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Извештај о самовредновању рада школе

Кључна област:
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

септембар 2022.

Кључна област Подршка ученицима је једна од приоритетних јер се у њеном
оквиру сагледавају: квалитет бриге о ученицима, подршка њиховом учењу, социјални и
лични развој, као и професионална оријентација. Како се ови сегменти провлаче кроз
многе друге области деловања, они се у нашој школи реализују и вреднују практично
сваке године. Детаљна анализа Подршке ученицима је вршена 2010, 2014. године, као
и 2021. године у овиру извештаја о самовредновању који је обухватио свих седам
области вредновања. Вредновани су резултати анкета са ученицима, наставницима,
родитељима, а ове године смо као меру вредновања анализирали постојеће чек листе из
Приручника за самовредновање. Такође, претходни извештаји су нам омогућили да
упоредимо напредак у појединим сегментима подручја вредновања.
Тим за самовредновање је 2014. године, као што је речено, обављао активности
везане за подршку ученицима. У том смислу извршена је анализа више подручја
вредновања, као што су: брига о ученицима, подршка учењу, лични и соцјијални развој
ученика и професионална оријентација ученика. Ова анализа урађена је на основу
испитивања ученика, родитеља и наставника и донети су следећи закључци:
У циљу стварања потпуне слике о емотивном, социјалном и здравственом стању
ученика, психолошко-педагошка служба сарађује са одељенским старешинама,
наставницима, родитељима и здравственим установама.
Улога здравствених установа је институционализована, што поменуту сарадњу
чини ефикасном. Постигнут је циљ превентивног деловања које се остварује тимским
радом између запослених у школи, родитеља и одељенске заједнице. Форма за тимску
активност је институционализована школским процедурама чији су битан део
периодични родитељски састанци као инструмента повезивања школе и родитеља
ради остваривања свеобухватног надзора над психолошким, телесним и социјалним
стањем ученика.
Наставници, психолог и педагог су високообразовани и непрекидно се стручно
усавршавају што резултира континуалним унапређењем метода и процедура за
подршку учењу. Било би неопходно да психолог и педагог више комуницирају са
ученицима о начину учења природних и друштвених предмета. Акценат би требало да
буде више на развоју резоновања, а мање на памћењу чињеница. Врло је битна сарадња
одељенског старешине са родитељима и стварању културе понашања ученика у
одељењу која подржава тимски рад који би требало да се односи и на подршку
слабијим ученицима од стране бољих ученика. У школске процедуре за подршку
ученицима спада и стимулисање најбољих ученика у остваривању врхунских резултата
путем директне стручне подршке, награђивања и јавног похваљивања. Мерило ових
резултата добија се пре свега коришћењем резултата школских такмичења да би се
извршила диференцијација најбољих ученика и њихово укључивање у научноистраживачки рад.
Запослени у школи су високо образовани, перманентно образовани и
компетентни за организовање и извођење рада у школи тако да је омогућен лични и
социјални развој ученика у складу са Уставом уређеним начелима и систему
вредности. Нагласак је на развоју толерантних, самоиницијативних и оптимистичних

личности и организовању рада школске и одељенске заједнице у складу са
демократским принципима, што је неопходан предуслов за развој личности и
колектива који су усклађени са општепризнатим друштвеним вредностима.
Наставно особље је високо образовано, интердисциплинарно и непрекидно
усавршавано како у педагошком тако и у стручном смислу, па има компетенције да у
сарадњи са психологом врло квалитетно процењује афинитете и таленте ученика. Једна
од образовно-педагошких последица интердисциплинарности школске наставе је да
омогућава ученицима да током четворогодишњег школовања са великом поузданошћу
установе области за које имају таленте. Захваљујући својој информатичкој
опремљености школа ученицима и наставницима омогућава висок степен
информисаности у погледу могућности даљег школовања и запошљавања, те
надограђивања школским програмом установљене наставе. Ово је такође постигнуто и
приступачношћу школе за презентације високошколских установа и компанија.

4. Подршка ученицима
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)
Безбедност и сигурност ученика у школи
Документација / евиденција

да

Правилник о безбедности ученика

да

Процедуре за заштиту и безбедност ученика

да

Процедуре за приговоре ученика и родитеља

да

Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве вршњачког
малтретирања / насилништва, верске и расне нетрпељивости,
употребе дроге и сл.

