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           Процес самовредновања рада школе је неопходан у циљу унапређивања рада школе. 

Спровођење овог процеса је важно како би се стекао увид у то како школа функционише, 

које су добре, а које лоше стране, и шта треба променити како би образовно васпитни 

процес био што успешнији. 

             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.  

Ове године Тим за самовредновање Прве београдске гимназије имао је врло сложен 

задатак, до сада најобимнији: да процени свих седам подручја самовредновања  

(школски програм и годишњи програм рада, наставу и учење, постигнућа ученика, 

подршку ученицима, етос, ресурсе и руковођење, организацију и обезбеђивање квалитета) 

у тренутку када је већ друга школска година завршена у специфичним условима због 

вируса короне. Комбинована настава, онлајн настава, стално кориговање плана и 

програма, неизвесност и велика очекивања учинили су рад отежаним. Тим за 

самовредновање се трудио да квалитетно и ефикасно сарађује са свим члановима 

колектива. Сарадња међу члановима Тима је била добра. Динамика окупљања се одвијала 

према плану утврђеном на почетку школске године уз извесне измене због преласка на 

онлајн наставу два пута у току школске године. Тим се трудио да свој задатак испуни 

професионално посебно имајући у виду традицију школе која обавезује.  

           Тим за самовредновање  Прве београдске гимназије чине: Александар Андрејић, 

директор школе, Татјана Живковић, педагог школе, Катарина Крнетић, наставник српског 

језика и књижевности, Ирис Јанковић, наставник филозофије, Зорана Каличанин, 

наставник биологије, Милена Настасијевић, наставник математике, Биљана Ковачевић, 

наставник српског језика и књижевности, Марина Чудов, наставник ликовне културе, 

Ивана Белић, родитељ и Христина Марјановић, ученица.   
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Кључне области 

 

1. Школски програм и годишњи програм рада 

Вредновањем квалитета школског програма процењујемо: његову структуру, квалитет 

наставне понуде, усклађеност са специфичностима и потребама ученика, везу развојног 

плана са резултатима самовредновања школе. Тим је посебну пажњу посветио структури и 

садржају годишњег програма рада. 

1.1. Школски програм рада 

Школски програм је донет у складу са Законом и садржи назив, врсту и трајање. У њему се 

налазе циљеви, задаци и сврха Школског програма. Обавезни и изборни наставни 

предмети су значајан сегмент у Школском програму. Поред обавезних и изборних 

наставних предмета у Школском програму су дати и факултативни наставни предмети као 

и њихови садржаји.  

ТВРДЊЕ ДА НЕ 

Школски програм садржи назив, врсту и трајање Школског 

програма 

   

Школски програм садржи сврху, циљеве и задатке Школског 

програма. 

   

Школски програм садржи обавезне и изборне наставне предмете и 

њихове обавезне и слободне садржаје 

   

Школски програм садржи факултативне наставне предмете и 

њихове садржаје.  

   

Школски програм садржи трајање и основне облике извођења 

програма.  

   

Школски програм садржи фонд часова за сваки разред.    

Школски програм садржи фонд часова за сваки предмет.     
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Школски програм садржи начин и поступак остваривања 

прописаних наставних планова и програма.  

   

Школски програм садржи врсте активности у образовно-васпитном 

раду.  

   

Школски програм садржи програмске садржаје и активности 

којима се остварује факултативни део Школског програма.  

   

Факултативни део обухвата предмете којима се задовољавају 

интереси ученика у складу са могућностима школе.  

   

Школски програм обезбеђује остваривање наставних планова и 

програма.  

   

Школски програм обезбеђује остваривање потреба ученика и 

родитеља.  

   

Школски програм обезбеђује остваривање потреба локалне 

заједнице.  

   

Школским програмом се на најбољи начин користе потенцијали 

школе. 

   

 

Школски програм садржи трајање и начине односно облике извођења програма. За сваки 

разред и наставни предмет дат је фонд часова. Остваривање прописаних наставних 

предмета изводи се одређеним начинима и поступцима који су изнети у Школском 

програму.  

Све врсте активности у образовно – васпитном раду налазе се у Школском програму. 

Велики значај  се даје факултативним наставним садржајима којима се задовољавају 

интереси и интересовања ученика у складу са могућностима школе. Факултативна настава 

је поткрепљена садржајима и активностима који се налазе у Школском програму. 

У Школском програму обезбеђује се остваривање свих наставних планова и програма. У 

Школском програму се максимално обезбеђују и остварују потребе ученика и родитеља, 

остварује се изузетна сарадња и у складу са свим потенцијалима школе се излази у сусрет 

њиховим потребама. 

Школа има изузетну сарадњу са локалном заједницом тако да се у Школском програму 

обезбеђује остваривање потреба локалне заједнице.  
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Школски програм рада Прве Београдске гимназије за период од од 2019. до 2023. године 

истакнут је на сајту школе.  

 

1.2. Годишњи програм рада 

Годишњи програм рада утврђује време, место и начин остваривања програма образовања и 

васпитања на прецизан и оперативан начин. 

У Годишњем програму рада утврђују се носиоци остваривања програма образовања и 

васпитања.  

Годишњи програм рада донет је у складу са Развојним планом и програмом образовања и 

васпитања. 

ТВРДЊЕ ДА НЕ 

Годишњи програм рада утврђује време остваривања програма 

образовања и васпитања.  

   

Годишњи програм рада утврђује место остваривања програма 

образовања и васпитања.  

   

Годишњи програм рада утврђује начин остваривања програма 

образовања и васпитања.  

   

Годишњи програм рада утврђује носиоце остваривања програма 

образовања и васпитања.  

   

Годишњи програм рада је у складу с развојним планом.     

Годишњи програм рада је у складу с програмом образовања и 

васпитања. 

   

 Годишњи програм рада је оперативан    

  

1.2.1 Структура и садржај годишњег програма рада 

Годишњи програм школе садржи: 

1. Историјат школе 
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2. Уводни део – у оквиру кога је дат успех ученика и број изостанака на крају претходне 

школске године, услови рада, ритам радног дана и календар датума значајних активности 

школе. 

3. Услови рада школе – обухватају материјално техничке услове и  кадровске услове рада. 

4. Организација рада школе – садржи бројно стање ученика, одељења и група као и збирну 

табелу уписаних ученика. Ту је наведен и списак одељењских старешина, као и план 

образовно васпитног рада.  

5. Програм личног, социјалног и професионалног развоја ученика – садржи: програм 

безбедности и здравља на раду, програм сарадње школе са локалном заједницом, програм 

здравствене превенције, програм васпитног рада, програм додатне подршке ученицима 

(рад са ученицима којима је потребна додатна подршка, и рад са ученицима са изузетним 

способностима), програми  обавезних и факултативних наставних активности, програм 

школског спорта, програм и активности у којима се развијају способности за решавање 

проблема, комуникација, тимски рад и самоиницијатива и подтицање предузетничког 

духа, пројекте, програм заштите животне средине, програм допунске, додатне и припремне 

наставе, програм каријерног вођења и саветовања, програм сарадње са породицом, 

програм културне активности школе и школског маркетинга, програм заштите ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као и  програм превенције 

наркоманије, алкохолизма и малолетничке делинквениције. 

6. Програми и планови рада стручних органа школе обухватају рад наставнићког већа, 

одељењских већаи педагошког колегијума. 

7. У оквиру поглавља Стручна већа за област предмета изложен је рад стручних већа и 

актива са  јасно наведеним активностима и временом реализације.  

8. Програм рада органа руковођења садржи планове рада директора школе, помоћника 

директора, координатора наставе, одељењских старешина, психолога школе, педагога 

школе, школског библиотекара, секретара школе, административног радника и 

рачуноводствене службе.  

9.  План унапређивања образовно васпитног рада школе обухвата  акциони план развојног 

плана за текућу школску годину, самовредновање, рад тима за обезбеђивање квалитета 

рада установе, тима за  развој међупредметних компетенција и предузетништва, стручног 

актива  за развој школског програма као и план стручног усавршавања наставника, 

стручних сарадника и директора за текућу школску годину. У оквиру овог поглавља 

изложени су и планови рада школског одбора, ученичког парламента и савета родитеља.  

10. Праћење и остваривање реализације годишњег програма изложено је кроз План 

праћења и евалуације.  
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Школски програм  je састављен у складу са Законом и садржи све прописане садржаје. 

Свим елементима је дат одговарајући значај. Школским програмом обезбеђује се 

остваривање наставних планова и програма и потреба ученика и родитеља, школе и 

јединице локалне самоуправе и заснован је на реалним потенцијалима школе. 

Годишњи програм је донет у складу са развојним планом и програмом образовања и 

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

остваривања програма 

Оцена остварености за ову област је 4. 

2. Настава и учење 

У овој области се прате и вреднују: планирање и припремање наставе и других облика 

образовно-васпитног рада, реализација наставе, активност ученика, начин учења, 

оцењивање, праћење, извештавање. 

2.1. Планирање и припремање 

Наставници редовно и детаљно планирају и припремају наставне јединице и њихову 

реализацију помоћу планова рада и писаних припрема. Затим кроз записнике стручних 

већа и записнике наставника могуће је уочити планирање одређених наставних јединица 

и пратити одређене промене које се тичу усаглашености критеријума оцењивања и  

иновација у самој реализацији настаних јединица. Школска рачунарска мрежа такође 

омогућава наставницима да у припремању наставних јединица  прате савремене научне 

токове јер учионице поседују умрежене рачунаре, али исто тако и доступност садржаја јер 

одређени број наставника на интернету и на школској мрежи поставља своје припреме за 

предавања. Материјали за наставу који се користе у пракси су често разноврсни и 

показатељ су успешне припреме за наставни процес, све у складу са модерним 

технологијама и последњим научним достигнућима. Наставни материјали су ученицима 

доступни преко Гугл учионице и других платформи које се користе у настави.   

2.2. Наставни процес 

Педагошко психолошка служба редовно посећује часове редовне наставе, као и све 

угледне и огледне часове. Овој служби прикључени су и супервизори који посећују часове 

наставе на даљину и комбинованог модела наставе. Може се уочити да су угледни часови 

осмишљени креативније и квалитетније, али и часови редовне наставе, без обзира на 

традиционални приступ, одају утисак квалитетног часа. Угледне часове карактерише 

унапред добро направљен сценарио са прецизним упутствима, али сви часови су  
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организовани тако да се обезбеде услови за изношење мишљења ученика и предвиђену 

дискусију. Комуникација ученик – наставник је двосмерна и наставници се максимално 

труде да искористе предзнања ученика. Када су у питању наставне методе, облици рада и 

наставна средства, уочава се њихов већи и богатији избор, и примена савремених 

наставних метода,  облика рада и средстава. Што се тиче временске и просторне 

организације часа, она је била условљена безбедносним мерама, али наставници су се 

трудили да наставни процес прилагоде околностима.  

У оквиру ове области урађени су упитници за наставнике и ученике. Подручја вредновања 

су: комуникација и сарадња, рационалност и организација, подстицање ученика, 

корелација и примена знања  Анкетирано је 76 наставника и 80 ученика. Анализом 

упитника добијени су следећи резултати: 

 

Наставни процес – УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ 

   

КОМУНИКАЦИЈА И САРАДЊА 
нетачно/ 

није 

присутно 

у мањој 

мери 

тачно/ 

присутно 

у већој 

мери 

тачно/ 

присутно 

тачно/ 

присут

но у 

потпун

ости 

1. Јасно и правилно се изражавам на 

часу.   
14,7% 85% 

2  Проверавам да ли су ученици разумели 

питања и упутства.   
16% 84% 

3.  Охрабрујем ученике да износе 

мишљења и запажања.   
14.7% 84% 

4. Омогућавам ученику да размисли после 

постављеног питања.   
22,7% 77,3% 

5.  Ученику се обраћам са уважавањем   8% 92% 

6.  Водим рачуна да ученици пажљиво 

слушају једни друге   
20% 80% 

7.  Подстичем солидарност у групи 

  
21% 76% 

8.  Подстичем ученике да заједнички 

  
34,7% 62,7% 
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траже нова решења задатака 

РАЦИОНАЛНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

9. Прилагођавам облике, методе и 

технике рада садржају часа   
37,3% 55,7% 

10.  Користим расположиви простор у 

складу са садржајима и задацима  
8% 38,7% 53,3% 

11. На часу остварујем све фазе рада 

према плану   
61,3% 37,3% 

12.Динамику рада прилагођавам 

могућностима ученика   
37,3% 67,7% 

13. Употребљавам расположива 

средства и материјале   
40% 58,7% 

14. На часу резимирам обрађено градиво 
  

42,7% 57,3% 

15. Задатке прилагођавам могућностима 

ученика   
49,3% 49,3% 

16. Коригујем начин рада према 

постигнутим резултатима   
36% 62,7% 

ПОДСТИЦАЊЕ УЧЕНИКА 

17. Применом различитих метода 

подстичем радозналост  
6% 44% 50,7% 

18. Трудим се да дајем интересантне 

примере повезане са искуством ученика   
29,5% 66,7% 

19. Дајем задатке који траже примену 

наученог   
40% 53,3% 

20. Прецизним упутствима усмеравам 

рад ученика   
28% 72% 

21. Подстичем самостално решавање 

задатака   
18.7% 81% 
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22. Упућујем ученике на истраживачки 

рад  
10,7% 37,3% 52% 

23. Подстичем ученике на дискусију 
  

24% 74,7% 

24. Посвећујем пажњу онима који 

спорије напредују   
41,7% 52% 

25. Похвалом мотивишем ученике 
  

16% 84,3% 

КОРЕЛАЦИЈА И ПРИМЕНА ЗНАЊА 

26.Препоручујем ученицима да користе 

додатне изворе информација   
26,3% 72% 

27. Подстичем ученике да користе 

знања из других области   
26,7% 73,3% 

28. Подстичем да се научено примени у 

свакодневном животу   
25,3% 72% 

29.Заједно са ученицима правим 

програме за ваннаставне активности  
32% 33,3% 29,3% 

30. Упознајем ученике са могућностима 

и начином коришћења школске опреме  
16% 34,7% 44% 

 

Анкетирано је 76 наставника и на основу добијених одговора закључује се да 

натполовична већина наставни процес оцењује као висоскоквалитетан у свим сегментима 

који су анкетом обухваћени. Комуникација и сарадња оцењена је као одлична  - између 

60% и 80% испитаника тврди да су сви параметри које анкета испитује у потпуности 

заступљени у наставном процесу који реализују, док свега тридесетак одсто наводи да су 

испитивана својства присутна у већој мери. У односу на тврдње којима се испитује 

рационалност и организација, као и подстицање ученика - половина тврди да су 

испитивана својства у потпуности испољена кроз наставни процес, док је код друге 

половине њихова заступљеност исказана у већој мери. Најслабије је оцењен сегмент који 

се односи на корелацију и примену знања (32% анкетираних каже да у мањој мери заједно 

са ученицима планира ваннаставне активности, а 16% у мањој мери ученике упознаје са 

могућностима и начином коришћења школске опреме). Из тога се може закључити да 

анкетирани наставници сматрају да би овај сегмент наставног процеса требало 

унапредити, 
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Наставни процес – УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ 

 нетачно/ 

није 

присутно 

у мањој 

мери 

тачно/ 

присутно 

у већој 

мери 

тачно/ 

присутно 

тачно/ 

присутно у 

потпуности 

Комуникација и сарадња 

1. Наставници код нас у школи 

настоје да се јасно и правилно 

изражавају на часу. 

