

свакодневном раду као наставно средство. Често се ученички радови излажу и у 

холу школе. 

 

У највећем броју наставници се обраћају ученицима са уважавањем, као и ученици 

њима. Ипак, можда би наставници  требало више да обрате пажњу на ученичке 

грешке које им могу користити као сигнал да ниво разумевањаодређеног наставног 
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садржаја није адекватан и да треба поставити нову полазну основу за објашњење тог 

дела градива. Реакције наставника су, генерално гледано, добронамерне.Наставници, 

а посебно одељењске старешине промовишу међусобно поштовање, охрабрују 

ученике да уважавају једни друге, интервенишу ако дође до конфликта. Једино што 

није у толикој мери присутно, а тиче се овог сегмента – то је да наставници 

недовољно узимају у обзир разлике међу ученицима, водећи се инерцијом да су сва 

деца истих афинитета, одлични ђаци, високих амбиција и без могућности грешке у 

понашању. Једноставно требало би више узети у обзир да је популација са којом 

радимо адолесцентног узраста и да су евентуалне грешке могуће. Свакако важно је 

да се ученицима укаже на грешку и помогне да је исправе, а не да се осуђује 

понашање као да се ради о крајњем аспекту личности.Могуће да такав став следи из 

тога што је заиста велики проценат ученика са одличним успехом и високом 

мотивацијом за учење. Ипак, не може се рећи да је толеранција занемарена. 

Напротив, она се примећује у великој мери и код наставника, и међусобно међу 

ученицима – о чему управо говори мали проценат случајева насиља код ученика. 

 

Самоувереност код ученика се подстиче, али наставници ипак немају времена да 

свакодневно у раду са ученицима посвећују пажњу сваком ученику појединачно на 

редовним часовима, осим када су у питању ученици који похађају додатну и 

допунску наставу или неке од понуђених секција. 

 

Већина наставника на позитиван начин реагује на питања и одговоре ученика и 

афирмативно саопштава ученицима резултате њихових постигнућа. Ипак, код 

појединих ученика постоји проблем у опхођењу наставника према њима, где глас 

наставника често није охрабрујући нити афирмативно утиче на ученике. Додуше 

таквих наставника је мало. 

 

Поштовање понашања и језичког изражавања ученика је евидентно, а поготово се 

примећује подстицање ученика да се слободно изражавају на часовима језика и 

друштвених наука. 

 

Атмосфера за учење је охрабрујућа и подстицајна. Обезбеђује се солидарност у 

групним активностима, цене се доприноси које ученици пружају као чланови своје 

групе и наставници стварају услове да у раду група сви учествују. Ово је поготово 

видљиво на часовима на којима наставници примењују пројектни тип наставе и 

истраживачки метод као метод рада на часу. На часовима изборних пакета овакав 

вид наставе је најуочљивији, али и све већи број наставника из других предмета 

примењује овај вид рада са ученицима – ако не као метод рада, онда бар кроз групни 

облик рада, који је свакако присутнији у односу на раније, када је већи број 

наставника примењивао фронтални облик рада. 
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Такође, приликом снимања атмосфере у учионици може се приметити да поједини 

наставници подстичу ученике да сами одлуче о избору задатака, а поједини ипак 

дају већ припремљене задатке које ученици треба да реализују. Већински гледано 

наставници обезбеђују да сваки ученик учествује у учењу, или се труде да сваког 

ученика уведу у процес активног учења на часу. Али, као што је већ речено, с 

обзиром на то да је приметно да је већина ученика високих потенцијала и афинитета, 

онда се дешава да појединци, који су у мањини, ипак остану неукључени и 

недовољно индивидуално подстакнути за активно учешће на часу. Ипак, таквих 

ученика је мало, а и мали је број наставника који не успеју да бар неким сегментом 

часа не заинтересују све ученике и не постарају се да сви ученици конструктивно 

прихвате инструкције за рад. 

На основу свега овога може се закључитида велики број наставника негује 

позитивну социјалну климу, међусобну сарадњу и уважавање, код ученика развија 

одговорност за поступке, развија сарадничке односе, има добру и топлу 

комуникацију са ученицима на часу. Већина наставника подржава ученике у 

организацији различитих врста културних, музичких, спортских и сличних 

активности, води секцију, припрема ученике за такмичења и промовише постигнућа 

ученика у свим областима. 