да

не

У претходним истраживањима дошло се до резултата да већина наставника сматра да
је брига о ученицима врло важан фактор у раду у школи. Заправо, суштина
наставничког позива и јесте управо та посвећеност и брига о ученицима, о њиховом
правилном развоју, сигурности, безбедности, и решавању проблема било које врсте,
карактеристичне за узрас адолесцената у нашем случају.

87,8% наставника сматра да је врло важно да буду упознати са процедурама за заштиту
и безбедност ученика, а највећи број њих сматра да је то у већој мери и тачно, тј. да су
заиста и упознати.
Што се тиче обавеза које имају у вези са безбедношћу ученика, отприлике
половина њих сматра да је врло важно да оне буду јасне и прецизне. 41,5% наставника
сматра да је то у школи тако заиста, док 17,1% наставника сматра да је то у мањој мери
присутно, да њихове обавезе нису прецизиране.
Редовно и савесно испуњавање обавеза у вези са сигурношћу ученика је,
свакако, код већине наставника присутно у потпуности, а и врло важно за рад са децом.
Анализа сигурности и безбедности ученика у школи је врло важна или важна, изнело је
око 70,7% професора, а 39% сматра да се то у школи и обавља.
Већи број професора сматра да школа брзо и ефикасно реагује на све ситуације у вези
сигурности, као и да у вези са тим има добру сарадњу са родитељима.
Што се тиче добро осмишљених процедура за реаговање на случајеве насилног
понашања, злоупотребе дроге, алкохола, итд. велики број професора (90,3%) сматра да
је врло важно да постоје у школи, а већи део њих, тј. око 39% сматра да је то у нашој
школи заиста тако, али не у потпуности. Те процедуре по некима би требало још
детаљније уредити.
У мају и јуну 2021. године 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.
Ако упоредимо наставничке и родитељске ставове, можемо приметити да и
једни и други сматрају да је безбедност и сигурност ученика веома важна, а већина
њих сматра да је довољно и заступљена у њиховим ангажовањима.
Даљом 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 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.

4.1.2. Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и
социјалних потреба ученика
Праћење физичког, здравственог, емоционалног и социјалног стања ученика
Документација

да

не

Процедуре за идентификовање емоционалних, телесних, да
здравствених и социјалних потреба ученика и за благовремено и
адекватно реаговање на исте
Панои, едукативни постери и евиденција о планираним / Да, али
можемо
реализованим акцијама ради промовисања стила здравог живота
и боље
Социјални програм школе

не

Евиденција сарадње школе са здравственом службом

да

Евиденција сарадње школе са установама за бригу о деци

да

Евиденција органозованих акција за помоћ ученицима

да

Евиденција контаката са ученицима

да

Евиденција контаката са родитељима

да

Систем који обезбеђује доступност информација које се тичу
добробити ученика

не

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.
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И
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ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ И ЗАШТИТЕ
ЧОВЕКОВЕ СРЕДИНЕ

ПРОФЕСОРИ
БИОЛОГИЈЕ

Тим је вредновао ову област и према анкети из приручника. Анкетом је обухваћено 26
чланова Савета родитеља и 65 ученика
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.

Анализом анкете којом су обухваћени ученици се може закључити да се највећи
број ученика (83,1%) у школи употпуности осећа сигурно и безбедно. Код 10,8%
ученика је ово у већој мери тачно. Овајпоказатељ 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 искрследогађаје/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 њиховабезбедност у школи угрожена. Највећи број ученика у већој
мери или у потпуности сматрада школа реагује на њихове и приговоре њихових
родитеља који се тичу безбедности ушколи. Скоро подједнак број ученика у већој мери
или у потпуности сматра да их школаинформише о мерама предузетим поводом
њихових приговора. 49,2% ученика сматра да употпуности знају коме треба да се
обрате у случају да имају емоционалне, здравствене илисоцијалне проблеме/потребе.
Ово није случај са 16,9% ученика. Ово је један од параметара на који треба обратити
пажњу и треба честоподсећати ученике коме све могу да се обрате уколико имају неки
проблем. Највећи бројученика сматра да су када се обрате одређеној особи/служби за
помоћ/савет када имајуемоционалне, здравствене или социјалне проблеме/потребе, у
већој мери или у потпуностисигурни 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 спремниза разговор с њиховим
родитељима. Скоро подједнак број ученика сматра да школа у већојмери или потпуно
помаже ученицима који су слабог материјалног стања. 12,3% ученикасматра да ово
није присутно у школи.На основу резултата анкете може се закључити да је по
мишљењу ученика брига ушколи о њима веома добра. Веома је позитвно што се
највећи број ученика у школи осећасигурно и безбедно.
Са задовољством можемо закључити да је ово подручје вредновања високо
оцењено - нивоом остварености 4, што сматрамо веома важним, с обзиром на то да нам
је брига о ученицима приоритет у раду школе.