1,3% 2,5% 52,5% 43,8% 

2. Наставници код нас у школи 

проверавају да ли су ученици 

исправно разумели питања и 

упутства. 

6,3% 21,3% 46,3% 26,2% 

3. Наставници код нас у школи 

охрабрују ученике да износе своја 

мишљења и запажања 

7,5% 32,5% 41,3% 18,8% 

4. Наставници код нас у школи 

после постављеног питања/задатка 

омогућавају ученику да размисли . 

8,8% 22,5% 43,8% 25% 

5. Наставници се код нас у школи 

сваком ученику обраћају с 

уважавањем. 

11,3% 13,8% 52,5% 22,5% 

6. Наставници код нас у школи воде 

рачуна да ученици пажљиво 

слушају једни друге. 

3,8% 21,3% 51,2% 23,8% 

7. Наставници код нас у школи 

подстичу солидарност и 

одговорност у групном раду 

7,5% 21,2% 38,8% 32,5% 

8. Наставници код нас у школи 

подстичу ученике да заједнички 

траже нова решења задатака. 

18,8% 45% 28,7% 7,5% 
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Рационалност и организација 

9. Примењују различите облике, 

методе и технике рада у зависности 

од садржаја и циљева часа. 

7,5% 46,3% 27,5% 18,8% 

10.  Користе расположиви простор 

и окружење у складу са садржајима 

и задацима. 

10% 23,8% 41,3% 25% 

11. На часу остварују све фазе 

према плану. 
7,5% 21,2% 47,5% 23,8% 

12. Динамику рада прилагођавају 

могућностима ученика. 
22,5% 43,8% 23,7% 10% 

13. Употребљавају расположива 

наставна средства и материјале. 

 

2,5% 

 

12,5% 

 

52,5% 

 

32,5% 

14. Током часа резимирају обрађено 

градиво.. 
12,5% 47,5% 30% 10% 

15. Задатке за рад одређују у складу 

са могућностима ученика. 
18,8% 38,7% 33,8% 8,8% 

16. Процењују рационалност и 

организацију наставног процеса и 

на основу уочених резултата 

коригују начин рада и садржај часа. 

17,5% 48,8% 25% 8,8% 

Подстицање ученика 

17. Применом разноврсних метода 

и облика рада подстичу 

радозналост и интересовање 

ученика. 

28,7% 45% 21,3% 5% 

18. Настоје да примери које дају 

буду занимљиви и повезани са 

искуством ученика. 

11,3% 43,8% 32,5% 12,5% 
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19. Задаци које дају су изазовни за 

ученике и траже примену наученог. 
3,8% 16,3% 56,3% 23,8% 

20. Прецизним упутствима 

усмеравају рад ученика. 
8,8% 38,7% 37,5% 15% 

21. Дају подршку ученицима да 

самостално решавају задатке. 
1,3% 25% 46,3% 27,5% 

22. Упућују ученике у 

истраживачки рад. 
11,3% 38,8% 30% 20% 

23. Подстичу ученике да 

постављају питања и дискутују. 
8,8% 28,7% 40% 22,5% 

24. Посвећују потребну пажњу 

ученицима који спорије напредују. 
32,5% 37,5% 22,5% 7,5% 

25. Похвалама мотивишу ученике. 
10% 36,3% 35% 18,8% 

Корелација и примена знања 

26. Препоручују ученицима да 

користе додатне изворе 

информација (часописе, стручне 

књиге, интернет...). 

10% 38,8% 36,3% 15% 

27. Подстичу ученике да при учењу 

новог садржаја користе знања и 

вештине стечене у другим 

областима. 

10% 26,3% 43,8% 20% 

28. Подстичу ученике да примене 

научено у свакодневном животу. 
21,3% 36,2% 26,2% 16,2% 

29. Заједно са ученицима праве 

програме за поједине ваннаставне 

активности на основу њихових 

интересовања. 

46,3% 31,3% 16,2% 6,3% 

30. Упознају ученике са 

могућностима и начином 

коришћења школске опреме, 

38,8% 36,3% 16,2% 8,8% 
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интернета и литературе кроз 

ваннаставне и ваншколске 

активности. 

 

Анализом анкете која се тиче комуникације и сарадње током наставног процеса, 

може  се закључити да преко 90% ученика ученика, у већој мери (52,5%) или у потпуности 

(43,8%), сматра да се наставници у школи јасно и правилно изражавају на часу. Ово је 

одличан показатељ рада. Највећи број ученика (46,3%) сматра да наставници у већој мери 

проверавају да ли су ученици исправно разумели питања и упутства током часа. Код 26,2% 

ученика ово је у потпуности присутно на часовима међутим, 21,3% ученика сматра да је 

ово у мањој мери присутно тако да на ово треба обратити пажњу. Највећи број ученика 

школе (41,3%) сматра да наставници у већој мери охрабрују ученике да износе своја 

мишљења и запажања али, ово није случај код 32,5% ученика који сматрају да наставници 

то раде у мањој мери на шта треба обратити пажњу. Ученици сматрају да највећи број 

наставника (43,8%) у већој мери после постављеног питања/задатка омогућавају ученику 

да размисли, код 25% ученика је ово у потпуности присутно. Што се тиче обраћања 

ученицима, највећи број ученика (52,5%) сматра да им се наставници у већој мери обраћају 

са уважавањем, код 22% ученика је ово у потпуности присутно. Ипак на ово треба 

обратити пажњу јер 13,8% ученика сматра да је ово у мањој мери присутно или није 

уопште присутно код 11,3% ученика. Ученици сматрају да највећи број наставника води 

рачуна да ученици пажљиво слушају једни друге, у већој мери је то присутно код  51,2% а 

у потпуности код 23,8%. Такође сматрају да наставници у школи подстичу солидарност и 

одговорност у групном раду, у већој мери код 38,8%, у потпуности код 32,5% ученика. 

Највећи број ученика (45%) сматра да наставници у мањој мери подстичу ученике да 

заједнички траже нова решења задатака. Код 18% ученика ово није уопште присутно. Ово 

је параметар на коме треба највише порадити. 

Анализом анкете која се тиче рационалности и организације током наставног 

процеса, може се закључити да наставници (46,3%) у мањој мери примењују различите 

облике, методе и технике рада у зависности од садржаја и циљева часа. Највећи број 

ученика сматра да да наставници, у већој мери (41,3%) или у потпуности (25%), користе 

расположиви простор и окружење у складу са садржајима и задацима. Такође, највећи број 

ученика сматра да се, у већој мери (47,5%) или у потпуности (23,8%), на часу остварују све 

фазе према плану. Највећи број ученика (43,8%) сматра да наставници у мањој мери 

динамику рада прилагођавају могућностима ученика, док 22,5% ученика сматра да ово 

није присутно. На овај параметар треба обратити пажњу. По мишљењу највећег броја 

ученика, наставници, у већој мери (52,5%) или у потпуности (32,5%), употребљавају 

расположива наставна средства и материјале. Највећи број ученика (47,5%) сматра да 

наставници у мањој мери током часа резимирају обрађено градиво. Највећи број ученика 
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(38,7%) сматра да наставници у мањој мери задатке за рад одређују у складу са 

могућностима ученика, ово је код 33,8% у већој мери присутно. По мишљењу највећег 

броја ученика (48,8%) наставници у мањој мери процењују рационалност и организацију 

наставног процеса и на основу уочених резултата коригују начин рада и садржај часа. Ово 

је параметар на коме треба највише порадити. 

Анализом анкете која се тиче подстицања ученика током наставног процеса, може се 

закључити да највећи број ученика (45%) сматра да наставници у мањој мери применом 

разноврсних метода и облика рада подстичу радозналост и интересовање ученика. Ово код 

28,7% ученика није присутно. Ово је параметар на коме треба највише порадити. Ученици 

су подељени у мишљењу да наставници настоје да примери које дају буду занимљиви и 

повезани са искуством ученика. Ипак највећи број ученика (43,8%) сматра да је ово у 

мањој мери присутно. Највећи број ученика сматра да наставници, у већој мери (56,3%) 

или у потпуности (23,8%), дају задатке који су изазовни и траже примену наученог што је 

јако добар показатељ. Ученици су такође подељени у мишњењу да наставници прецизним 

упутствима усмеравају рад ученика. Код 38,7% ученика је ово у мањој мери присутно док 

је код 37,5% ово у већој мери присутно. Највећи број ученика сматра да наставници, у 

већој мери (46,3%) или у потпуности (27,5%), дају подршку ученицима да самостално 

решавају задатке. Ученици су такође подељени у мишљењу да наставници упућују 

ученике у истраживачки рад. Код 38,8% је ово присутно у мањој мери, док је код 30% ово 

присутно у већој мери. Највећи број ученика школе, у већој мери (40%) или у потпуности 

(22,5%), сматра да наставници подстичу ученике да постављају питања и дискутују на 

часу. Највећи број ученика (37,5%) сматра да наставници у мањој мери посвећују потребну 

пажњу ученицима који спорије напредују. С обзиром да 32,5% ученика сматра да ово није 

присутно, ово је параметар на коме такође треба највише порадити. Ученици су такође 

подељени у мишљењу да наставници похвалама мотивишу ученике. Код 36,3% је ово 

присутно у мањој мери, док је код 35% ово присутно у већој мери. 

Анализом анкете која се тиче корелације и примене знања током наставног процеса, 

може се закључити да су ученици подељеног мишљења да им наставници препоручују да 

користе додатне изворе информација (часописе, стручне књиге, интернет...). Код 38,8% је 

ово присутно у мањој мери, док је код 36,3% ово присутно у већој мери. Највећи број 

ученика сматра да наставници, у већој мери (43,8%) или у потпуности (20%), подстичу 

ученике да при учењу новог садржаја користе знања и вештине стечене у другим 

областима. Ученици сматрају да наставници у мањој мери подстичу ученике да примене 

научено у свакодневном животу (36,2%). Ово код 21,3% ченика није присутно тако да на 

ово треба обратити пажњу. Највећи број ученика (46,3%) сматра да је нетачно да 

наставници заједно са њима праве програме за поједине ваннаставне активности на основу 

њихових интересовања. Ово је код 31,3% у мањој мери тачно тј. присутно. Такође, највећи 

број ученика (38,8%) сматра да је нетачно да их наставници упознају са могућностима и 
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начином коришћења школске опреме, интернета и литературе кроз ваннаставне и 

ваншколске активности. Ово је код 36,3% у мањој мери тачно тј. присутно. Ова два 

параметра имају најлошије показатеље тако да на њима треба највише порадити.  

На основу резултата целокупне анкете која се тиче наставног процеса може се 

закључити да у раду нема већих проблема. Постоје ствари којима се треба мало више 

посветити, а које су описане у свакој подкатегорији. Ипак постоје и ствари на којима треба 

више радити. Што се тиче комуникације и сарадње током наставног процеса потребно је 

да наставници више подстичу ученике да заједнички траже нова решења задатака. Што се 

тиче рационалности и организације током наставног процеса потребно је да наставници 

више прилагођавају динамику рада могућностима ученика и да више процењују 

рационалност и организацију наставног процеса како би на основу уочених резултата 

кориговали начин рада и садржај часа. Такође је потребно да се чешће резимира обрађено 

градиво. Што се тиче подстицања ученика током наставног процеса, потребно је да 

наставници више користе разноврсне методе и облике рада како би подстицали 

радозналост и интересовање ученика и да морају много више да посвећују потребну 

пажњу ученицима који спорије напредују. Што се тиче корелације и примене знања током 

наставног процеса, потребно је да наставници више подстичу ученике да примене научено 

у свакодневном животу, да заједно са ученицима праве програме за поједине ваннаставне 

активности (на основу ученичких интересовања) и да упознају ученике са могућностима и 

начином коришћења школске опреме, интернета и литературе кроз ваннаставне и 

ваншколске активности. 

2.3. Учење 

Већина ученика има развијен одговоран однос према учењу и показује висок степен 

самосталности у раду. У процесу учења ученици су свесни значаја ослањања на сопствене 

капацитете, при чему максимално активирају раније стечена знања и искуства. Имају 

развијен осећај личне одговорности за постигнуте резултате, као и спремност да поделе 

одговорност у групи и одељењу. 

2.4. Праћење напредовања ученика 

Тим је посебно сагледао ову област анализирајући два показатеља: праћење и оцење и 

извештавање. Анкетом је обухваћено 26 чланова савета родитеља и 75 наставника. 
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Праћење напредовања ученика – УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ 

 

 

Праћење и оцењивање нетачно/ни

је 

присутно 

у мањој мери 

тачно/ 

присутно 

у већој мери 

тачно/ 

присутно 

тачно/ 

присутно у 

потпуности 

1. Наставници у школи 

мога детета вредновање 

и проверу постигнућа 

ученика остварујем у 

свим фазама наставног 

процеса. 

0% 26,9% 38,5% 34,6% 

2 Наставници бележе 

податке за приказ 

напредовања ученика 

(прате постигнућа 

ученика, резултате 

тестирања,...) 

0% 19,2% 42,3% 38,5% 

3. Наставници помажу 

ученицима који имају 

тешкоћа у савладавању 

програма. 