 

 

Упитник за ученике 

У оквиру самовредновања које се тиче подручја вредновања ЕТОС урађен је један 

упитник у вези са показатељима вредности код ученика. Анкетирано је 117 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 ученике добијени су следећи резултати: 
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ВАЖНО  

ТВРДЊА/ИСКАЗ 

ТАЧНО 

1 2 3 4 1 2 3 4 

6,84% 

(8/117) 

5,98% 

(7/117) 

21,37% 

(25/117) 

65,81% 

(77/117) 

1.Волим да идем 

у школу јер се у 

њој добро осећам. 

29,91% 

(35/117) 

27,35% 

(32/117) 

29,06% 

(34/117) 

13,68% 

(16/117) 

8,55% 

(10/117) 

7,69% 

(9/117) 

27,35% 

(32/117) 

56,41% 

(66/117) 

2.Упознат/а сам с 

правилима 

понашања и 

кућним редом у 

школи. 

6,84% 

(8/117) 

12,82% 

(15/117) 

23,07% 

(27/117) 

57,26% 

(67/117) 

5,98% 

(7/117) 

5,98% 

(7/117) 

27,35% 

(32/117) 

60,68% 

(71/117) 

3.У школи нас 

уче да будемо 

одговорни за 

своје поступке. 

20,51% 

(24/117) 

25,64% 

(30/117) 

38,46% 

(45/117) 

15,38% 

(18/117) 

3,42% 

(4/117) 

5,98% 

(7/117) 

32,48% 

(38/117) 

58,12% 

(68/117) 

4.У школи нас 

подстичу да 

бринемо о 

другима.  

29,06% 

(34/117) 

46,15% 

(54/117) 

17,09% 

(20/117) 

7,69% 

(9/117) 

5,98% 

(7/117) 

7,69% 

(9/117) 

25,64% 

(30/117) 

60,68% 

(71/117) 

5.У школи нас 

подстичу на 

међусобну 

толеранцију. 

32,48% 

(38/117) 

33,33% 

(39/117) 

23,07% 

(27/117) 

11,11% 

(13/117) 

5,13% 

(6/117) 

7,69% 

(9/117) 

17,09% 

(20/117) 

70,09% 

(82/117) 

6.У школи нас 

наводе на 

поштовање 

различитости. 

27,35% 

(32/117) 

36,75% 

(43/117) 

23,93% 

(28/117) 

11,97% 

(14/117) 

4,27% 

(5/117) 

9,40% 

(11/117) 

28,21% 

(33/117) 

58,12% 

(68/117) 

7.У школи се 

негују и подстичу 

сараднички 

односи. 

18,80% 

(22/117) 

31,62% 

(37/117) 

28,21% 

(33/117) 

21,37% 

(25/117) 

6,84% 

(8/117) 

5,13% 

(6/117) 

10,26% 

(12/117) 

77,77% 

(91/117) 

8.У школи нас 

подстичу да 

слободно 

изражавамо своје 

ставове и мисли. 

33,33% 

(39/117) 

34,19% 

(40/117) 

23,07% 

(27/117) 

9,40% 

(11/117) 

7,69% 

(9/117) 

7,69% 

(9/117) 

30,77% 

(36/117) 

53,85% 

(63/117) 

9.У школи се 

редовно 

похваљују 

позитивни 

поступци и успех 

12,82% 

(15/117) 

15,38% 

(18/117) 

34,19% 

(40/117) 

37,61% 

(44/117) 
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ученика. 

4,27% 

(5/117) 

5,13% 

(6/117) 

19,66% 

(23/117) 

70,94% 

(83/117) 

10.Понашање 

наставника у 

школи, 

међусобно и у 

односу са 

ученицима, јесте 

уз узајамно 

уважавање. 

20,51% 

(24/117) 

35,90% 

(42/117) 

29,91% 

(35/117) 

13,68% 

(16/117) 

5,98% 

(7/117) 

6,84% 

(8/117) 

13,68% 

(16/117) 

73,50% 

(86/117) 

11.У школи се 

осећам безбедно. 