4.2. ПОДРШКА УЧЕЊУ
Квалитет понуђених програма за подршку ученицима у процесу учења
Документација

Да

Програми за подршку ученицима у процесу учења

Да

Планови рада наставника

Да

Напредовање и успех ученика
Белешке/ досијеи наставника о напредовању и постигнућима
ученика

Да

Записници са састанака стручних, одељењских и наставничких

да

не

већа
Процедуре за идентификовање ученика са посебним потребама,
односно посебним способностима / талентима

Да

Планови рада са идентификованим ученицима

Да

Евиденција / картони о праћењу идентификованих ученика

Да

Евиденција о похваљивању напредовања, односно
промовисању изузетних постигнућа ученика

да

Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у процесу учења
Евиденција активности посебне службе / особе задужене за
подршку процесу учења

Да

Евиденција организоване консултативне или индивидуалне
наставе

Да

Евиденција ангажовања стручњака изван школе

да

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.
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, као и упис матураната на жељене факултете.Прилажемо списак награђених
ученика у школској 2021/22. години.

Списак награђених ученика
Републичке награде и међународна такмичења
Републичка такмичања и међународна такмичања
1. разред
1-1
1. Лана Гугл-3. место на републичкој смотри локовних радова у категорији
цртежа
1-2
1. Каја Иванишевић-учесће на републичком такмичењу из српског језика и
језичке културе
1-4
1. Вук Ђорђевић-учешће на републичком такмичењу из хемије и историје
2. Маша Ћирковић-учешће на републичком такмичењу из историје
3. Андријана Зећири-учешће на републичком такмичењу из српског језика и
језичке културе
1-5
1. Никола Станковић-учешће на републичком такмичењу из биологије
2. Ања Милетић- учешће на републичком такмичењу из биологије и историје
1-6
1. Бјеловук Сара – учешће на републичком такмичењу из биологије
2. Милан Лукић – учешће на републичком такмичењу из биологије
3. Трајковски Анђела – учешће на републичком такмичењу из биологије
1-7
1. Ђорђе Куновац – учешће на републичком такмичењу из историје
2. Филип Мршовић – учешће на републичком такмичењу из математике
3. Ивана Топић – учешће на републичком такмичењу из биологије
1-8
1. Сара Дренча - учешће на републичком такмичењу из биологије, похвала за
ликовни рад на Међународној изложби дечијег уметничког стварања,
учешће на ликовној радионици у оквиру Дечјег Вуковог сабора у Тршићу

2. Разред
2-3
1. Јована Еркић – републичка смотра ликовних радова прво место у категорији
фотографија
2. Дуња Илић – прво место на такмичењу Заједница музичих и балетских школа
Србије, прво место и специјална награда за инструментално извођење на такмичењу
„Долијада“ – сусрет домова ученика средњих школе, прво место на републичком
такмичењу у певању традиционалне песме основних и средњих школе, „Светосавље и
наше доба“ излагање у области калиграфија
2-4
Крстић Доротеја – учешће на републичком такмичењу из биологије
Матић Уна – учешће на републичком такмичењу из биологије
Крављанац Петар – треће место на републичком такмичењу из историје
Самарџић Никола – треће место на републичком такмичењу из математике,
друго место на републичком такмичењу из историје
5. Ацевски Никола – учешће на републичком такмичењу из српског језика –
Књижевна олипијада
6. Мицић Андреа – учешће на републичком такмичењу из српског језика –
Књижевна олипијада
7. Идицки Растко – редовно похађање наставе
1.
2.
3.
4.