11,5% 30,8% 34,6% 23,1% 

4. Наставници цене 

активности и доприносе 

сваког ученика. 

7,7% 15,4% 38,5% 38,5% 

5. Наставници оцењивање 

врше у складу са 

прописаним правилима о 

оцењивању ученика 

0% 19,2% 46,2% 34,6% 

6. Наставници 

оцењивањем проверавају 

степен усвојеног знања и 

ниво разумевања. 

3,8% 7,7% 50% 38,5% 

7. Наставници 11,5% 3,8% 53,8% 30,8% 
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оцењивањем проверавају 

способност примене 

стечених знања и 

способности. 

8. Знања ученика 

процењују на различите 

начине (усмена 

комуникација на часу, 

тестирање, писмене 

вежбе,...) 

0% 11,5% 42,3% 46,2% 

9. Наставници при 

оцењивању узимају у 

обзир залагање ученика. 

3,8% 19,2% 34,6% 42,3% 

Извештавање     

10. Родитеље 

благовремено информишу 

о раду, успеху и понашању 

ученика. 

19,2% 23,1% 26,9% 30,8% 

11. Обезбеђују двосмерну 

комуникацију са 

родитељима. 

11,5% 42,3% 19,2% 26,9% 

 

Анкетом је обухваћено 26 родитеља који су у саставу Савета родитеља. Највећи број 

родитеља, њих 38,5% родитеља сматра да је вредновање и провера постигнућа ученика у 

већој мери остварена у свим фазама наставног процеса. Исто, највећи бројњих (42,3%) 

сматра да наставници у већој мери бележе податке за приказ напредовања ученика. Што се 

тиче тога шта родитељи мисле о томе да ли наставници помажу ученицима који имају 

тешкоћа у савладавању програма, подељена су мишљења – највећи број њих сматра да је 

то у већој мери или у потпуности присутно у нашој школи, али њих 30,8 % сматра да је то 

у мањој мери присутно, а чак њих 11,5 % сматра није уопште присутно. У складу с тим, 

морамо повести убудуће више рачуна о томе да се више ради на томе, да се појача рад 

допунске наставе и индивидуализација приступа. Наставници цене активности и 

доприносе сваког ученика, сматра већина родитеља. Наставници оцењивање врше у складу 

са прописаним правилима о оцењивању ученика, у већој мери, сматра њих 46,2 %. 
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Чак 88,5% родитеља сматра да је у потпуности или у већој мери тачно да наставници 

оцењивањем проверавају степен усвојеног знања и ниво разумевања код ученика. 

Слична је ситуација и са проценом тога да ли наставници оцењивањем проверавају 

способност примене стечених знања и способности – такође 84,6% родитељ сматра да је у 

потпуности или у већој мери присутно. Мада, код ове тврдње њих 11,5% се изјаснило да 

наставници то не чине. Знања ученика процењују се на различите начине (усмена 

комуникација на часу, тестирање, писмене вежбе,...), мишљење је већине родитеља, као и 

да наставници приликом приоцењивања узимају у обзир залагање ученика. Мишљења су 

подељена што се тиче благовременог информисања о раду, успеху и понашању ученика – 

највећи проценат родитеља, њих 30,8% сматра да се то чини у потпуности, њих 26,9% да 

се чини у већој мери, али приближно толико њих (23,1%) сматра да се то чини у мањој 

мери, док њих 11,5% сматра да наставници не информишу о томе родитеље, ако се узме у 

обзир присутност наведене тврдње код већине наставника наше школе. Такође је мало 

лошија ситуација у вези са обезбеђивањемдвосмернекомуникацијесародитељима. 42,3% 

родитеља сматра да је то у малој мери присутно. Ако погледамо последње две тврдњље, 

можемо доћи до закључка да би требало појачати сарадњу са родитељима од стране 

наставника, а могуће је да је такав став управо последица смањене комуникације са 

родитељима у време пандемије. Надамо се да ће наредни период дати могућност да 

појачамо двосмерну комуникацију између родитеља и наставника. 

 

С обзиром на то да смо на основу анкете закључили да је праћење напредовања ученика 

редовно и у складу са Правилником о оцењивању, да се редовно извештава ученицима, 

родитељима и стручним органима школе о напретку ученика, ниво остварености за ово 

подручје би се могло оценити са оценом 4. Међутим, ако се узме у обзир да недостаје 

квалитативни, дубљи ниво анализе у складу са развојним, индивидуалним 

карактеристикама ученика, праћење напредовања ученика вреднујемо са оценом 3. 

 

Праћење напредовања ученика – УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ 

 

 није 

присутно/ 

нетачно 

у мањој 

мери 

тачно/ 

присутно 

у већој 

мери 

тачно/ 

присутно 

тачно/ 

присутно 

у 

потпуност

и 

1.  Вреднујем и проверавам постигнућа 

ученика у свим фазама наставног процеса 

  48% 49,3% 

2  Бележим податке за приказ напредовања 

ученика 

  36% 62,7% 
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3.  Помажем ученицима који имају 

потешкоћа у савладавању градива 

  26,7% 72% 

4. Ценим активности и допринос сваког 

ученика 

  21,3% 78,7% 

5.  Оцењивањрм проверавам степен 

усвојеног знања 

  26,3% 73,3% 

 6.  Оцењивањем проверавам способност 

примене наученог 

  34,7% 64% 

7.  Знање ученика проверавам на различите 

начине 

  20% 77,3% 

8.  При оцењивању узимам у обзир залагање 

ученика 

  22,7% 77,3% 

9. Родитеље благовремено информишем  13,3 % 38,7% 45,3% 

10. Обезбеђујем двосмерну комуникацију са 

родитељима 

 8% 42,7% 44% 

 

Анкетирано је 75 наставника. Обрадом добијених одговора закључује се да већина 

анкетираних (између 50 и 80% тврдње понуђене у анкети процењује као важне и у великој 

мери присутне у реализацији наставног процеса у нашој школи. На основу тога може се 

закључити да испитаници сматрају да се оцењивање, праћење и извештавање обавља на 

врло високом нивоу. Један мањи број анкетираних (13%) сматра да је комуникација са 

родитељима и благовремено извештавње присутно у мањој мери, те се на основу њихових 

одговора може закључити да је то сегмент који треба унапредити. 

Узевши у обзир разлике у резултатима ученичких и наставничких анкета, сматрамо да би 

ову област могли да вреднујемо оценом 3 и убудуће радимо на унапређивању наставног 

процеса, као и на испитивању ученичких потреба у вези са истим. 

 

3. Постигнућа ученика 

У овој области је могуће вредновати: успех у учењу (на нивоу разреда, одељења, школе), 

квалитет знања, постигнућа ученика на квалификационим и пријемним испитима и 
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такмичењима, мотивацију ученика, вредности код ученика.У оквиру кључне области 

„Постигнућа ученика“ вредновано је подручје „Квалитет школских постигнућа“. То 

подручје вредновано је на основу следећих показатељ оцене и успех и квалитет знања. 

Оцене и успех вредноване су  на основу анализе табела успеха. 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 родитељи, 

наставници и ученици, изневши свој став у вези са квалитетом знања које ученици усвајају 

у нашој школи. 

3.1.1. Квалитет школских постигнућа 

Успех ученика на крају школске 2020/2021. године 

Успех 

Раз 

ред 

Укупан 

број 

ученика 

Одли 

чан 

Врло 

добар 
Добар 

Дово 

љан 
Свега % 

Понављ

а разред 
% 

1 261 168 91 2  261 100% - - 

2 254 165 82 7  254 100% - - 

3 280 202 76 2  280 100% - - 

4 254 177 72 5  254 100% - - 

 1049 712 321 16  1049 100% - - 

Број оправданих и неоправданих изостанака 

Разред 
Укупан број  

ученика 
Оправданих Неоправданих Свега 

1 261 9363 254 9617 

2 254 8936 449 9385 

3 280 11103 303 11406 

4 254 9093 494 9587 

 1049 38495 1500 39995 
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Квалитет школских постигнућа – УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ 

 

нетачно/ 

није присутно 

у мањој 

мери 

тачно/ 

присутно 

у већој 

мери 

тачно/ 

присутно 

тачно/ 

присутно у 

потпуности 

1. Знања стечена у школи омогућавају мом 

детету да се боље сналази у садашњем и 

будућем приватном и професионалном 

животу. 

 

15,4% 

 

19,2% 

 

26,9% 

 

38,5% 

2 Моје дете користи школска знања у 

свакодневним животним ситуацијама. 

 

11,5% 

 

30,8% 

 

38,5% 

 

19,2% 

3. Школска знања помажу мом детету у 

осамостаљивању и иницијативности. 19,2% 
 

23,1% 

 

23,1% 

 

34,6% 

4.Моје дете је оспособљено да повезује 

знања стечена у различитим наставним 

предметима. 

 

3,8% 

 

15,4% 

 

38,5% 

 

42,3% 

5.Школска знања помажу мом детету да се 

сналази у новим и непознатим 

ситуацијама. 

11,5% 23,1% 53,8% 11,5% 

6. Знања стечена у школи обезбеђују мом 

детету да може (без додатних часова) да 

одговори на захтеве наставника (писмени и 

контролни задаци, усмена испитивања). 

 

19,2% 

 

26,9% 

 

34,6% 

 

19,2% 

7.Моје дете може да положи пријемни 

испит за средњу школу/факултет 

сазнањима кој естекне у својој школи. 

 

7,7% 

 

19,2% 

 

46,2% 

 

26,9% 

 8. Школска знања са часова редовне и 

додатне наставе обезбеђују мом детету 

довољно знања да се може такмичити на 

школском и општинском нивоу. 

 

15,4% 

 

26,9% 

 

38,5% 

 

19,2% 
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Анкетирано је 26 родитеља, чланова Савета родитеља. Обрадом добијених одговора 

закључује се да велика већина испитаника тврдње понуђене у анкети процењу је као важне 

за наставни процеси у већој мери присутне у нашој школи. Ипак одређени број испитаних 

родитеља сугерише да сепоједини циљеви кроз наставни процес остварују у сасвим малој 

мери. Око 31% испитаника из групе родитеља сматра да су школска знања неупотребљива 

у свакодневним животним ситуацијама (тврдња 2), тј. да су употребљива у мањој мери. 

Њих 23% сматра да не помажу довољно у осамостаљивању и иницијативности (тврдња 3), 

или да уопште не помажу (њих 19%). Највећи проценат родитеља сматра да су њихова 

деца оспособљена да повезују знања стечена у различитим наставним предметима, што 

нам је веома важан податак, ако узмемо у обзир важност корелације наставе и 

интердисциплинарност. Већина сматра да су школска знања од користи за сналажење у 

новим ситуацијама (тврдња 5). Ипак оно чиме родитељи нису баш задовољни је тврдња 6. 

Само њих 19% сматра да знањастечена у школиу потпуности обезбеђују њиховом детету 

да може (без додатних часова) да одговори на захтеве наставника (писмени и контролни 

задаци, усмена испитивања). Њих 34,6% сматра да је то тачно у већој мери, а 27% да је 

тачно у мањој мери. 19% родитеља мисли да је то нетачно, што значи да вероватно 

поједини родитељи сматрају да морају својој деци да обезбеде додатне, приватне часове 

како би могли да одговоре на захтеве наставника. Свакако, ако узмемо то у обзир, требало 

би у наредном периоду радити на појачаном раду допунске наставе и индивидуализацији 

наставе са ученицима. Оно што је добро процењено од стране родитеља, а веома нам је 

значајно као информација, је то да већина родитеља сматра да њихово дете може да 

положи пријемни испит за факултет са знањима којес текне у нашој школи. Само неких 20 

– ак % родитеља сматра да је то недовољно. 

38% родитеља сматра да школска знања са часова редовне и додатне на ставеобезбеђују 

њиховом детету довољно знања да се може такмичити на школском и општинском нивоу. 

Ипак, њих 27% сматра да је то тачно у мањој мери. Ако узмемо у обзир број ђака који 

похађају часове додатне наставе и, дефинитивно, велики број ђака који освајају висока 

постигнућа на такмичењима чак вишег нивоа од општинског, доводи се у питање процена 

ове тврдње. Али, свакако, можда је потребно додатно мотивисати још већи број ученика за 

припремање за такмичења и посветити се већини ђака, а не само појединцима, који искажу 

отворено интересовање за то. 

 

КВАЛИТЕТ ЗНАЊА  – УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ 

 
нетачно/ 

није присутно 

у мањој 

мери 

тачно/ 

присутно 

у већој 

мери 

тачно/ 

присутно 

тачно/ 

присутно у 

потпуности 
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1.  Школска знања стечена на мојим 

часовима омогућавају ученицима да се боље 

сналазе у будућем професилналном 

животу. 

 

 

 

 

 

40,8% 

 

53,9% 

2. Ученици користе знања стечена у оквиру 

мог предмета у свакодневним животним 

ситуацијама. 

 

 

 

13,2% 

 

 

47,4%% 

 

51,3%% 

3.  Школска знања помажуу у 

осамостаљивању и иницијативности. 

 

 

 

 

 

51,3% 

 

43,4% 

4. Моји ученици  су оспособљени да повезују 

знања стечена у мом предмету са знањима 

стеченим у другим предметима. 

 

 

 

 

 

55,3% 

 

42,1% 

5.  Школска знања помажу ученицима да се 

сналази у новим и непознатим 

ситуацијама. 

 11,8% 50% 38,2% 

6.  Знања стечена у школи обезбеђују да  

ученик може (без додатних часова) да 

одговори на захтеве наставника (писмени и 

контролни задаци, усмена испитивања). 

 

 

 

11,8% 

 

32,9% 

 

53,9% 

7.  Пријемни испит за факултет ученици 

могу да положе са знањем које стекну у 

оквиру мог предмета, 

 

 

 

14,5% 

 

42,1% 

 

42,1% 

8.  Школска знања довољна су за ниво 

школског и општинског такмичења.. 