8,55% 

(10/117) 

8,55% 

(10/117) 

30,77% 

(36/117) 

52,14% 

(61/117) 

4,27% 

(5/117) 

7,69% 

(9/117) 

27,35% 

(32/117) 

60,68% 

(71/117) 

12.О 

недопустивом 

понашању 

ученика у школи, 

као што је 

агресивност, 

нетрпељивост, 

нетолеранција, 

неуважавање и 

слично отворено 

се разговара. 

18,80% 

(22/117) 

37,61% 

(44/117) 

32,48% 

(38/117) 

11,11% 

(13/117) 

8,55% 

(10/117) 

3,42% 

(4/117) 

17,09% 

(20/117) 

70,94% 

(83/117) 

13.Када имам 

проблем, знам 

коме треба да се 

обратим. 

29,06% 

(34/117) 

24,79% 

(29/117) 

23,93% 

(28/117) 

22,22% 

(26/117) 

4,27% 

(5/117) 

7,69% 

(9/117) 

 

35,90% 

(42/117) 

52,14% 

(61/117) 

14.У школи нас 

подстичу да 

бринемо о свом 

окружењу. 

29,06% 

(34/117) 

36,75% 

(43/117) 

17,09% 

(20/117) 

17,09% 

(20/117) 

6,84% 

(8/117) 

 

11,11% 

(13/117) 

42,73% 

(50/117) 

39,32% 

(46/117) 

15.У школи нас 

подстичу да 

бринемо о 

уређењу и 

одржавању 

школског 

простора. 

17,09% 

(20/117) 

32,48% 

(38/117) 

29,06% 

(34/117) 

21,37% 

(25/117) 

 



12 
 

 65,81% ученика сматра да је врло важно да ученици воле да иду у школу јер 

се у њој добро осећају, док 29,91% ученика сматра да је ова тврдња нетачна и 

није присутна у њиховом случају 

 56,41% ученика сматра да је врло важно да ученици буду упознати с 

правилима понашања и кућним редом у школи, док 57,26% ученика сматра да 

је ова тврдња тачна и присутна у потпуности у њиховом случају 

 60,68% ученика сматра да је врло важно да у школи уче да буду одговорни за 

своје поступке док 38,46% ученика сматра да је ова тврдња у већој мери тачна 

и присутна у њиховом случају 

 58,12% ученика сматра да је врло важно да их у школи подстичу да брину о 

другима док 46,15% ученика сматра да је ова тврдња у мањој мери тачна и 

присутна у њиховом случају 

 60,68% ученика сматра да је врло важно да их у школи подстичу на 

међусобну толеранцију док 33,33% ученика сматра да је ова тврдња у мањој 

мери тачна и присутна у њиховом случају 

 70,09% ученика сматра да је врло важно да их у школи наводе на поштовање 

различитости док 36,75% ученика сматра да је ова тврдња у мањој мери тачна 

и присутна у њиховом случају 

 58,12% ученика сматра да је врло важно да се у школи негују и подстичу 

сараднички односи док 31,62% ученика сматра да је ова тврдња у мањој мери 

тачна и присутна у њиховом случају 

 77,77% ученика сматра да је врло важно да их у школи подстичу да слободно 

изражавају своје ставове и мисли док 34,19% ученика сматра да је ова тврдња 

у мањој мери тачна и присутна у њиховом случају 

 53,85% ученика сматра да је врло важно да се у школи редовно похваљују 

позитивни поступци и успех ученика док 37,61% ученика сматра да је ова 

тврдња тачна и присутна у потпуности у њиховом случају 

 70,94% ученика сматра да је врло важно да се понашање наставника у школи, 

међусобно и у односу са ученицима, спроводи уз узајамно уважавање док 

35,90% ученика сматра да је ова тврдња у мањој мери тачна и присутна у 

њиховом случају 

 73,50% ученика сматра да је врло важно да се у школи осећају безбедно док 

52,14% ученика сматра да је ова тврдња тачна и присутна у потпуности у 

њиховом случају 

 60,68% ученика сматра да је врло важно да се о недопустивом понашању 

ученика у школи, као што је агресивност, нетрпељивост, нетолеранција, 

неуважавање и слично отворено разговара док 37,61% ученика сматра да је 

ова тврдња у мањој мери тачна и присутна у њиховом случају 
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 70,94% ученика сматра да је врло важно да када имају проблем, знају коме 