2-5
1. Николић Соња – учешће на републичком такмичењу из биологије
2. Стојановић Нађа – учешће на републичком такмичењу из биологије
3. Грујић Анђела – учешће на републичком такмичењу из биологије
2-6
1. Стојановић Соња – треће место на републичком такмичењу из физике
2. Дамјановић Никола – редовно похађање наставе
3. Смоловић Милица – редовно похађање наставе
2-7
1. Бубало Ђорђе – учешће на републичком такмичењу из биологије
2-8

1. Божић Огњен - учешће на републичком такмичењу из рачунарства и
информатике
2-9
1. Миловановић Петар – друга награда на републичком такмичењу из физике
2. Ђинђић Матеја – друга награда на републичком такмичењу из математике
3. Тешмановић Стефан – друга награда на републичком такмичењу из математике
Републичко такмичење и међународно такмичење
Трећи разред
3-1
1. Олга Јечменица – учешће на републичком такмичењу из српског језика и
језичке културе
2. Немања Личина – учешће на републичким такмичењима из књижевности
„Књижевна олимпијада“ и физике
3. Урош Палевић – учешће на републичким такмичењима из српског језика и
језичке културе, „Књижевна олимпијада“ и физике
4. Анастасија Петровић – учешће на републичким такмичењима из српског језика
и језичке културе, „Књижевна олимпијада“ и историје
5. Јована Јовановић – учешће на републичком такмичењу из физике
3-2
1. Сара Росић – учешће на републичком такмичењу из књижевности „Књижевна
олимпијада
3-4
1. Андријана Ивановић – учешће на републичком такмичењу из биологије
3-5
1. Андреа Лазић – учешће на републичком такмичењу из биологије
2. Петар Полторацки – учешће на републичком такмичењу из историје
3-6
1. Филип Перковић – државно такмичење из физике, трећа награда
2. Тара Њежић – републичко такмичење у певању традиционалне песме основних
и средњих школа, прва награда
3. Дуња Стојановић – редовно похађање наставе
4. Ана Млађеновић – учешће на републичком такмичењу из математике

5. Алекса Томић – учешће на републичком такмичењу из биологије
3-7
1. Милица Благојевић – друго место, државно такмичење из историје
2. Огњен Марковић – учешће на републичком такмичењу из биологије
3-8
1. Иван Јеринић – треће место на републичком такмичењу из математике
2. Јован Стефановић – треће место на републичком такмичењу из географије
3-9
1. Огњен Павловић – учешће на републичком такмичењу из физике
2. Марија Крунић – за изузетан допринос у изради школског часописа
3-10
1. Стефан Мушикић – треће место на републичком такмичењу из математике,
треће место „Математичком турниру“ 2022 у организацији МД „Архимедес“
2. Ђорђе Милић – учешће на републичком такмичењу из математике
3. Душан Марић – учешће на републичком такмичењу из физике
Филип Лучић – прво место на републичком такмичењу у каратеу
Четврти разред

IV-1
1. Зрнзевић Грегор- Републичко такмичење из српског језика и јез. културе
2. Кецман Ана- За учешће на Републичком такмичењу из енглеског језика
3. Станковиц Тара- За учешће на Републичком такмичењу из енглеског језика и
освојену 3. награду на „онлајн“ такмичењу у области поезије
IV-2
1. Огњен Белић- За учешће на Републичком такмичењу из немачког језика
2. Јовановић Катарина- За освојено 4. место на Републичком такмичењу из енглеског
језика
3. Лазовић Милица- За учешће на Републичком такмичењу из енглеског језика и
учешће на Републичком такмичењу из књижевности „Књижевна олимпијада“
4. Ломић Јован- За учешће на Републичком такмичењу из енглеског језика