 

 

 

13,2% 

 

44,7% 

 

42,1% 

 

Анкетом је обухваћено 76 наставника. Анкетирани наставници су високо оценили 

квалитет знања који ученици стичу на њиховим часовима, и то тако да  између чедтрдест и 

педесет одсто наставника сматра да су сви параметри које анкета испитује у потпуности 

заступљени у настави коју реализују, док између тридесет и четрдесет одсто сматра да је 

то случај у већој мери. Најслабије оцењени су они сегменти који се односе на могућнпост 

примене знања у свакодневном животу и новим ситуацијама (13% испитаних сматра да је 

ово заступљено у мањој мери). Слично је одговорено и на она питања која се односе на 
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довољност школских знања за различите нивое такмичења или упис на факултет (око 

тринаест одсто анкетираних наставника изјаснило се да школска знања нису довољна за 

упис на факултет, као ни за школски и општински ниво такмичења).  

 

Оно што се на први поглед уочава јесте да  наставници сматрају да су све тврдње 

апсолутно присутне у нашој школи, односно да су изузетно важне, за разлику од мишљења 

родитеља који у одређеном проценту за сваку тврдњу износе мишљење да није присутна у 

нашој школи. Проценат оних родитеља који тако мисле варира од 3, 8 до 19,2. Такође 

уочава се велико неподударање код тврдњи за које велики проценат наставника мисли да 

су присутне (између 40% и 50%) док је код родитеља то у просеку око 30%. Највеће 

подударање између мишљења родитеља и наставника је изражено у 4. тврдњи која се 

односи на повезивање знања из различитих предмета –  42,1% родитеља и 42, 3% 

наставника сматра да је то у великој мери присутно. Родитељи сматрају да деца нису 

оспособљена да се сналазе у новим и непознатим ситуацијама (11,5%) док скоро 40% 

наставника сматра да је то присутно у вечој мери. 

 

Анкетирано је  и 64 ученика. Анализом упитника за ученике добијени су следећи 

резултати: 

КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА – УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ 

 

 нетачно/ 

није 

присутно 

у мањој 

мери тачно/ 

присутно 

у већој мери 

тачно/ 

присутно 

тачно/ 

присутно у 

потпуности 

1. Знања стечена у школи ми 

омогућавају да се боље сналазим у 

садашњем и будућем приватном и 

професионалном животу. 

 

 

 

12,5% 

 

 

 

28,1% 

 

 

 

40,6% 

 

 

 

18,8% 

2. Школска знања користим у 

свакодневним животним ситуацијама. 

 

 

26,6% 

 

 

39,1% 

 

 

18,8% 

 

 

15,6% 

3. Школска знања ми помажу у 

осамостаљивању и иницијативности. 
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20,3% 31,3% 31,3% 17,2% 

4. Повезујем знања стечена у 

различитим наставним предметима. 

 

 

0% 

 

 

25% 

 

 

37,5% 

 

 

37,5% 

5. Школска знања ми помажу да се 

сналазим у новим и непознатим 

ситуацијама. 

 

 

25% 

 

 

35,9% 

 

 

23,4% 

 

 

15,6% 

6. Знања стечена у школи ми 

обезбеђују да могу (без додатних 

часова) да одговорим на захтеве 

наставника (писмени и контролни 

задаци, усмена испитивања). 

 

 

 

 

17,2% 

 

 

 

 

21,9% 

 

 

 

 

39,1% 

 

 

 

 

21,9% 

7. Пријемни испит за факултет могу да 

положим са знањима која стекнем у 

школи. 

 

 

 

 

17,2% 

 

 

 

 

18,8% 

 

 

 

 

43,8% 

 

 

 

 

20,3% 

8. Школска знања са часова редовне и 

додатне наставе обезбеђују ми 

довољно знања да могу да се такмичим 

на школском и општинском нивоу. 

 

 

 

14,1% 

 

 

 

32,8% 

 

 

 

32,8% 

 

 

 

20,3% 

 

Анализом анкете се може закључити да ученици у већој мери (40,6%) сматрају да им 

знања стечена у школи омогућавају да се боље сналазе у садашњем и будућем приватном и 

професионалном животу. Код 28,1% је ово у мањој мери присутно док код 12,5% ученика 

ово уопште није присутно. Највећи број ученика (39,1%) сматра да у мањој мери школска 

знања користе у свакодневним животним ситуацијама. 26,6% сматра да школска знања не 
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користе у свакодневним животним ситуацијама. Занимљиво је да исти број ученика 

(31,3%) сматра да им школска знања код неких у мањој а код неких у већој мери помажу у 

осамостаљивању и иницијативности. Ово није случај код 20,3% ученика који сматрају да 

има она не помажу.  Исти број ученика (37,5%) сматра да у већој мери или у потпуности 

повезује знања стечена у различитим наставним предметима. Највећи број ученика (35,9%) 

сматра да им школска знања у мањој мери помажу да се сналазе у новим и непознатим 

ситуацијама. 25% ученика сматра да им она не помажу да се сналазе у новим и непознатим 

ситуацијама. 39,1% ученика сматра да им знања стечена у школи у већој мери обезбеђују 

да могу (без додатних часова) да одговоре на захтеве наставника (писмени и контролни 

задаци, усмена испитивања). Код 21,9% је ово у мањој мери пристно тј. тачно. Ово 

показује да је највећем броју ученика (узимајући у обзир и 17,2% ученика код којих ова 

тврдња уопште није присутна) потребан неки вид додатне помоћи. 43,8% ученика сматра 

да је у већој мери тачно да пријемни испит за факултет могу да положе са знањима која 

стекну у школи. Код 17,2% ученика ово није случај и они сматрају да то није тачно. Исти 

број ученика сматра да школска знања са часова редовне и додатне наставе у мањој код 

неких или већој мери код других обезбеђују довољно знања да могу да се такмиче на 

школском и општинском нивоу. 

На основу резултата анкете може се закључити да је по мишљењу ученика квалитет 

школских постигнућа нешто на чему треба радити. Уочава се да школска знања нису 

толико употрбљива у свакодневном животу, да им у мањој или већој мери омогућавају 

осамостаљивање и иницијативност. Такође им је у мањој или већој мери потребна и додтна 

помоћ како би сваладали захтеве наставника.  

Ниво остварености би на основу резултата могао бити 3, и свакако ћемо се у наредном 

периоду трудити да  да унапредимо ово подручје, јер је ово област која је веома важна и 

представља приоритет у раду наше гимназије. 

 

 

4. Подршка ученицима 

Област у којој се сагледава: квалитет бриге о ученицима, подршка њиховог учења, 

социјалног и личног развоја, професионалне оријентације. 

4.1. БРИГА О УЧЕНИЦИМА  

4.1.1. Безбедност и сигурност ученика у школи  

Комплетна документација - Правилник и програм безбедности и здравља на раду налази се 

у документацији секретара школе (и правни акти у вези са радом школе у измењеним 

околностима због вируса Covid -19) 
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4.1.2. Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба 

ученика 

Саставни део васпитно-образовног процеса јесте формирање психички здраве и телесно 

способне личности, као и личности социјално оспособљене за укључивање у рад и бригу о 

свом здрављу и здрављу околине. 

 У остваривању задатака здравствене заштите посебну улогу имају здравствене службе, 

које врше здравствену контролу ученика и које, у сарадњи са одељенским старешином, 

наставницима физичкoг васпитања и психологом и педагогом школе, учествују у 

превенцији и контроли психичког и телесног здравља ученика. 

Реализација програма заштите и унапређења здравља ученика остварује се у оквиру 

појединих наставних предмета (биологија, физичко васпитање, здравље и спорт) и других, 

као и ваннаставних облика рада које организује школа. Такође, професори  се укључују у 

едукативне семинаре института за заштиту здравља Србије, као и у акције за 

унапређивања здравља организоване на нивоу општине или града. У циљу ментално-

хигијенске постоји сарадња са Институтом за ментално здравље, са Центром за патологију 

говора ... План рада је изложен у Годишњем плану школе. 

Тим је вредновао ову област и према анкети из приручника. Анкетом је обухваћено 26 

чланова Савета родитеља и 65 ученика. 

Брига о ученицима – УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ 

 
 нетачно/није 

присутно 

у мањој мери 

тачно/присутно 

у већој мери 

тачно/присутно 

тачно/присутно 

у потпуности 

1.Упознат/а сам са садржајем 

Правилника о безбедности и 

сигурности ученика у школи 

 

11,5% 

 

7,7% 

 

23,1% 

 

 

57,7% 

2.Моје обавезе као родитеља су 

јасно и прецизно дефинисане 

Правилником. 

 

7,7% 

 

0% 

 

30,8% 

 

61,5% 

3.Сматрам да је моје дете 

сигурно и безбедно у школи. 

 

0% 

 

3,8% 

 

23,1% 

 

73,1% 

4.Школа брзо и ефикасно реагује 

на новонастале проблеме везане 
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за сигурност и безбедност 

ученика у школи. 

3,8% 0% 26,9% 69,2% 

5.Школа ме информише о 

предузетим мерама поводом 

мојих приговора. 

 

 

7,7%% 

 

7,7% 

 

34,6% 

 

50% 

6.Спреман/на сам да отворено 

разговарам са компетентним 

особама о здравственим, 

емоционалним или социјалним 

потребама/проблемима свога 

детета. 

 

3,8% 

 

3,8% 

 

23,1% 

 

69,2% 

7. Имам добру сарадњу са 

одељењским старешином и 

стручном службом у праћењу 

развоја мог детета. 

 

0% 

 

15,4% 

 

11,5% 

 

73,1% 

8.У школи се поштује приватност 

и поверљивост информација о 

потребама/проблемима мог 

детета. 

 

0% 

 

3,8% 

 

34,6% 

 

61,5% 

9.Са својим дететом отворено 

разговарам о појавама крађе, 

пушења, узимања дроге, 

различитих врста 

малтретирања и узнемиравања у 

школи. 

 

3,8% 

 

0% 

 

7,7% 

 

88,5% 

10.Подстичем своје дете да брине 

о свом здрављу и подржавам 

акције по питању промовисања 

здравог живота младих. 

 

0% 

 

0% 

 

23,1% 

 

76,9% 

11.Учествујем у школским 

акцијама за пружање помоћи 

ученицима/породицама ученика. 

 

7,7% 

 

15,4% 

 

26,9% 

 

50% 
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Анкетирано је 26 родитеља, чланова Савета родитеља. 

Више од 50% родитеља  сматра да је у потпуности упознато са садржајем Правилника о 

безбедности и сигурности ученика у школи и да су њихове обавезе као родитеља  јасно и 

прецизно дефинисане Правилником. Највећи број испитаника сматра да их школа  

информише о предузетим мерама поводом приговора, али неких 15 % сматра да то није 

тачно или је у мањој мери тачно. 

Већина родитеља сматра да је важно да са компетентним особама разговара о 

здравственим, социјалним и емоционалним потребама детета и да су у потпуности и 

спремни на то. Сличан проценат њих (око 73%%) је изјавио да има апсолутно добру 

сарадњу са одељењским старешином и стручном службом по питању праћења развоја 

детета. Око 60% родитеља је у потпуности задовољно начином на који се поштује 

приватност и поверљивост информација у вези са потребама и проблемима њихове деце.  

Велики број родитеља мисли да је веома важно то што     отворено разговара и подстиче 

своје дете да брине о здрављу и проблемима који се јављају у друштву. 

Оно што нам је веома важно је да 73%  родитеља сматра да им је дете у потпуности 

сигурно и безбедно у школи, а њих 23 % сматра да је то у већој мери тачно. Слична је 

ситуација и са мишљењем у вези са брзом и ефикасном реакцијом школе на новонастале 

проблеме везане за сигурност и безбедност ученика у школи.  

Са задовољством можемо закључити да је ово подручје вредновања високо оцењено - ниво 

остварености 4, што сматрамо веома важним, с обзиром на то да нам је брига о ученицима 

приоритет у раду школе. 

Брига о ученицима – УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ 

 

 нетачно/ 

није 

присутно 

у мањој 

мери тачно/ 

присутно 

у већој мери 

тачно/ 

присутно 

тачно/ 

присутно у 

потпуности 

1. У школи се осећам сигурним и 

безбедним. 
0% 6,2% 10,8% 83,1% 

2. Школа брзо и ефиксно реагује на све 

искрсле догађаје/ситуације које 

угрожавају нашу сигурност и 

безбедност у школи. 

1,5% 6,2% 30,8% 61,5% 

3. Знам коме треба да се обратим ако је 

моја безбедност у школи угрожена. 
4,6% 12,3% 18,5% 64,6% 
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 4. Школа реагује на наше и приговоре 

наших родитеља који се тичу наше 

безбедности у школи. 

3,1% 13,8% 35,4% 47,7% 

5. Школа нас информише о мерама 

предузетим поводом наших приговора. 
6,2% 21,5% 33,8% 38,5% 

6. Знам коме треба да се обратим у 

случају да имам емоционалне, 

здравствене или социјалне 

проблеме/потребе. 

16,9% 15,4% 18,5% 49,2% 

7. Када се обратим одређеној 

особи/служби за помоћ/савет када 

имам емоционалне, здравствене или 

социјалне проблеме/потребе, сигуран 

сам да ће се моја приватност 

поштовати и да се информација неће 

злоупотребити. 

9,2% 15,4% 26,2% 49,2% 

8. Наставници, а посебно одељењски 

старешина, су увек спремни да 

саслушају моје проблеме који немају 

директне везе са школом. 

4,6% 13,8% 30,8% 50,8% 

9. Наставници, а посебно одељењски 

старешина су спремни за разговор с 

мојим родитељима. 

1,5% 6,2% 26,2% 66,2% 

10. Школа помаже ученицима који су 

слабог материјалног стања. 
12,3% 15,4% 36,9% 35,4% 

 

Анализом анкете се може закључити да се највећи број ученика (83,1%) у школи у 

потпуности осећа сигурно и безбедно. Код 10,8% ученика је ово у већој мери тачно. Овај 

показатељ је изузетно важан за све који бораве у школи као и за родитеље ученика. 61,5% 

ученика сматра да школа у потпуности брзо и ефиксно реагује на све искрсле 

догађаје/ситуације које угрожавају њихову сигурност и безбедност у школи. Такође, 

највећи број ученика (64,6%) у потпуности зна коме треба да се обрате ако је њихова 

безбедност у школи угрожена. Највећи број ученика у већој мери или у потпуности сматра 

да школа реагује на њихове и приговоре њихових родитеља који се тичу безбедности у 

школи.  Скоро подједнак број ученика у већој мери или у потпуности сматра да их школа 

информише о мерама предузетим поводом њихових приговора. 49,2% ученика сматра да у 
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потпуности знају коме треба да се обрате у случају да имају емоционалне, здравствене или 

социјалне проблеме/потребе. Ово није случај са 16,9% ученика који сматрају да код њих 

ово није случај. Ово је један од параметара на који треба обратити пажњу и треба често 

подсећати ученике коме све могу да се обрате уколико имају неки проблем. Највећи број 

ученика сматра да су када се обрате одређеној особи/служби за помоћ/савет када имају 

емоционалне, здравствене или социјалне проблеме/потребе, у већој мери или у потпуности 

сигурни да ће се њихова приватност поштовати и да се информација неће злоупотребити. 