треба да се обрате док 29,06% ученика сматра да је ова тврдња нетачна и није 

присутна у њиховом случају 

 52,14% ученика сматра да је врло важно да их у школи подстичу да 

брину о свом окружењу док 36,75% ученика сматра да је ова тврдња у мањој 

мери тачна и присутна у њиховом случају 

 42,73% ученика сматра да је важно да их у школи подстичу да брину о 

уређењу и одржавању школског простора док 32,48% ученика сматра да је 

ова тврдња у мањој мери тачна и присутна у њиховом случају. 
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5.2.2. Једнакост и правичност 

Школа је обезбедила равноправне услове којима се омогућава свима у школи, 

укључујући и ученике са посебним потребама, оптимални развој њихових 

потенцијала. Запослени у школи односе се према ученицима, родитељима и колегама 

једнако и без предрасуда у односу на њихов социјални статус, верску, националну и 

полну припадност у већем броју. Школа информише све актере о документима у 

којима се промовишу дечја и људска права. Програм рада школе садржи елементе 

поштовања дечјих права, хуманитарне акције и активности у вези са упознавањем 

традиције народа који заједно живе. 

 

Упитник за наставнике 

У оквиру самовредновања које се тиче области ЕТОС урађена је анкета (упитник), 

која се тиче става наставника. Анкетирано је 56 наставника. Наставници  су  

одговарали на питања процењујући тачност тврдње, односно степен присутности, 

као и важност датог исказа.  

Важност датих исказа наставници су проценили по следећој скали: 
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1- неважно 

2-мало важно 

3- важно 

4- врло важно 

 

Питања 1 2 3 4 

1. У школи се негује позитивна социјална клима, 

међусобна сарадња и уважавање 

0% 3.57% 

 

10.71% 

 

85.71% 

 

0 2 6 48 

2. Сви у школи подстичу на толеранцију, 

узајамно уважавање , поштовање, сарадњу, 

бригу о другима 

0% 1.79% 

 

10.71% 

 

87.50% 

 

0 1 6 49 

3. Међусобни односи су без предрасуда у 

погледу социјалног статуса, вероисповести, 

националне и полне припадности 

1.79% 1.79% 

 

7.14% 

 

89.29% 

 

1 1 4 50 

4. Свестан/на сам да је моје понашање пример 

ученицима, родитељима и колегама 

0% 5.36% 

 

5.36% 

 

89.29% 

 

0 3 3 50 

5. Код ученика развијам одговорност за поступке 0% 1.79% 

 

1.79% 

 

96.43% 

0 1 1 54 

6. Ученике подстичем да организовано учествују 

у одлучивању по питањима која се непосредно 

тичу њих самих 

0% 1.79% 

 

19.64% 

 

78.57% 

 

0 1 11 44 

7. Ученике подстичем на  бригу о људима 0% 1.79% 

 

12.5% 85.71% 

 

0 1 7 48 

8. Код ученика развијам сарадничке односе 0% 1.79% 

 

19.64% 

 

78.57% 

 

0 1 11 44 

9. Редовно користим прилику за  похваљивање и 

признање позитивних поступака и и успеха 

ученика 

0% 3.57% 

 

8.93% 

 

87.50% 

 

0 2 5 49 

10. Подстичем ученике да открију и развијају 0% 3.57% 21.43% 75.00% 
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своје таленте учествујући у понуђеним 

ванаставним активностима 

   

0 2 12 42 

11. Сваке године водим бар једну 

секцију/слободну активност 

0% 7.14% 

 

41.07% 

 

51.79% 

 

0 4 23 29 

12. Подржавам ученике и помажћем им да 

организују различите врсте културних, 

музичких, спортских и сличних активности 

0% 5.36% 

 

41.07% 

 

53.57% 

 

0 3 23 30 

13. Наша школа је центар културних и спортских 

активности у локалној средини 

0% 3.57% 

 

39.29% 

 

57.14% 

 