IV-3
1. Стојчић Милица- За освојено 1. место на Републичком такмичењу из руског језика
2. Лабус Нина- За освојену прву награду на Националном литерарном конкурсу „Дај
ми крила један круг“
3. Катарина Урлић- за посебно залагање и рад на школском часопису
IV-4
1. Доуменц Јована - За освојено 2. место на Републичком такмичењу из француског
језика
IV-5
1. Меденица Сташа- За освојено 1. место на Републичком такмичењу из биологије
2. Хаиманис Василис- За учешће на Републичком такмичењу из биологије
3. Спасић Ема- За редовно похађање наставе
IV-6
1. Амиџић Викторија- За учешће на Републичком такмичењу из биологије
2. Златановић Ана- За учешће на Републичком такмичењу из физике
3. Милинковић Ђурђа- За учешће на Републичком такмичењу из биологије
4. Недић Немања- за освојено 2. место на Републичком такмичењу из књижевности
„Књижевна олимпијада“
-

3. место из српског језика и језичке културе
Остварена учешћа на Републичком такмичењу из хемије и Српској
хемијској олимпијади
Похвала на Републичком такмичењу из физике

5. Рајић Софија- За учешће на Републичком такмичењу из српског језика и језичке
културе и из биологије
6. Фершиши Иван- За учешће на Републичком такмичењу из биологије
7. Црнобрња Лука- За учешће на Републичком такмичењу из биологије
IV-7
1. Терзић Никола- За освојено 3. место на Републичком такмичењу из хемије
- Освојено 3. место на Српској хемијској олимпијади
- Пласман на Међународну хемијску олимпијаду

2. Вуксановић Ана- За учешће на Републичком такмичењу из физике
3. Сртолај Јована- За учешће на Републичком такмичењу из енглеског језика
4. Трајковић Ана- За учешће на Републичком такмичењу из немачког језика
IV-9
1. Пањевац Милош- За учешће на Републичком такмичењу из математике, физике и
биологије и редовно похађање наставе
2. Илић Петар- За освојену 3. награду на Међународном такмичењу у програмирању и
математици „ХАКАТОН“
3. Црњаковић Драган- За освојену 3. награду на Међународном такмичењу у
програмирању и математици „ХАКАТОН“ и редовно похађање наставе
4. Музуровић Петар- За освојену 3. награду на Међународном такмичењу у
програмирању и математици „ХАКАТОН“
5. Љамић Филип- За освојену 3. награду на Међународном такмичењу у програмирању
и математици „ХАКАТОН“
6. Крајачић Денис- За освојену 1. награду на Међународном салону стрипа СКЦ-а и
редовно похађање наставе
7.Томић Милош- За освојену 3. награду на такмичењу у програмирању „Раф Челенџ“
IV-10
1.Јањић Игор- За освојено 2. место на „Математичком турниру 2022.“ у организацији
МД „Архимедес“

Вукове дипломе
су добили следећи ученици:
1.Миона Ђенисијевић
2. Уна Јагодић
3. Љиљана Словић
4.Миа Вуксановић
5.Никола Милковић
6.Јефимија Крунић
7.Василије Вулетић
8.Милица Вуловић

9.Ива Јеловић
10.Тамара Орловић
11.Викторија Амиџић
12.Ана Златановић
13.Немања Недић
14.Страхиња Батањски
15.Никола Милованов
16.Теодора Петковић
17.Милош Пањевац
18. Игор Јањић
19. Михаило Марковић
20. Милош Ракић
21. Никола Симикић

Спецјалне/изузетне награде
4/1
1. Катарина Адамовић-спортиста генерације
4/2
1. Андреј Јовићевић-награда из области хуманистичких наука „Милош Ђурић“
2.Даница Цвијовић-спортиста генерације
4/3
1. Ленка Стојанов-фотограф генерације
4/4
1. Марија Шуша-награда за човечност
4/5
1. Ема Спасић--награда за човечност
2. Филип Костић-награда „Музичар генерације“
3. Реља Першић- награда „Музичар генерације“

4/6
1. Немања Недић-најбољи литерата
2. Теодор Крстић-награда у области дебате и беседништва
3. Ана Златановић-награда за човечност
4/7
1. Душанка Живановић-награда за човечност
2. Никола Терзић-награда „Хемичар генерације“
3. Страхиња Батањски-награда у области дебате и беседништва
4. Теодора Петковић-сликар генерације
4/8
1. Ђорђе Мијајлоић-награда за човечност
4/9
1. Милош Пањевац-математичар и физичар генерације
2. Александар Стефановић-награда за човечност
4/10
1. Лола Ђурић- награда за човечност

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ
Немања Недић

Резултати уписа
Разред

Буџет

самофинансир приватни

иностранство

Неуписани
Нема
података

4-1 (30)