50,8% ученика у потпуности сматра да су наставници, а посебно одељењски старешина, 

увек спремни да саслушају њихове проблеме који немају директне везе са школом. 66,2% 

ученика у потпуности сматра да су наставници, а посебно одељењски старешина спремни 

за разговор с њиховим родитељима. Скоро подједнак број ученика сматра да школа у већој 

мери или потпуно помаже ученицима који су слабог материјалног стања. 12,3% ученика 

сматра да ово није присутно у школи. 

На основу резултата анкете може се закључити да је по мишљењу ученика брига у 

школи о њима веома добра. Веома је позитвно што се највећи број ученика у школи осећа 

сигурно и безбедно. 

4.2. ПОДРШКА УЧЕЊУ  

4.2.1. Квалитет понуђених програма за подршку ученицима у процесу 

учења  

Подршка ученицима у процесу учења обухваћена је Програмом допунске, додатне и 

припремне наставе изложеном у Годишњем плану школе. Програм и распоред допунске, 

додатне и припремне наставе налази се у дневницима предвиђеним за реализацију ових 

часова као и на огласној табли у зборници. 

Коригује се у ходу у зависности од предзнања, нивоа разумевања и труда ученика, као и 

интересовања за одређене области предмета. 

Додатна настава планира се за ученике који се истичу у настави појединих предмета. 

Изводиће се током целе наставне године.  

Допунска настава планира се за ученике којима буде била потребна додатна подршка у 

раду, индивидуални приступ, додатна помоћ око савладавања наставног градива, за 

ученике који буду имали негативне оцене на крају класификационих периода. 

Идентификација ученика за овај вид наставе врши се током септембра, а групе се 

попуњавају током целе наставне године, према потребама ученика. 
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Припремна настава планира се у оквиру припреме ученика за матурске, разредне и 

поправне  испите. Поједини предметни наставници у оквиру припреме за матурске испите 

држе и припремну наставу за пријемне испите на факултетима. 

4.2.2. Напредовање и успех ученика 

Један од показатеља напредовања и успеха ученика је њихов успех на такмичењима и 

смотрама. Прилажемо списак награђених ученика у школској 2020/21. години. 

Награђен ученик за ђака генерације и добитника награде „Константин Скалерић“ и ,,Вида 

је ЛазарВидић  4/6. 

За најбоље математичаре проглашени су Максим Михаиловић 4/5 и Душан 

Дерикоњић 4/Р, а за најбољег литерату Катарина Мијајловић4/6. 

Награду из области хуманистичких наука «М. Ђурић» добилису ученици Даниловић 

Александар и Теодор Ђелић 4/Р; 

Награду за човечност добили су : Сабина Сали 4/2; Милица Цветковић 4/3; Јанко 

Аранђеловић и Миа Пинтар 4/4; Михаило Ковачевић, Исидора Кошчица и Војислав 

Ивановић 4/5; Алекса Милић 4/6; Ленка Лазаревић, Маша Бубања и Ђорђе Дамљановић 

4/7; МатијаЂуричић и Милица Милинов 4/8; Никола Стаматовић, Ирена Јосифоски и 

Матија Живановић 4/Р: 

Награду за најбољег физичара  добио је Теодор Ђелић 4/Р  

Награду ''Музичар генерације'' добио је Лазар Видић 4/6. 

 Награду ''Ликовни уметник генерације''  добила је Тања Драгишић 4/7. 

Награду „Фотограф генерације“ добилаје Јелена Марковић 4/3. 

Награду за најбољег хемичара добила је Маја Крстић 4/7; 

Награду за спортисту генерације добила је Милена Вулетић 4/4. 

Награду за редовно похађање наставе добили су: Миа Колар, Милош Гаћиновић и Никола 

Добросављевић 4/1; Павле Грујић и Антонис Псилидес 4/2; Милица Дабићи Леа Петров 

4/3; Јанко Аранђеловић, Тамара Димишковски, Александар Даниловић, Миа Пинтар, 

Милена Вулетић, Сташа Вукобрат, Тијана Тановић, Дијана Трајковић  и Тамара 

Рдосављевић 4/4; Михаило Ковачевић 4/5; Ана Булатовић, Матија Ђуричић, Милица 

Милинов и Никола Уљар 4/8; Теодор Ђелић, Душан Грујић, Филип Николић и Матија 

Живановић 4/Р 
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Носиоци дипломе ,,ВукКараџић" су: 

4/1: Миа  Колар, Даница Лазаревић, Вања Ристић, Катарина  Станојевић 

4/2: Стефан Анђелић, Сабина Сали  

4/3: Матеј Бојић, Миња  Новаковић 

4/4: Јанко Аранђеловић, Александар  Даниловић, Тамара Димишковски 

4/5: Михајло Ковачевић,  Максим Михаиловић, Филип Коњикушић, Феђа  Хасановић, 

Марија Марковић 

4/6: Катарина Мијајловић, Алекса Милић, Ивана Михајловић, Милица Николић 

4/7: Маја Крстић, Лука Б. Милајић 

4/8: Ана Булатовић, Никола Уљар 

4/Р: Марија Драшковић, Филип Николић 

Такмичења 

1/4 

Никола Самарџић – 1. место на градском и 1.  место на републичком такмичењу из 

Математике 

Стефан Томић – 2.место на градском такмичењу из Математике и Физике и пласманна 

републичко такмичење 

Михајло Миланов - Пласман у полуфинале Algoge Judge купа 

1/6 

Соња Стојановић – 2. место на републичком такмичењу из Физике 

1/9 

Петар Милановић – 1. место на градском такмичењу из Физике и похвала на државном 

такмичењу 

Стефан Тешмановић – 1. место на градском и 1.место на државном такмичењу из 

Математике 

2/1 

Урош Палевић – 3. место на градском такмичењу из Физике и похвала на државном 

такмичењу  
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Јована Јовановић – 3. место на градском такмичењу из Физике и учешће на државном 

такмичењу  

Немања Личина – 3. место на градском такмичењу из Физике и учешће на државном 

такмичењу  

2/6 

Ана Млађеновић – 2. место на државном такмичењу из Математике 

Тара Њежић – 1. место упевањутрадиционалнихпесамаученикаосновних, средњихшкола и 

гимназија, у  Петојкатегорији на државном такмичењу 

2/8 

Иван Јеринић– 3. место на градском такмичењу из Физике и учешће на државном 

такмичењу  

2/9 

Огњен Павловић – 1. место на градском такмичењу из Физике и учешће на државном 

такмичењу  

2/10 

Ћорће Милић – 3. место на градском такмичењу из Историје и четврто место на државном 

такмичењу  

Филип Лучић – Карате(квалификацијезашколскопрвенство, 3.место;Квалификације 

запрвенство Србије,1.мессто); Карате (Школско првенство,5.место;Првенство Србије, 

3.место); Међународна такмичења: ТузлаОпен 2021 (5.место);СрпскаОпен 2021 

(БањаЛука), 5.место (појединачно), 3.место (екипно) 

3/1 

Станковић Тара – 2. место на Међународном конкурсу поезије и прозе на енглеском језику 

у организацији  “Never Such Innocence”( Никад такве невиности); тема је била помирење 

након ратног конфликта 

Анђела Радуловић – 3. место на државном такмичењу из књижевности – Књижевна 

олимпијада 

Христина Татић – награда Special musicland star на Међународном такмичењу у извођењу 

поп и филмске музике Musicland 2021 
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3/2 

Андреј Јовићевић – 1. место/златна медаља на државном такмичењу из Филозофије; 1. 

место и златна медаљана Међународној филозофској олимпијадом 

Милица Лазовић – 3. место на градском такмичењу Књижевна олимпијада и друго место 

на државном такмичењу 

Миа Милић – 3. место на градском такмичењу Књижевна олимпијада и учешће на 

државном такмичењу 

Даница Цвијовић – 1. место на градском такмичењу у пливању и учешће надржавном 

3/3 

Милица Стојчић – 2. награда на Међународној олимпијади из руског језика  

Сара Банковић – 3. место на градском такмичењу из Српског језика и језичке културе и 

учешћена државном такмичењу 

3/6 

Немања Недић – 2. место на градском такмичењу из Математике и 3. место на државном 

такмичењу 

– 3. место на градском такмичењу из Физике  и похвала на државном такмичењу 

 – 1. место на градском такмичењу из Српског језика и језичке културе и 3. место на 

државном такмичењу 

 – 3. место на градском такмичењу Књижевна олимпијада и учешће на државном 

такмичењу 

 – 3. место на градском такмичењу из  Историје  и учешће  на државном такмичењу 

 – 7. место на државном такмичењу из Хемије и пласманнаСрпску хемијску 

олимпијаду 

Иван Фершиши – 1. место на градском такмичењу из Српског језика и језичке културе и 

учешће на државном такмичењу  

3/7 

Ана Вуксановић – 3. место на градском такмичењу из Физике и пласман на државно 

такмичење 

Никола Терзић – пласман на државно такмичење из Хемије 
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4/2 

Катарина Лелеџија – 2. место на градском такмичењу из Енглеског језика и пласман на 

државно такмичење 

4/5 

Максим Михаиловић – 3.место на градском такмичењу из Математике и 1. место на 

државном такмичењу 

Филип Коњикушић – 1. место на градском такмичењу из Француског језика и учешће на 

државном такмичењу 

Феђа Хасановић – 3. место на градском такмичењу из Француског језика и друго место на 

државном такмичењу 

Марија Марковић – 3. место на градском такмичењу из Француског језика и учешћена 

државном такмичењу 

4/6 

Катарина Мијајловић – 3. место на градском такмичењу Књижевна олимпијада и 1. место 

на државном такмичењу 

 – 3. место на градском такмичењу Српски језик и језичка култура и 3. место на 

државном такмичењу 

Лазар Видић – 3. место на градском такмичењу Књижевна олимпијада и 3. место на 

државном такмичењу 

  – 2. место на градском такмичењу из Српског језикаи језичкекултуре и 

учешће  на државном такмичењу 

  – 2. место на градском такмичењу из Енглеског језика и учешће на државном 

такмичењу 

АлександарЈањић – 1. место на градскомтакмичењу из Руског језика и 1.место на 

државном такмичењу 

  – 2. местонаМеђународномтакмичењуученика, 

којејеорганизоваоуниверзитет ИТМ изСанкт - Петербурга  

4/7 

Бранислав Драгићевић – учешће на државном такмичењу из Филозофије 
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Маја Крстић – 3. место на градском такмичењу из Хемије и учешће на државном 

такмичењу 

  – 3. местона градском такмичењу из Енглеског језика и 3. место на државном 

такмичењу 

Књижевни конкурси:  ,,Лимске вечери поезије“; ,,Бранко Миљковић“; ,,Доситејево златно 

перо“; ,,Идућ учи, у векове гледа“ 

4.2.3. Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у 

процесу учења 

Стручна помоћ наставницима реализује се кроз План стручног усавршавања који је 

изложен у Годишњем плану школе. 

4.3. ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ  

Лични и социјални развој реализује се кроз Програм личног, социјалног и професионалног 

развоја ученика изложеног у Годишњем плану рада. Реализација планираних програма 

зависиће од епидемиолошке ситуације у земљи и препорука Министарства здравља и 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Програм личног, социјалног и професионалног развоја ученика се реализовује кроз 

остваривање следећих посебних програма: 

 Програма додатне подршке ученицима 

 Програма превенције наркоманије, алкохолизма и малолетничке делинквенције 

 Програм безбедности и здравља на раду 

 Програм сарадње са породицом 

 Програм обавезних и факултативних активности 

 Програм сарадње са локалном самоуправом 

 Програм школског спорта 

 Програм заштите од дикриминације, насиља, занемаривања и злостављања  

 Програм културне активности школе 

 Програме и активности којима се развијају способности за решавање проблема, 

комуникација, тимски рад, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа 

 Програм допунске, додатне и припремне наставе 

 Програма професионалног развоја и каријерног вођења и саветовања 

 Програма здравствене превенције 

 Програма васпитног рада са ученицима 

 Програма заштите животне средине 
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4.4. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА  

Директор школе конституисао је Тим за професионални развој и каријерно вођење и 

саветовање, чији су чланови: Татјана Живковић, Бранка Достанић, Александра 

Спасоојевић, Драгана Стојановић и Зорана Каличанин. 

Школа омогућава формирање зреле и одговорне личности, способне да доноси добро 

промишљене и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да их 

спроводи у дело. Школа помаже ученицима и родитељима у истраживању могућности за 

даље учење и запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних 

информација о професијама, каријери, даљем учењу и образовању и објективно 

разликовање и формирање сопственог става о томе. У том циљу школа прати развој 

ученика и информише их о занимањима, образовним профилима, условима студирања и 

потребама на тржиштурада. 

Програм професионалног развоја и каријерног вођења и саветовања ученика обухвата 

информисање, саветовање, вођење и доношење одлука о професији.У циљу подстицања 

каријерног вођења и саветовања ученика и пружања помоћи појединцу да формира 

реалну слику о својим способностима, особинама личности, интересовањима, и да у 

односу на садржај, услове и захтеве појединих образовних профила и занимања што 

успешније планира свој професионални развој, током  школске године у школи ће бити 

организован континуиран и систематски рад кроз следеће садржаје: 

Р.бр Активности 

 

Динамика Носиоци активности 

1. Упознавање са циљевима рада Тима и 

информисање ученика о плану рада за шк. 

2021/22. 

 о
к
то

б
ар

 

Ученички парламент 

2. Радионица:  Фактори који утичу на избор 

занимања и упућивање на корисне линкове 

III и IV разред  

3. 

 

Повезивање са локалном заједницом Канцеларија  за младе 

општине Стари град и др. 