0 2 22 32 

14. У школи су осмишљене ситуације у којима се 

промовишу постигнућа ученика у свим 

областима, у школски иваншколским 

активностима 

0% 3.57% 

 

26.79% 

 

69.64% 

 

0 2 15 39 

15. Сви у школи воде бригу о уређењу и 

одржавању школског простора 

0% 1.79% 

 

26.79% 71.43% 

 

0 1 15 40 
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Степен присутности датих исказа наставници су проценили по следећој скали: 

1-нетачно/ није присутно 

2-у мањој мери тачно / присутно 

3- у већој мери тачно / присутно 

4- тачно / присутно у потпуности 

Питања 1 2 3 4 

1. У школи се негује позитивна социјална 

клима, међусобна сарадња и уважавање 

8.93% 33.93% 41.07% 16.07% 

5 19 23 9 

2. Сви у школи подстичу на толеранцију, 

узајамно уважавање , поштовање, сарадњу, 

бригу о другима 

3.57% 32.14% 39.29% 23.21% 

2 18 22 13 

3. Међусобни односи су без предрасуда у 

погледу социјалног статуса, вероисповести, 

националне и полне припадности 

1.79% 17.86% 35.71% 44.64% 

1 10 20 25 

4. Свестан/на сам да је моје понашање пример 

ученицима, родитељима и колегама 

1.79% 5.36% 28.57% 64.29% 

1 3 16 36 

5. Код ученика развијам одговорност за поступке 0.00% 3.57% 21.43% 75.00% 

0 2 12 42 

6. Ученике подстичем да организовано учествују 

у одлучивању по питањима која се непосредно 

тичу њих самих 

0.00% 7.14% 33.93% 58.93% 

0 4 19 33 

7. Ученике подстичем на  бригу о људима 0.00% 1.79% 19.64% 76.79% 

0 1 11 43 

8. Код ученика развијам сарадничке односе 0.00% 7.14% 17.86% 73.21% 

0 4 10 41 

9. Редовно користим прилику за  похваљивање и 

признање позитивних поступака и и успеха 

ученика 

0.00% 3.57% 16.07% 76.79% 

0 2 9 43 

10. Подстичем ученике да открију и развијају 

своје таленте учествујући у понуђеним 

ванаставним активностима 

0.00% 7.14% 41.07% 48.21% 

0 4 23 27 
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11. Сваке године водим бар једну 

секцију/слободну активност 

8.93% 19.64% 32.14% 37.50% 

5 11 18 21 

12. Подржавам ученике и помажћем им да 

организују различите врсте културних, 

музичких, спортских и сличних активности 

5.36% 16.07% 41.07% 33.93% 

3 9 23 19 

13. Наша школа је центар културних и спортских 

активности у локалној средини 

1.79% 16.07% 44.64% 37.50% 

1 9 25 21 

14. У школи су осмишљене ситуације у којима се 

промовишу постигнућа ученика у свим 

областима, у школски иваншколским 

активностима 

0.00% 8.93% 33.93% 57.14% 

0 5 19 32 

15. Сви у школи воде бригу о уређењу и 

одржавању школског простора 

5.36% 23.21% 53.57% 17.86% 

3 13 30 10 
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5.2.3. Естетско и функионално уређење школског простора 

 

 

Простори у школи су оплемењени и у функцији васпитног деловања и учења. Све 

учионице су опремљене рачунарима, а већина и телевизорима или пројекторима. У 

школи постоје кабинети физике, хемије и биологије, као и кабинети информатике и 

спортска сала. Ходници школе се користе као изложбени простор за радове ученика 

и за паное којима се промовишу њихови успеси на такмичењима.  

 

 

5.3. ПАРТНЕРСТВО СА РОДИТЕЉИМА И ШКОЛСКИМ ОДБОРОМ И 

ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

5.3.1 Комуникација са родитељима 

Родитељи се редовно информишу о свим сегментима рада школе у складу са 

договореним правилима сарадње. Упознати су са начином извештавања о 

постигнућима и напредовању своје деце. Школа мотивише родитеље за сарадњу, али 

родитељи сматрају да би више требало активирати учешће родитеља у креирању 

ваннаставних активности, радити више на транспарентности рада Савета родитеља 

као и на активностима које се тичу финансијског учешћа родитеља у појединим 

активностима Школе. Ипак, родитељи највише преко свог представника у Савету 

родитеља креирају облике и садржаје сарадње са школом. Комуникација са 

родитељима одвија се уз узајамно уважавање. 