16

5

4-2 (28)

16

6

4-3 (31)

21

7

4-4

4

5
5

2

1

1

4-5 (25)

13

6

1

4-6 (31)

22

3

4

2

4-7 (29)

21

2

1

5

4-8 (34)

22

7

1

4

4-9 (19)

12

5

1

1

4-10 (22) 17

2

2

1

Укупно
(249)

43

16

21

160

4

1

9

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
4.3.1. Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина

Подстицање позитивних ставова и развој социцијалних вештина код ученика
Документација

да

Програм личног и социјалног развоја ученика

Да

Правилник о понашању ученика и запослених у школи

Да

Евиденција о праћењу социјалног развоја ученика

Да

Евиденција о реализованим акцијама за подстицање позитивне Да
социјалне климе у школи
Евиденција о реализованим
одговорности ученика

акцијама

за

подстицање Да

Евиденција о начину промовисања позитивног понашања и да
успеха ученика

не

Евиденција о начину реаговања и мерама за сузбијање Да
неприхватљивог понашања ученика
Евиденција о укључивању ученика у непосредно друштвено да
окружење
Подстицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и активности
Програм упознавања ученика с Декларацијом УН о правима да
детета (Повељом дечијих права)
Евиденција о раду ученичких организација ( на пр. Ученички Да
парламент)
Евиденција о ваннатавним активностима

Да

Евиденција о активностима које су иницирали ученици

да

Евиденција о промовисању
иницијативу ученика

акција

и

активностима

Програми школских приредби, манифестација исл.
Брошура о школским активностима

на да
да
не1

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 ученикасе 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
1

Имали смо брошуру о школским активностима на српском и енглеском језику и чувамо припрему за
штампу. Требало би је осавременити и заменити фотографије. Према потреби, могли би брзо да је
реализујемо. Међутим, показало се да се заинтересовани радије информишу на сајту 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
4.3.2. Подстицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и
активности
Као пример подстицања и неговања демократског духа и ученичких иницијатива
издвојићемо програм рада ученичког парламента.
Ученички парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Током
септембра месеца одељењске заједнице бирају своје представнике за ученички
парламент. Чланови парламента бирају председника, директора ученичке фирме, два
представника ученика који учествују у раду Школског одбора и једног ученика који
учествује у раду Стручног актива за развојно планирање, као и чланове школских
тимова.
Ученички парламент се бави следећим питањима:
1. давање мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету
родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности
ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, начину уређивања
школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима,
учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих
манифестација ученика у школи и ван ње.
2. разматрање односа и сарадње ученика и наставника и атмосфере у школи
3. обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање
4. активно учешће у процесу планирања развоја школе и у самовредовању школе
5. предлагање чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика, итд.
У плану ученичког парламента је и формирање ученичке задруге која на разне
начине зарађује новац за ђачки парламент. Такође од изузетне важности је да се
настави успешна традиција фирме ђачког парламента која напредује из године у
годину. Интерес парламента је и организовање културно-уметничких манифестација
као што су „Прва има таленат“, „Борба бендова“ и брига о промовисању и издавању
школског листа ''Испод шешира''.

Ваннаставни рад се добрим делом реализује кроз школске секције и клубове. Пробе
хора ''Душан Максимовић Думакс'' одвијају се кроз часове уписане у школски
распоред. У школи постоје следеће секције и клубови: рецитаторска, драмска,
литерарна, новинаркска секција, дебатни клуб, КВИТ који организује трибине и
књижевне вечери, ликовни и фото клуб, етно група ''Плетисанке'', Талентовани
солисти, Клуб љубитеља музике, историјска секција, биолошка секција ''Врабац'',
спортске секције као што су одбојкашка и кошаркашка и у оквиру којих се организују
учешће на Прашком маратону, зимска школа скијања и меморијални турнири
Александар Радовић и Драгослав Миладиновић, психолошка секција и програмерска
секција и еколошки клуб који организује еко трибине. У школи постоји Ђачка задруга,
а у оквиру пројекта Клуб Прве реализују се пробе и наступи Бендова прве као и
АртЕко караван.