4. Презентација факултета Ученици IIIи IV разреда 

 
1. Анкета о професионалним интересовањима и 

дилемама 

 о
к
то

б
ар

 IV разред 

2. Селекција за тестирање IV разред 
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Р.бр Активности 

 

Динамика Носиоци активности 

3. План тестирања Психолог 

4. 

5. 

Предавање: Фактори који утичу на избор 

занимања и одабир факултета 

IV разред 

Ученици IIIи IV разреда 

Презентација факултета 

1. Радионица: Целоживотно учење  

 н
о
в
ем

б
ар

 

II разред 

2. Обука „Професионална оријентација“ Волонтери  

IV разред 

3. 

4. 

Реализација тестирања матураната  III разред  и IV разред 

Психолог Презентација факултета 

1. Радионица: Целоживотно учење 
 д

ец
ем

б
ар

 

III разред 

2. Обука „Професионална оријентација у Србији“ Волонтери  

3 

4. 

5. 

Реализација тестирања матураната  

Саопштавање резултата и интервју са 

ученицима 

III разред  и IV разред 

III разред  и IV разред 

III разред  и IV разред 

Психолог 
Презентација факултета 

1. Предавање : Улога родитеља у избору 

факултета 

 ф
еб

р
у
ар

 

Савет родитеља 

2. 

3. 

4. 

Реализација тестирања матураната  

Саопштавање резултата и интервју са 

ученицима 

III разред  и IV разред 

III разред  и IV разред 

III разред  и IV разред  

Психолог 
Презентације факултета у школи 

1. Посета међународном сајму образовања 

 м
а

р
т Чланови 
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Р.бр Активности 

 

Динамика Носиоци активности 

2. 

3. 

4. 

Реализација тестирања матураната  

Саопштавање резултата и интервју са 

ученицима 

Презентације факултета у школи 

 

Психолог 

Чланови 

1. Радионица „ Каријера по мери младих“ 

 ап
р
и

л
 

II, III и IV разред 

2. 

3. 

Повезивање са Центром за каријеру и *ЗТР 

Презентације на сајмовима образовања у ОШ 

Ученички парламент 

П – П служба 

Директор 

Наставник ликовне културе 

III и IV разред 

4. Презентације факултета у школи 

1. Саопштавање резултата и интервју са 

ученицима 

 м
ај

 
III разред  и IV разред 

2. 

 

 

 

 

3. 

Учешће на сајмовима образовања у основним 

школама 

Ученички парламент 

П – П служба 

Директор 

Наставник ликовне културе 

 

Презентације факултета у школи III разред  и IV разред 

1. Анкета уз предлоге за план рада за школску 

2020/21. годину 

 ју
н

 

Ученици - чланови 

ученичког парламента 

1. Писање Извештаја о раду Тима 

ав
г

у
ст

 Чланови 

2. Писање Програма рада Тима 

ав
г

у
ст

 Чланови 
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*КСИВ – каријерно саветовање и вођење 

*ЗТР – завод за тржиште рада 

Процена остварености ове кључне области била би оцена 4. 

5. Етос 

У оквиру области Етос вреднује се : квалитет климе и односа у школи и у окружењу, 

заједништва, сарадње, осећај припадности школи и окружењу, једнакост, правичност, 

партнерство...  

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. 

 5.1. Углед и промоција школе  

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. 

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 
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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. 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. 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... 

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. 
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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 

одговорности ученика 

да  У оквиру евиденције одељењских 

старешина о примени Правилника о 

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 
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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 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 
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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) 

 

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. 

 

5.2. Атмосфера  и међуљудски односи  

У оквиру самовредновања које се тиче подручја вредновања „АТМОСФЕРА  И  

МЕЂУЉУДСКИ  ОДНОСИ“ урађен је један упитник везан за показатељ вредности код 

ученика. Анкетирано је 64 ученика који су на постављена питања одговарали користећи 

следећу скалу: 

ТАЧНО/ПРИСУТНО 

1- нетачно/није присутно 

2- у мањој мери тачно/присутно 

3- у већој мери тачно/присутно 

4- тачно/присутно у потпуности 

 

Анализом упитника за ученике добијени су следећи резултати: 

 

 нетачно/ 

није 

присутно 

у мањој 

мери тачно/ 

присутно 

у већој мери 

тачно/ 

присутно 

тачно/ 

присутно у 

потпуности 

1. Волим да идем у школу јер се у њој 

добро осећам. 
10,9% 20,3% 35,9% 32,8% 

2. Упознат/а сам с правилима 1,6% 3,1% 23,4% 71,9% 
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понашања и кућним редом у школи. 

3. У школи нас уче да будемо 

одговорни за своје поступке. 
0% 4,7% 35,9% 59,4% 

4. У школи нас подстичу да бринемо о 

другима. 
6,3% 25% 32,8% 35,9% 

5. У школи нас подстичу на међусобну 

толеранцију. 
6,3% 20,3% 31,3% 42,2% 

6. У школи нас наводе на поштовање 

различитости. 
6,3% 20,3% 25% 48,4% 

7. У школи се негују и подстичу 

сараднички односи. 
3,1% 9,4% 46,9% 40,6% 

8. У школи нас подстичу да слободно 

изражавамо своје ставове и мисли. 
4,7% 25% 48,4% 21,9% 

9. У школи се редовно похваљују 

позитивни поступци и успех ученика. 
4,7% 20,3% 32,8% 42,2% 

10. Понашање наставника у школи, 

међусобно и у односу са ученицима, 

јесте уз узајамно уважавање. 

3,1% 12,5% 56,3% 28,1% 

11. У школи се осећам безбедно. 1,6% 3,1% 14,1% 81,3% 

12. О недопустивом понашању 

ученика у школи, као што је 

агресивност, нетрпељивост, 

нетолеранција, неуважавање и слично, 

отворено се разговара. 

4,7% 28,1% 39,1% 28,1% 

13. Када имам проблем, знам коме 

треба да се обратим 7,8% 17,2% 18,8% 56,3% 

14. У школи нас подстичу да бринемо 

о свом окружењу. 
4,7% 20,3% 28,1% 46,9% 

15. У школи нас подстичу да бринемо 

о уређењу и одржавању школског 

простора. 

1,6% 12,5% 37,5% 48,4% 
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Анализом анкете се може закључити да више од половине анкетираних ученика 

школе воли да иде у школу јер се у њој добро осећају. Код 35,95% ученика је ово у већој 

мери тачно, а код 32,8% је ово у потпуности тачно. Највећи број ученика (71,9%) је у 

потпуности упознато са правилима понашања и кућним редом у школи што је веома добар 

показатељ, док је 23,4% ученика у већој мери са њима упознато. Ученици смтрају да их у 

школи уче да буду одговорни за своје поступке, код 59,4% је ово у потпуности тачно а код 

35,95 у већој мери тачно. С обзиром да је ово више од 90% анкетираних ученика, може се 

закључити да ученици јако воде рачуна о свом понашању у школи и да су свесни 

последица уколико се не понашају на доличан начин. Преко 60% ученика сматра да их у 

школи подстичу да брину о другима, код 35,9% је ово у потпуности тачно, код 32,8% је 

ово у већој мери тачно. Што се тиче подстицања међусобне толеранције, код 42,2% 

ученика је ово у потпуности присутно а, код 31,3% је у већој мери присутно. Ипак о овоме 

треба чешће разговарати са ученицима с обзиром да 20,3% ученика сматра да су у мањој 

мери подстакнути на међусобну толеранцију. Највећи број ученика сматра да их у школи 

наводе на поштовање различитости, код 48,4% је ово у потпуности тачно, код 25% је у 

већој мери тачно и присутно. Ово би такође требало да буде тема разговора са ученицима 

поред подстицања међусобне толеранције јер ипак има 20,3% ученика који сматра да су у 

мањој мери наведени на поштовање међусобне толеранције. Највећи број ученика сматра 

да се у школи негују и подстичу сараднички односи. Код 46,9% ученика је ово у већој 

мери тачно, код 40,6% је ово у потпуности тачно и присутно. 48,4% ученика сматра да их у 

већој мери у школи подстичу да слободно изражавају своје ставове и мисли. Ово је у 

потпуности присутно код 21,9% ученика. Највећи број ученика сматра да се у школи 

редовно похваљују њихови позитивни поступци и успех, код 42,2% ученика је ово у 

потпуности присутно. Што се тиче понашања наставника у школи, међусобно и у односу 

са ученицима, 56,3% ученика сматра да је оно у већој мери уз узајамно уважавање. 

Безбедност у школи је један од најважнијих показатеља. 81,3% ученика се у потпуности 

осећа безбедно у школи, 14,1% се у већој мери осећа безбедно у школи што је све укупно 

одличан показатељ. 39,1% ученика сматра да се о недопустивом понашању ученика у 

школи, као што је агресивност, нетрпељивост, нетолеранција, неуважавање у већој мери 

отворено разговара у школи. Ипак треба мало више о овоме разговарати зато што 28,1% 

ученика сматра да се о овоме у мањој мери разговара. Највећи број ученика (56,3%) у 

потпуности знају коме треба да се обрате када имају неки  проблем. Највећи број ученика 

сматра да их у школи подстичу да брину о свом окружењу, уређењу и одржавању 

школског простора. Ови показатељи су збирно у већој мери или у потпуности присутни у 

школи.  

На основу резултата анкете може се закључити да по мишљењу ученика у школи 

владају добра атмосфера и међуљудски односи.  
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 АТМОСФЕРА  И  МЕЂУЉУДСКИ  ОДНОСИ- обрађени подаци анкете коју су 

попунили наставници 

ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ 

1 2 3 4 

 25.3 % 52 % 17.3 % 1. У школи се негују позитивна социјална клима, 

међусобна сарадња и уважавање. 

 22.7 % 

 

46.7 % 25.3 % 2. Сви у школи се подстичу на толеранцију, узајамно 

уважавање, поштовање, сарадњу, бригу о другима. 

 16 % 

 

28 % 54.7 % 3. Међусобни односи су без предрасуда у погледу 

социјалног статуса, вероисповести, националне и 

полне припадности. 

  24 % 76 % 4. Свестан/на сам да је моје понашање пример 

ученицима, родитељима и колегама. 

  20 % 80 % 5. Код ученика развијам одговорност за поступке. 

  33.3 % 61.3 % 6. Ученике подстичем да организовано учествују у 

одлучивању по питањима која се непосредно тичу 

њих самих. 

  28 % 70.7 % 7. Ученике подстичем на бригу о људима. 

  33.3 % 61.3 % 8. Код ученика развијам сарадничке односе. 

  24 % 76 % 9. Редовно користим прилику за похваљивање и 

признање позитивних поступака и успеха ученика. 

 12 % 37.3 % 50.7 % 10. Подстичем ученике да открију и развијају своје 

таленте учествујући у понуђеним ваннаставним 

активностима. 

16 

% 

29.3 % 26.7 % 28 % 11. Сваке године водим бар једну секцију/слободну 

активност. 

8 

% 

26.7 % 33.3 % 32 % 12. Подржавам ученике и помажем им да организују 

различите врсте културних, музичких, спортских и 

сличних активности. 

 21.3 % 38.7 % 34.7 % 13. Наша школа је центар културних и спортских 

активности у локалној средини. 

 14.7 % 46.7 % 37.3 % 14. У школи су осмишљене ситуације у којима се 

промовишу постигнућа ученика у свим областима, 

у школским и ваншколским активностима. 

9.

3 

% 

25.3 % 40 % 25.3 % 15. Сви у школи воде бригу о уређењу и одржавању 

школског простора. 

 

Већина наставника сматра да се у школи негује позитивна социјална клима, као и да 

постоји добра међусобна сарадња и уважавање међу запосленима. Четвртина запослених 

сматра да овај сегмент није довољно развијен и да би на том аспекту требало порадити. 

Када је реч о толеранцији, узајамном уважавању, поштовању, сарадњи и бризи о другима, 

скоро половина наставника верује да су они присутни у колективу, док је друга половина 

подељена – око 23 посто сматра да на овом сегменту у колективу треба порадити и 

развијати га више, других 25 посто мисли да је толеранција у потпуности присутна. 
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Наставници углавном немају предрасуда када су у питању социјални статус колега, 

њихова вероисповест, као и национална и полна припадност. Већина наставника, чак 76 

посто, сматра да њихово понашање представља пример ученицима, родитељима и 

колегама, што говори о њиховој освешћености у овом погледу. Већи проценат, 80 посто 

наставника, верује да код ученика развија одговорност за њихове поступке, што је у 

образовно-васпитном процесу веома важно. Наставници се труде да подстичу ученике да 

организовано учествују у одлучивању у вези са питањима која се тичу њих самих и већина 

испитаних сматра овај квалитет у своме раду веома важним. Ученици су – како каже 

анкета – подстакнути да се брину о другим људима током образовног процеса, јер већина 

њихових наставника о овоме води рачуна. Код ученика се, такође, у већој или мањој мери, 

развијају сараднички односи. Како је важно похвалити ученика и истаћи његове позитивне 

поступке, свест о овоме има већина наставника, која у анкети потврђује да редовно 

користи прилику да истакне добро понашање ученикâ. Нешто мањи проценат (51 посто) 

каже да подстиче ђаке да открију и развијају своје таленте, учествујући у понуђеним 

ваннаставним активностима. Када је реч о вођеним секцијама, одговори наставника у 

анкети су разноврсни, па тако 28 посто сваке године организује рад ученика у једној 

секцији, док скоро 30 посто њих углавном нема ова задужења. Такође, нису сви 

наставници једнако активни у помоћи ученицима да се организују културне, музичке, 

спортске и друге активности, јер анкета показује да у овом процесу учествује 32, односно 

33 посто наставника, док су остали мање ангажовани. Већина наставника је сагласна са 

тиме да је наша школа центар културних и спортских активности у локалној средини, о 

чему се позитивно изјаснило скоро 80 посто наставника. У школи су у већој мери 

осмишљене ситуације у којима се промовишу постигнућа ученика у свим областима, у 

школским и ваншколским активностима. На основу последњег питања у анкети извесно је 

да би се у школи могло повести више рачуна о уређењу и одржавању школског простора, 

јер око 35 посто испитаника верује да се о овоме веома мало води рачуна. 

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. 

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 
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права. Програм рада школе садржи елементе поштовања дечјих права, хуманитарне акције 

и активности у вези са упознавањем традиције народа који заједно живе. 