 

5.3.2. Укључивање родитеља у живот и рад школе и у школско учење  

Укључивање родитеља у различите активности школе је планирано Годишњим 

програмом рада кроз учешће у раду школских Тимова. Поједини Тимови редовно 

одржавају своје састанке уз континуирано учешће свих чланова, а поједини 

укључују родитеље приликом писања крајњих извештаја или у складу са 

појединачним задацима. Школа охрабрује и подстиче родитеље да учествују у 

њеном животу и раду, уважава нове идеје и ствара могућности за нове облике 

сарадње преко редовних састанака Савета родитеља, као и остваривањем 

индивидуалне сарадње одељењских старешина и родитеља који сами покажу 

иницијативу за одређене облике родитељског учешћа у активностима наше 

гимназије. Школа за сада нема званичну процедуру која би омогућуила родитељима 
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да им наставни процес буде доступан, али би могла да испланира у оквиру Програма 

сарадње са породицом, уколико би родитељи били заинтересовани за то. Родитељи 

се у сарадњи са наставницима активно укључују у стварање бољих услова за 

школско учење, доводећи друге стручњаке, помажући организацију посета у 

функцији наставе, помажући у реализацији ваннаставних активности, ученичких 

приредби и представа, финансијском донацијом уз помоћ које се ради на 

побољшању наставних средстава потребних за успешнију реализацију наставе...  

 

Упитник за родитеље 

 

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 

 

 

 

Важно Тврдња / исказ Тачно 

1 2 3 4  1 2 3 4 

  22 

46% 

27 

55% 

1. Упознат/а сам с правилима 

понашања и кућним редом у 

школи.    0 0 

24   

50% 

25   

50% 

  14 

30% 

35 

70% 

2. Школа подстиче и отворена 

је за сарадњу с родитељима 0 0 

14   

30% 

35   

70% 

  35 

70% 

14 

30% 

3. У школи се негује 

међусобна сарадња и узајамно 

уважавање. 0 0 

39   

80% 

10   

20% 

  4 

8% 

45 

92% 

4. Запослени у школи се према 

мени као родитељу односе са 

уважавањем. 0 0 

34   

70% 

15   

30% 

  9 

18% 

40 

82% 

5. Имам добру сарадњу са 

одељењским старешином свог 

детета. 0 0 

22   

46% 

27   

55% 

  

5       

8% 

44   

92% 

 6. Знам коме у школи треба да 

се обратим за различите 

информације 0 0 

9     

18% 

40   

82% 

  

9     

18% 

40   

82% 

7. Информације о раду и 

дешавањима у школи су 

правовремене и потпуне.       0 0 

19   

39% 

30   

61% 
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2     

40% 

29   

55% 

8. Информације о раду и 

дешавањима у школи су јасне 

и прецизне.     0 0 

24   

50% 

25   

50% 

  

12   

24% 

37   

76% 

 9.  Школа тражи мишљење и 

подршку родитеља када су у 

питању ваннаставне 

активности.     0 

11   

22% 

38   

78% 0 

  

19   

39% 

30   

61% 

10.  Школа тражи мишљење и 

сагласност родитеља када су у 

питању активности које морају 

да финансирају родитељи.         0 

11   

22% 

38   

78% 0 

  

0 

49  

100% 

11.  Финансијско учешће 

родитеља има јасну сврху и 

праћено је повратном 

информацијом о реализацији. 0 

11   

22% 

3     

78% 0 

  

0 

49 

100% 

12. Рад Савета родитеља је 

јаван и отворен за присуство 

заинтересованих. 0 

11   

22% 

38   

78% 0 

  

0 

 49 

100% 

13. Школа прихвата 

иницијативе и сугестије Савета 

родитеља.     

 0 

11   

22% 

38   

78% 0 

 

Анкетом је обухваћено четрдесетдеветоро родитеља који су процењивали тринаест 

понуђених тврдњи са становишта њихове важности и присутности у животу 

Гимназије. 