4.4. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
4.4.1. Помоћ при избору даљег образовања, обуке или запослења
Документација / евиденција

да

Програм професионалне оријентације

да

Евиденција реализованих активности на пољу професионалне
оријентације (саветовање, акције...)

да

Евиденција реализоване сарадње са стручњацима за професионалну
оријентацију

да

Евиденција остварених непосредних контаката и разговора /
саветовања са ученицима и родитељима

да

Евиденција остварене сарадње са представницима из разних области
занатства и индустрије
Евиденција остварене сарадње са представницима виших и високих
школа

не

не
да

Евиденција остварене сарадње са тржиштем рада

не

Програм обуке и информисања наставника / стручних сарадника
задужених за професионалну оријентацију

да

Материјал на тему професионалне оријентације ( књиге, брошуре...)

да

Директор школе конституисао је Тим за професионални развој и каријерно вођење и
саветовање, чији су чланови: Татјана Живковић, Бранка Достанић, Александра
Спасојевић, 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 саветовањаученика 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
следећесадржаје:
Р.бр

Активности

Динамика

Носиоци
активности

Упознавање са циљевима рада Тима и
информисање ученика о плану рада за шк.
2022/23.

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

1.
2.

Анкета о професионалним интересовањима и
дилемама
Селекција за тестирање

3.

План тестирања

Психолог

4.

Предавање: Фактори који утичу на избор
занимања и одабир факултета

IV разред

Презентација факултета

Ученици IIIи
IV разреда
разред
IV разред

октобар

5.

октобар

1.

Ученици IIIи
IV разреда

Р.бр

Активности

Динамика

Носиоци
активности

1.

Радионица: Целоживотно учење

II разред

2.

Обука „Професионална оријентација“

Волонтери

3.

Реализација тестирања матураната

4.

Презентација факултета

новембар

IV разред
III разред и IV
разред
Психолог

1.

Радионица: Целоживотно учење

III разред

2.

Обука „Професионална оријентација у
Србији“

Волонтери

3

Реализација тестирања матураната

4.

Саопштавање резултата и интервју са
ученицима

III разред и IV
разред

5.

III разред и IV
разред

децембар

Презентација факултета

III разред и IV
разред
Психолог

1.

Предавање : Улога родитеља у избору
факултета

Савет
родитеља

2.

Реализација тестирања матураната

3.

Саопштавање резултата и интервју са
ученицима

III разред и IV
разред

4.

III разред и IV
разред

1.

Посета међународном сајму образовања

ма
рт

фебруар

Презентације факултета у школи

III разред и IV
разред
Психолог
Чланови

Р.бр

Активности

2.

Реализација тестирања матураната

3.

Саопштавање резултата и интервју са
ученицима

4.

Динамика

Носиоци
активности

Психолог
Чланови

Презентације факултета у школи
1.

Радионица „ Каријера по мери младих“

II, III и IV
разред

2.

Повезивање са Центром за каријеру и *ЗТР

3.

Презентације на сајмовима образовања у ОШ

Ученички
парламент

4.

Презентације факултета у школи

П – П служба
Директор

април

Наставник
ликовне
културе
III и IV разред

1.

Саопштавање резултата и интервју са
ученицима

III разред и IV
разред

2.

Учешће на сајмовима образовања у
основним школама

Ученички
парламент
П – П служба
Директор
Наставник
ликовне
културе

3.

мај

Презентације факултета у школи

III разред и IV
разред

Р.бр

Активности

Динамика

Анкета уз предлоге за план рада за школску
2023/24. годину

1.

Писање Извештаја о раду Тима

2.

Писање Програма рада Тима

авг
уст

Ученици чланови
ученичког
парламента
Чланови

авг
уст

јун

1.