5.2.3. Естетско и функционално 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 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 
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донацијом уз помоћ које се ради на побољшању наставних средстава потребних за 

успешнију реализацију наставе...  

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. 

Ниво остварености за ову кључну област је 4, али свакако, увек се може радити на 

унапређивању међуљудских односа и комплетно етоса. 

 

6. Ресурси 

У овој области се вреднује: кадар, простор, опрема, располагање финансијским 

средствима. 

6.1. ЉУДСКИ РЕСУРСИ  

6.1.1. Наставни кадар 

Школске 2020/21. године, Прву београдску гимназију похађало је 1050 ученика распоређених у 37 

одељења. Настава се реализује за друштвено-језички, природно-математички смер и одељења за 

ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. Имајући у виду Правилник о 

критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатносрт средњег 

образовања и васпитања, у наредном периоду задржаће се наведени број одељења. 

Укупан број запослених је 90, од чега 78 наставника. Укупно 67 наставника је запослено на 

неодређено време, а 9 на одређено. Сви наставници поседују факултетско образовање, а троје и 

магистратуру. Пет професора је у процедури полагања стручног испита – добијања лиценце. 
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 6.1.2. Ненаставни кадар 

Ненастави кадар чине руководећи орган школе (директор, помоћник директора и секретар 

школе – сви са високом стручном спремом), стручни сарадници (психолог, педагог и 

библиотекар, такође са високом стручном спремом, техничар одржавања информационих 

системаи технологија, административно финансијско особље и помоћно техничка служба. 

Помоћно техничку службу чине: два домара и 12 теткица и. радник који одржава 

рачунаре. 

6.2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ  

6.2.1. Школски простор и опрема 

Објекат Површина 

Школска зграда 5600 м2 

Школско двориште 1700 м2 

Спортски терен 527 м2 

укупно 7300 м2 

 

Школска зграда (наставне и остале просторије): 

Назив просторије Број просторија 

Кабинет 28  

Лабораторија  2 

Свечана сала 2 кабинета која се по потреби спајају у 

Свечану салу 

Библиотека 1 

Сала за физико васпитање са пратећим 

просторијама 

1 

Пратећих просторија 5 

Просторије за припрему наставника/ 

просторија за пријем родитеља 

1+1 
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Зборница 1 

Просторије за управу и администрацију 4+5 

Просторије зубне амбуланте 2 

Просторија за помоћно особље 1 

Просторија за рад и пријем родитеља / 

соба за изолацију 

1 

Мултимедијални кабинет 1 

Клуб 1 

 

Укупна Површина објекта Гимназије износи је 5600m, школског дворишта 1700m2, 

спортски терен 527 m2– укупно 7300m2. Унутар те површине налази се 28 кабинета за 

извођење предметне наставе, 2 лабораторије, свечана сала, сала за физичко (са пратећих 5 

просторија), библиотека, зубна ординација, и друге просторије (зборница, просторија за 

припрему наставника, кабинет директора, кабинет психолога и педагога, секретаријат, 

рачуноводство, помоћно особље, пријем родитеља, мултимедијални кабинет, клуб Прве и 

сервер соба). 

           Осим неодговарајуће спортске сале, зграда, просторни услови (учионице, кабинети, 

библиотека, пратеће просторије, двориште, фискултурна сала), опрема и намештај су у 

складу са предвиђеним нормативима, адекватно се одржавају и доприносе стварању 

безбедног, пријатног и стимулативног окружења. Настава се реализује у 28 учионица од 

којих је 14 учионица опште намене, свечаној сали школе и у 14 кабинета (шест кабинета 

информатике од којих је један дигитална учионица са виртуализацијом оперативних 

система, кабинет физике, хемијска лабораторија, кабинет за стране језике, кабинет 

уметности, историје, географије, биологије и мултимедијални кабинет). 

Настава физичког васпитања се изводи у адаптираној свечаној сали са пратећим 

просторијама (свлачионице ученика и кабинет наставника), а услед неодговарајућих 

капацитета спортске салеи у подрумскомпростору са инсталираном пењачком стеном и 

подрумском простору за спортске активности опремљеном струњачама и реквизитима 

(сарадња са Пењачким клубом и карате клубом који су адаптирали наведене просторе). 

За ваннаставне активности користи се и посебно опремљен простор-Клуб Прве са 

музичкиминструментима иозвучењем.  

 

Гимназија поседује школско двориште са парковским клупама и дрвећем, спортски 

терен, добро опремљену библиотеку са читаоницом, две просторије за допунску и додатну 
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наставу, односно два студија за снимање часова, просторију за Ђачки 

парламент,просторију за рекреацију запослених, просторију за пријем родитеља, 

просторију за синдикалну организацију, Сервер собу (Домен контролори, веб сервери и 

контрола камера и разгласа), затим архив школе, просторију психолога и педагога 

школе,просторије за административне послове,просторију за спремачице,домара школе и 

зубну амбуланту. Школа располаже са више просторија за коришћење савремене 

информационе технологије. За ваннаставне активности окупљање и дружење ученика 

користе се Клуб Прве и Свечана сала школе.  

 

У протеклих 10 година спровођене су активности са циљем обезбеђивања услова за 

изградњу спортске сале. По решавању проблема са власништвом школске парцеле, 

Секретаријат за образовање и дечју заштиту обезбедио је 2019. године средства, па 

сеприступило процедури промене плана детаљне регулације која је у завршној фази (чека 

се одобрења надлежних институција). Такође, Секретаријат је обезбедио и средства за 

санацију дела поткровља гимназије, које је било у изузетно лошем стању, а  које је 2020. 

године стављено у функцију. Гимназија је тиме добила 5 нових просторија и делимично 

превазишла проблем недостатка простора у новим условима рада, који ће бити решен у 

наредном периоду реализацијом пројекта изградње спортске сале. 

 

 

 6.2.2. Наставна средства 

 Гимназија поседује СББ интернет конекцију брзине 50 МБГ, а од 2019. године је повезана на 

оптички интернет (брзи интернет - Амрес мрежа 1 ГБПС). Рачунаре и рачунарску опрему поседују: 

библиотека (1 рачунар), зборница (3 рачунара, 2 штампача и 1 фотокопир апарат), 2 студија (2 

рачунара, 2 веб камере и видео камера и 1 камера за стриминг), канцеларија директора (2 лап-топa, 

2 штампачa и скенер), секретаријат (2 рачунара 1 штампач и 1 штампач са скенером), 

рачуноводство (3 рачунара и 2 штампача), канцеларија педагошко-психолошке службе (1 рачунар 

и 1 штампач), Клуб Прве (1 рачунар), Сервер соба (8 сервер рачунара, 2 штампача, 2 рачунара за 

приступ серверима, миксета и појачало за озвучење у дворишту, AMRES рутер, 1 DVR и 1 NVR 

уређај за бележење података  видео надзора и 2 видео камере са сталцима ). Учионица за немачки 

језик опремљенаје  пројектором и штампачем. Рачунарске пројекторе поседују и кабинети физике, 

хемије, математике, мултимедијални кабинет, 4 кабинета информатике као и свечана сала. Једна 

учионица опремљена је мултимедијалном таблом, а све учионице поседују беле табле. LCD 

телевизоре поседују кабинет уметности, биологије, историје, географије, кабинет информатике, 

кабинет за стране језике, просторија за физичко вежбање, учионицеБранислав Петронијевић, Лаза 

Лазаревић, Димитрије Нешић, Стеван Сремац, Корнелије Станковић.Кабинет уметностии Клуб 

Прве поседују по један електрични клавир, а у Свечаној сали је смештен концертни клавир.  

Шест информатичких кабинета располажу са 53 рачунара и 20 терминала (дигитална учионица),у 

учионицама се налази 24наставничкарачунара, а  још 2 радне станице су инсталиране у холовима 
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школе за потребе ученика.Гимназија поседује и 6 лаптопова за потребе наставе и 2 лаптопа са 

одговарајућим сертификатима за административне потребе. Имајући у виду потребу за 

реализацијом наставе на даљину, набављено је 10 графичких табли и у свакој учионици 

инсталирана веб камера (укупно 25 камера). 

Три кабинета информатике располажу са 27 рачунара. Такође рачунаре и 

рачунарску опрему поседују све  већина учионице. Школа поседује 53 рачунара и 2 лап 

топа, 8 штампача, 4 видео бима, 2 пројектора, 4 скенера, факс штампач, 2 кинопројектора, 

3 дијапројектора, 4 графоскопа, 3 видео рикордера, 2 касетофона, 2 клавира, 1 

синтисајзера, 1 мини стуб, комплетна учила за озвучење, разгласну станицу, фотокопир 

апарат, 6500 књига (библиотека). Школа је 24 сата  на Интернету (оптичка веза). 

У току протекле школске године потпуно је реновиран кабинет за физику и 

опремљена лабораторија. У току је реновирање и опремање новог кабинета за 

информатику.  

У складу са наведеним, Гимназија располаже потребним савременим наставним 

средствима (књиге, радни материјали, аудио-визуелни материјали, компјутери, фотокопир-

апарат...) која су  у функцији разноврсних метода и облика рада са ученицима. Многа 

наставна средства израдили су наставници и ученици. Информатичка и лабораторијска 

опрема је интензивно набављана у протекле две године. Имајући у виду  неопходност 

праћења савремених достигнућа и у наредном периоду реализоваће се набавке нових 

наставних средстава у складу са потребама. 

6.3. ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ  

Гимназија се финансира помоћу следећих средстава: буџетска средства,средства која 

одобрава Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Министарство просвете и 

Општина Стари град. Важан финансијски сегмент, који се односи на мотивацију ученика и 

наставника, је  обезбеђивање средстава  путем донација. Школа учествује на конкурсима 

за додељивање средстава на основу добро осмишљених пројеката (Пројекат Развионица, 

захваљујући коме су у протеклом периоду у потпуности обновљена наставна средства, 

Пројекат Заједници заједно помоћу кога је опремљена лабораторија за физику и уређени 

одговарајући простори...) У складу са наведеним Финансијски план и расподела средстава 

биће и у наредном периоду у функцији обезбеђивања  приоритета, као и просперитета 

Гимназије. 

Питања да не 

Људски ресурси 

Да ли број и структура наставног кадра омогућава квалитетну реализацију    
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Школског програма?  

Да ли план стручног усавршавања има јасне циљеве и приоритете?     

Да ли план стручног усавршавања обухвата и ненаставни кадар?     

Да ли је наставницима омогућено стално стручно усавршавање?     

Да ли школа омогућава сарадњу наставника са стручањацима ван школе у раду 

са ученицима?  

   

Да ли школа учествује у пројектима различитих институција које се баве 

унапређивањем наставе?  

   

Да ли постоји програм увођења приправника у рад?    

Материјално технички ресурси 

Да ли школски простор пружа одговарајуће могућности за реализацију 

наставних и ваннаставних активности?  

   

Да ли се све просторије у школи адекватно одржавају?     

Да ли су све просторије у школи добро осветљене?     

Да ли су наставници укључени у уређивање школског простора?     

Да ли су ученици укључени у уређивање школског простора?     

Да ли је школски намештај функционалан?     

Да ли су наставна средства у функцији?     

Да ли у школи постоје кабинети опремљени одговарајућим наставним 

средствима?  

   

Да ли се настава реализује у кабинетима?     

Да ли наставници имају и користе просторије за припремање наставе?     

Да ли у школи постоје просторије за окупљање и дружење ученика?     

Да ли у школи постоје просторије за пријем родитеља?     

Да ли школска библиотека располаже литературом и довољним фондом књига 

за потребе ученика и наставника?  
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Да ли се школска библиотека редовно допуњује и осавремењује новим 

издањима? Да ли у школи постоји добро опремљена медијатека?  

   

Да ли у школи постоји добро опремљена медијатека? Да ли наставници имају 

могућност коришћења школске медијатеке? 

   

Да ли је наставницима омогућен приступ интернету?     

Да ли се материјал за потребе наставе обезбеђује у довољној мери?     

Да ли школа има фискултурну салу?     

Да ли је фискултурна сала одговара Нормативима?     

Да ли су спортски терени добри уређени?     

Да ли је ученицима и наставницима омогућено да спортске терене користе и 

после наставе? 

   

Финансијски ресурси 

 Да ли је школа у овој школској години примила додатна средства (донације) од 

стране локалне заједнице?  

   

Да ли је школа имала прихваћене пројекте који су донели материјалну 

(техничку) добит?  

   

Да ли се у школи израђују пројекти којима се конкурише за додељивање 

финансијских или техничких средстава?  

   

Да ли школа има сопствене приходе (ђачку задругу, економију, производњу, 

услуге...)?  

   

Да ли су у школи правилно утврђени приоритети за расподелу финансијских 

средстава?  

   

Да ли школа има прецизан финансијски план?     

Да ли се расподела финансијских средстава врши у складу са реалним 

потребама школе? 

   

Ресурси локалне средине 

Да ли школа препознаје расположиве ресурсе у локалној средини који могу да 

помогну квалитетнијем раду школе?  
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Да ли се ресурси локалне средине користе за потребе наставних и ваннаставних 

активности школе (Дом културе, спортски терени, базен итд.)?  

   

Да ли је локална заједница заинтересована за рад школе и подржава све 

активности која школа организује?  

   

Да ли школа у сарадњи са локалном заједницом покреће разне иницијативе које 

доприносе развоју како школе тако и целе локалне заједнице? 

   

  

7. Руковођење, организација и обезбеђење квалитета 

рада школе  

Област у којој се вреднује: професионална компетенција, умеће и способности 

руководиоца, ефикасност руковођења, тимски рад, школски менаџмент, планирање и 

остваривање школског развојног плана, извештавање о квалитету рада, обезбеђивање 

квалитета. 