Обрадом добијених одговора закључује се да сви испитаници понуђене тврдње 

процењују као важне или веома важне за ваљано функционисање школе. Међутим, 

сагласни су и око тога да, иако важни, нису сви аспекти којима се одређује етос 

Гимназије подједнако присутни у пракси. Ово се нарочито односи на тврдње 9, 10, 

11, 12, и 13 које реферишу на активно ућешће родитеља у креирању ваннаставних 

активности, на транспарентност рада Савета родитеља као и на финансијско учешће 

родитеља у појединим активностима Школе. Од укупног броја испитаника 22% 

процењује наведене тврдње као присутне у малој мери. У осталим аспектима које 

испитује анкета нема одступања између процене важности и тачности понуђених 

тврдњи. 
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5.3.3. Веза између школе и Школског одбора  

Напредак школе остварује се кроз партнерски однос школе и Школског одбора. 

Чланови Школског одбора се правовремено информишу и укључени су у различите 

активности рада школе. Све одлуке Школског одбора су доступне свим актерима.  

 

5.3.4. Улога школе у локалној заједници 

Школа планира и остварује сарадњу са васпитно-образовним, културним, спортским 

и другим институцијама и установама у свом окружењу. Школа покреће и 

прикључује се еколошким, хуманитарним, културним и другим акцијама у локалној 

заједници. Органи локалне заједнице упознати су са потребама школе и пружају 

помоћ и подршку за задовољење тих потреба. Сарадња са локалном заједницом и 

друштвеним институцијама је веома заступљена и разноврсна. 

 

Закључак 

Етос бисмо могли издвојити као подручје вредновања од изузетне важности 

за све учеснике у ономе што подразумевамо под процесом образовања, односно 

учења. Одређени кодекси понашања у школи утичу на свеукупну атмосферу која је 

једна од битних претпоставки квалитетног образовања. 

 Ако узмемо у обзир углед и промоцију школе, везу са Школским одбором и 

локалном заједницом, закључује се да је наша школа средиште културних, спортских  

и традиционалних манифестација, да је укључена у сва важнија збивања у локалној 

заједници и да подстиче  ученике да испуне своје потребе и интересовања. 

 Област која би могла да се побољша тиче се атмосфере и међуљудских 

односа и у њој се запажа да  наставници као појединци сматрају да су важне ствари 

код њих присутне у већој мери, али када је реч о процени групе, односно колектива 

већа су размимоилажења између важности и нивоа остварености понуђених исказа. 

На основу гореописаног подручја вредновања намеће се закључак да су у 

међусобним односима свих актера у школи најмања поклапања између степена 

присутности и важности датог исказа - код самих ученика. Наиме, они се разликују 

од наставника и родитеља, код којих се изједначава оно што је за њих важно и оно 

што је и заиста присутно у већој мери у самој школи. У том смислу би сви остали 

актери могли да појачају процес  спровођења, анализирања и кориговања наставне 

праксе и сопственог доприноса целокупном раду школе. 
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Све у свему, на основу вредновања ове кључне области и предвиђених 

подручја вредновања, можемо рећи да смо задовољни нивоом остварености. 

Сматрамо да је ниво остварености између 3 и 4, и свакако ћемо резултате који су 

указали на ту чињеницу искористити како бисмо унапредили оне сегменте који могу 

бити бољи. Заправо, резултати анкета које су ученици попунили највише нам могу 

указати на оно што би се могло сматрати недостатком. Сигурни смо да ће се у 

наредној школској години више поклонити пажња подручју „Атмосфера и 

међуљудски односи“ и радити на постизању апсолутно високе оцене, јер ученици и 

њихово задовољство школом јесу наш главни циљ. 

 

У Београду, 30.8.2019. 

 

 

 

Тим за самовредновање: 

Александар Андрејић, директор школе 

Татјана Живковић, педагог школе 

Марина Чудов, наставник ликовне културе 

Милена Настасијевић, наставник математике 

Зорана Каличанин, наставник биологије 

Ирис Јанковић, наставник филозофије 

Катарина Крнетић, наставник српског језика и књижевности 

Тања Шикић, родитељ 

Сара Стефановић, ученик 

 

 