Носиоци
активности

Чланови

*КСИВ – каријерно саветовање и вођење
*ЗТР – завод за тржиште рада

ЗАКЉУЧАК
Подручје вредновања БРИГА О УЧЕНИЦИМА
У анализи из 2014. године подрује Безбедност и сигурност ученика у школи
оценили смо нивоом 2. Школа је и тада ималаПравилник о безбедности ученика, у
коме постоје јасне процедуре за заштиту ученика, али са његовим садржајем нису били
детаљно упознати сви актери (поготово родитељи). Обратили смо посебну пажњу на
ово и радили на информисању родитеља и ученика. Према анкети рађеној 2021. године
ситуација се поправила, па сада ову област оцењујемо нивоом 3. Ученици се у школи
осећају безбедно, што свакако претставља резултат добре сарадње школе и родитеља,
тако да то треба неговати и у наредном периоду.
Други показатељ подручја вредновања је БРИГА О УЧЕНИЦИМА, који се
односи на праћење физичког, здравственог и емоционалног стања, као и социјалних
потреба ученика, јесте на нивоу 4. Ради промовисања здравствене заштите и здравог
начина живота школа има веома добру сарадњу са здравственом службом и установама
које покривају разне социјалне сфере младих. Поштују се све мере и препоруке
Министарства и Тима школе за превенцију ширења вируса КОВИД 19. Одељењске
старешине и стручни сарадници проводе довољно времена у разговорима са ученицима
и родитељима и о томе воде уредну евиденцију, поштујући поверљивост података.
Такође, постоје утврђене мере за помоћ ученицима са посебним потребама тако да би
пракса у овом случају свакако одговарала нивоу 4.
Подручје вредновања ПОДРШКА УЧЕЊУ
Резултати анкета рађених претходних година нам показују да и ученици и
родитељи и професори сматрају да је веома важно да се ученицима пружи подршка у
наставном процесу. Већина професора, кроз бригу о ученицима, подршку учењу и

утицајем на лични и социјални развој, настоји да то и оствари. Посебна пажња се мора
посветити учењу. Преласци на другачије видове наставе (настава на даљину,
комбинована настава...) суочила су све учеснике у наставном процесу са
неопходношћу увођења нових наставних метода. Мада се професори труде, очигледно
је да ученици очекујувећу помоћ у овладавању техникама успешног учења. Више
пажње треба посветити примедбама ученика и реаговати на њих.Ученике треба
охрабрити да се укључе у ваннаставне активности, неговати толеранцију и узајамно
поштовање. За све активности које се одвијају у школи ученици очекују разумевање и
подршку од стране својих професора. Ово подручје вредновања оценили смо нивоом 3.
У подручју вредновања ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ примећено је да треба
обратити пажњу на упознавање ученика са Повељом о правима детета УН и уопште
разматрање ученичких сугестија и иницијатива. Тачније у погледу овога требало би
подстаћи ученике на веће укључивање и предлагање мера и иницијатива ученика, као и
развој њиховог демократског духа. Предузете мере у облику подстрекивања рада
ђачког парламента и интензивирање ваннаставних активности довели су до знатног
побољшања.
Школа плански води рачуна о личном и социјалном развоју ученика и итекако
подстиче позитивну социјалну климу, поготово код ученика. Школа редовно
похваљује успех ученика и организује разне културне догађаје. Код наставника би
требало обратити више пажње на подстицање толеранције и узајамног уважавања.
У сваком случајуради се о процесу у коме се увек могу изнаћи боља решења, па
ово подручје вредновања оцењујемо нивоом остварености 3.
Подручје вредновања ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
Како школа има програм професионалне оријентације који се реализује кроз
различите облике образовно наставног рада и ученицима су доступне јасне, прецизна,
релевантне и актуелне информације о могућностима наставка школовања, ово подручје
вреновања оцењујемо нивоом 4.

С обзиром на чињеницу да је у последење три школске године због пандемије
подршка ученицима била преко потребна, резултати показују да су се наставници
ангажовали у великој мери не би ли олакшали комуникацију. Извесне разлике
приметне су између наставника и родитеља, али то се може објаснити као последица
стреса, притиска и негативних емоција које су се, нажалост, одразиле и на ученике и
на наставнике и на родитеље. Ипак остаје позитиван утисак да су наставници пружали
подршку и помоћ, обезбеђивали редовну наставу и учење упркос отежаним
околностима у којима смо се сви нашли. Можемо бити задовољни оствареним, али то
не значи да не постоји простор за унапређење и стално усавршавање реализације
разних активности подршке ученицима.

Тим за самовредновање:
Татјана Живковић
Марина Чудов
Катарина Крнетић
Зорана Каличанин
Ирис Јанковић
Милена Настасијевић
Ирина Кивић, родитељ
Христина Марјановић, ученица