7.1 Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ – обрађени подаци анкете коју су 

попунили чланови Школског одбора 

 

 

Табела  ВАЖНО 

ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ 

1 2 3 4 

  29% 71% 1.Директор својим радом и понашањем служи за 

пример запосленима у школи 

  
 

14% 86% 2. Доприноси афирмацији и угледу школе 

  
 

14% 86% 3. Захтева одговорност и радну дисциплину 

  29% 71% 4. Спреман је да преузме одговорност у 

доношењу одлука 

  43% 57% 5. Обезбеђује услове за сарадњу са родитељима и 

уважава иницијативу Савета родитеља 

 29% 
 

14% 57% 6. Развија добру сарадњу са локалном заједницом 

 14% 
 

29% 57% 7. Сарађује са другим школама и организацијама 
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 14% 
 

14% 71% 8. Обезбеђује маркетинг школе 

  29% 71% 9. Редовно подноси извештаје Школском одбору 

о активностима које се одвијају у школи 

  29% 71% 10. Редовно подноси извештаје о свом раду 

Школском одбору 

  29% 71% 11. Планира и организује остваривање програма 

образовања и васпитања 

  14% 86% 12. Стара се о обезбеђивању квалитета и 

унапређивању образовно – васпитног рада 

  
 

14% 86% 13. Стара се о остваривању развојног плана школе 

  29% 71% 14. Организује педагошко инструктивни увид и 

предузима мере за унапређивање рада 

наставника и стручних сарадника 

  29% 71% 15. Предузима мере ради извршавања налога 

просветног инспектора и просветног саветника 

  14% 86% 16. Предузима мере у случају недоличног 

понашања запосленог и његовог негативног 

утицаја на ученике 

  29% 71% 17. Стара се о благовременом обавештавању 

запослених, стручних органа и органа 

управљања о свим питањима од интереса за 

рад школе. 

 

 

Табела  ТАЧНО/ПРИСУТНО 

ТАЧНО/ПРИСУТНО ТВРДЊА/ИСКАЗ 

1 2 3 4 

  29% 71% 1. Директор својим радом и понашањем 

служи за пример запосленима у школи 

  14% 86% 2. Доприноси афирмацији и угледу школе 

  43% 57% 

 

3. Захтева одговорност и радну 

дисциплину 

  29% 71% 4. Спреман је да преузме одговорност у 

доношењу одлука 

  29% 71% 5. Обезбеђује услове за сарадњу са 

родитељима и уважава иницијативу 

Савета родитеља 

  43% 57% 6. Развија добру сарадњу са локалном 

заједницом 

 29%  71% 7. Сарађује са другим школама и 
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организацијама 

  29% 71% 8. Обезбеђује маркетинг школе 

   100% 9. Редовно подноси извештаје Школском 

одбору о активностима које се одвијају 

у школи 

   100% 10. Редовно подноси извештаје о свом раду 

Школском одбору 

  29% 71% 11. Планира и организује остваривање 

програма образовања и васпитања 

  29% 71% 12. Стара се о обезбеђивању квалитета и 

унапређивању образовно – васпитног 

рада 

  29% 71% 13. Стара се о остваривању развојног плана 

школе 

 14% 14% 72% 14. Организује педагошко инструктивни 

увид и предузима мере за 

унапређивање рада наставника и 

стручних сарадника 

  29% 71% 15. Предузима мере ради извршавања 

налога просветног инспектора и 

просветног саветника 

  29% 71% 16. Предузима мере у случају недоличног 

понашања запосленог и његовог 

негативног утицаја на ученике 

  29% 71% 17. Стара се о благовременом 

обавештавању запослених, стручних 

органа и органа управљања о свим 

питањима од интереса за рад школе. 

 

Чланови Школског одбора су се такође изјашњавали по питању значаја одређених 

активности директора као и о њиховој испуњености. 

Чланови Школског одбора сматрају да је веома важно да директор својим понашањем 

служи за пример запосленима у школи и да доприноси афирмацији и угледу школе.Такође 

је веома важно да захтева одговорност и радну дисциплину и да буде спреман да преузме 

одговорност у доношењу одлука. Од директора се очекује да обезбеди сарадњу са 

родитељима и да уважава иницијативе Савета родитеља. За школу је битна сарадња са 

локалном заједницом , са другим школама и радним организацијама, али их 29 % сматра да 

то и није толико важно. Веома је важно да обезбеди маркетинг школе. Неопходно је да 

редовно подноси извештаје Школском одбору о активностима које се одвијају у школи  и о 

своме раду. Веома је важно да планира и организује остваривање програма образовања и 

васпитања и да се стара о обезбеђивању квалитета и унапређивању образовно васпитног 
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радакао и развојног плана школе. Неопходно је да организује педагошко инструктивни 

увид и предузима мере за унапређивање рада наставника и стручних сарадника. У 

ситуацијама када просветни инспектори и просветни саветници наложе мере мора да се 

постара да се исте изврше. Веома је важно да предузме мере у случају недоличног 

понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике. Запослени, стручни 

органи и органи управљања морају благовремено бити обавештени о свим питањима од 

интереса за рад школе. Као што се може видети очекивања чланова Школског одбора, 

веома су висока. Чланови Школског одбора процењују да директор у већој мери или у 

потпуности испуњава ове захтеве. Понашање директора може да служи као пример 

запосленима у школи. Он доприноси афирмацији школе. Од запослених тражи 

одговорност и радну дисциплину, али 43% сматра да то није у потпуности присутно, већ у 

већој мери. Спреман је да преузме одговорност у доношењу одлука. Обезбеђује добру 

сарадњу са родитељима. Обезбеђује сарадњу са локалном заједницом, али, исто њих 43% 

сматра да је то у већој мери тачно. Сарађује са другим школама и организацијама у 

потпуности сматра њих 71 %, али 29% сматра да је то у мањој мери присутно. Обезбеђује 

маркетинг школе. Школски одбор редовно добија извештаје о активностима у школи и о 

раду директора, и то сматра њих 100% .  Директор планира и организује остваривање 

програма образовања и васпитања, стара се о обезбеђивању квалитета и унапређивању 

образовно васпитног рада и развојног плана школе. Организује педагошко-инструктивни 

увид. Мада, 14% сматра да је то у мањој мери присутно, али 72% да је присутно у 

потпуности. Већина сматра да у потпуности предузима мере за унапређивање рада 

наставника и стручних сарадника. Предузима мере за извршење налога просветних 

инспектора и просветних саветника као и у случајевима непрофесоналног понашања 

запослених. О свим питањима која су од значаја за рад школе благовремено обавештава 

запослене, стручне органе и органе управљања. 

С обзиром на овакве оцене може се закључити да су чланови Школског одбора задовољни 

руковођењем у школи. 

РУКОВОЂЕЊЕ  – УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ 

 
нетачно/ 

није 

присутно 

у мањој 

мери 

тачно/ 

присутно 

у већој 

мери 

тачно/ 

присутно 

тачно/ 

присут

но у 

потпун

ости 

1.  Директор служи за пример 

запосленима. 
8% 18,7%        38,7% 34,7%        

2  Директор доприноси угледу и 8% 12% 29.3% 50,7% 
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афирмацији школе. 

3.  Директор развија међусобно 

поверење, 
12% 17,3% 42,7% 28% 

4. Директор успешно превазилази 

конфликтне ситуације, 
8% 8,7% 49,3% 24% 

5.  Директор преузима одговорност у 

доношењу одлука, 
 10,7% 37,3% 49,3% 

6.  Директор захтева одговорност и 

радну дисциплину.  
9,3 % 36% 52% 

7.  Правовремено информише запослене. 4% 10,7% 46,7% 38,7% 

8.  Поставља јасне и прецизне захтеве. 
 

20% 41,3% 32% 

9. Мотивише запослене. 9,3% 17,3% 38,7% 34,7% 

10.Усмерава рад стручних органа школе. 
 

12,7% 38,7% 48% 

11. Директор подстиче тимски рад. 8% 20% 29,3% 47,7% 

12.Подстиче стручно усавршавање. 
 

9,3% 33,3% 50% 

13.Директор ствара услове за за учешће 

ученика у одлучивању и организацији 

рада школе,  
10,7% 34,7% 52% 

14.Директор сарађује са родитељима. 
  

29% 66,7% 

15.Директор сарађује са другом 

организацијама.  
10,7% 28% 60% 

16. Директор обезбеђује маркетинг 

школе.  
13,3% 32% 50,7% 

 

Анкетирано је 75 наставника.  На основу добијених одговора закључује се да већина 

наставника  (између четрдесет и шездесет одсто) високо оцењује менаџерске способности 

директора као и његову сарадњу са родитељима и другим организацијама важним за 

функционисање школе. Слабије су оцењене директорове способности да развија 

атмосферу поверења у колективу, мотивише запослене и превазилази конфликтне 
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ситуације из чега проистиче да су ово сегменти руковођења који према мишљењу 

запослених треба да буду унапређени. 

 

7.3. ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН   

7.3.1. Структура и садржај Школског развојног плана  

 Школски развојни план садржи све потребне елементе: податке из анализе стања, мисију 

и визију, циљеве, задатке, активности и начин евалуације. Развојни план је донет за период 

од три до пет година. У развојном плану се препознају специфичности школе и вредности 

које се у њој негују. Препознаје се јасна визија развоја. Дат је реалистичан преглед 

тренутног стања и онога што је школа до сада урадила у одабраним областима квалитета. 

Приоритетне области квалитета које су разрађене у плану проистичу из процене стања у 

школи. Развојни циљеви су разрађени тако да се јасно види промена која се жели 

остварити и начин на који ће се она остварити, као и то ко ће имати користи од те промене. 

Школски развојни план садржи:  

1.Увод 

2. Лична карта школе 

3.Анализа стања - снаге и слабости 

4. Ресурси школе  - запослени, простор, опрема, финансијска средства 

5. Ресурси средине - културне, образовне установе, медији 

5. Мисија школе 

6. Визија школе 

7. Потребе школе 

8. Приоритетни развојни циљеви 

9. План реализације развојних циљева и задатака 

10. Мeре унапређивања образовно-васпитнограда на основу анализе резултата ученика на 

матурском испиту 

11. Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 

прилагођавања и мере унапређивања квалитета образовања и васпитања за ученике којима  

је потребна додатна подршка 

12. План рада са талентованим и надареним ученицима 

13. Програм заштите деце од насиља и занемаривања, као и повећања сарадње међу 

ученицима и родитељима, запосленима и ученицима и запосленима 

14. Друге мере за остваривање циљева образовања и васпитања које превазилазе садржаје 

појединих предмета 

15. План припреме за матурске испите 

16. План стручног усавршавања наставника, директора, стручних сарадника и других 

запослених ушколи 
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17. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

18. План сарадње са родитељима 

19. План сарадње са другим школама, органима и организацијама од значаја за рад школе 

20. Мере превенције осипања ученика 

 21. Акциони план активности за школску 2021/2026. годину 

7.3.2. Реализација Школског развојног плана 

Реализација развојних циљева и задатака модификована је у складу са тренутном 

епидемиолошком ситуацијом у земљи и безбедоносним мерама које је прописало 

Министарство... Промењен је начин извођења активности где год се појавила потреба и 

могућност за тим, тј., прешло се са непосредног начина  рада и на онлајн реализацију 

циљева. Од неких активности се одустало, то се односи највише на групне активности, или 

оне које су захтевале путовања, као што је сарадња са другим школама, институцијама и 

др. 

Тим за самовредновање анализирао је садржај, структуру и ефекте претходног Школског 

развојног плана. Закључено је да се у Школском развојном плану препознају 

специфичности школе и вредности које се у њој негују. План је сачињен на основу 

сагледавања тренутног стања у школи и постављено су циљеви којима ће се тежити у 

наредном периоду, са акцентом на променама које се желе остварити. Ове године урађен је 

нови петогодишњи Школски развојни план. 

Предвиђене су активности кроз које ће се остварити промене. Очекује се да стручни 

активи буду носиоци активности. Као показатељи промена сматрају се бољи успех 

ученика, како у настави тако и у ванаставним активностима, али и задовољство ученика 

наставним процесом и добри односи са професорима, кооперативност и одсуство страха. 

Евидентно је да је  из године у годину успех ученика све бољи. Такође је све већи број 

ученика укључен у рад бројних секција које постоје у школи. Посебна пажња је посвећена 

раду са талентованим ученицима. Велики број ученика жели да учествује на такмичењима 

и постижу завидне резултате. Ови резултати су подстицај и ученицима и професорима. 

Поред тога што се настоји да се ученицима пруже што квалитетнија знања и да им се 

омогући да постигну што је могуће бољи успех, води се рачуна како се ученици осећају у 

школи. Пружа им се могућност да се искажу кроз бројне секције: драмска, литерарна, 

ликовна, фото, музичка, хор, спортске секције, планинарење... Ученици се према својим 

способностима и афинитетима радо укључују у рад секција. Задовољство је видети са 

којим ентузијазмом припремају приредбе, изложбе, трибине, спортска такмичења. У 

школи се увек нешто дешава и слободно се може рећи да „има душу“. 
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7.4. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА  

 7.4.1. Самовредновање  

У школи се спроводи самовредновање по утврђеним критеријумима, плански и редовно. 

На основу самовредновања, редовно се процењује квалитет рада школе и о томе постоји 

евиденција. Добијени резултати из самовредновања се анализирају и на основу утврђених 

приоритета се израђује акциони план који садржи све неопходне елементе и усмерен је на 

отклањање постојећих слабости. Предузимају се конкретне активности за унапређење рада 

школе, eфикасност и ефективност рада. 

Оцена за ову област је 4, али са намером да сва подручја вредновања у наредном 

самовредновању задовољавају овај ниво. 

Закључак 

У данашње време савремена школа опстаје једино ако ученици, наставници и 

родитељи чине једну тријаду. На основу анализе свих седам подручја истраживања долази 

се до закључка да се ставови и мишљења све три групе у већој мери поклапају кад је реч о 

школском програму, настави и учењу, подршци ученицима, етосу и сл. Извесне разлике 

приметне су у области Подршка ученицима где постоји размимоилажење између 

наставника и родитеља, као и код Наставе и уњења, где се код примењивости знања могу 

приметите нијансе у одговорима код родитеља, ученика и наставника.  С обзиром на 

специфичну школску годину иза нас, резултати многих анкета су последица стреса, 

притиска и негативних емоција које су се  нажалост одразиле и на ученике и на наставнике 

и на родитеље. Задовољни смо што је самовредновање ипак показало да је Прва 

београдска гимназија спремна да брине о безбедности својих ученика, да им пружи 

подршку и помоћ, обезбеди редовну наставу и учење упркос отежаним околностима у 

којима смо се сви нашли. Квалитет образовања у нашој школи показује да је она дорасла 

изазовима савременог доба и да је успела да се брзо прилагоди новим видовима 

организације наставе. 
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