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1. УВОД 
 
Како би Годишњи план рада за школску 2021/22. годину могао да се спроводи несметано, на 

почетку школске године извршене су припреме у оквиру кадровских и просторних могућности. 
Сачињена је подела одељења, предмета и задужења за наставнике, структура радног времена свих 
запослених у школи и извршене су организационе припреме везане за почетак рада по Посебном 
програму  и пријем ученика, нарочито ученика првог разреда.  

Одржани су радни састанци стручних органа школе са стручним сарадницима, 
руководиоцима стручних и одељењских већа, нарочито са учитељима првог разреда, одељењским 
старешинама петог и учитељима четвртог разреда, као и са осталим радницима школе.  

Реализација Годишњег плана рада школе је отпочела првим даном школске године. 
Образовно - васпитни процес одвијао се према распореду часова редовне и изборне наставе, 
допунске, додатне наставе и распореду часова ваннаставних активности.Школа је организовала рад у 
складу са Посебним програмом , а организација је подразумевала посебне мере због пандемије 
корона вируса.  

Ово је све допринело да се настава спроводи по плану од првог наставног дана.  
На почетку школске 2021/22. године школа је имала 800 ученика, распоређених у 30 

одељење. У први разред уписало се 113 ученик тако да је школа, према Стручном  упутству за 
формирање одељења и начину финансирања у основним и средњим школама, оформила четири 
одељења, у  другом  четири , у  трећем  пет, а у четвртом разреду  четири. У петом разреду 
формирано је четири одељења, а у шестом , седмом и осмом разреду  по три одељења.   

У продуженом боравку организовано је дванаест група боравка од првог до четвртог разреда.: 
три групе финансира Министарство , док девет финансира Град. Све планиране активности које су 
проистекле из овакве организације рада су у потпуности реализоване у првом полугодишту. Стални 
проблем је недостатак простора за групе боравка, па се активности организују у учионицама у којима 
се организује и редовна настава, као и у три нова кабинета у оквиру свечане сале.  

Наставни план и програм су реализовани, а ученици су оцењени у складу са Законом и 
Правилником о оцењивању. Наставни дани према календару школе су у потпуности реализовани као 
и планирани ритам радних дана. 

Школа је радила целодневно због увођења Посебног програма образовања и васпитања, 
Пројекта обогаћеног једносменског рада. Шест радионица : јога, ритмичка гимнастика , 
интернационални дан, уметничка радионица , тенис и научни центар радили су током полугодишта у 
од 14.00 до 17.30 . 

Настава је организована у једној смени , с тим да настава за ученике првог циклуса почење у 
8.00, а заученике другог циклуса у 8.50. Оваква сатница уведена је са циљем мањег протока ученика 
при уласку у школу , као и због организовања великог одмора у различитим терминима, а са циљем 
смањења ризика заражавања ковидом .   Ученици су у оквиру боравка имали уобичајене активности и 
организовани ручак. Учионице су се чистиле 8 пута дневно , спроводиле се све мере заштите од 
пандемије . 
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2. РУКОВОЂЕЊЕ УСТАНОВОМ 
У организацији  образовно – васпитног процеса рада установе и планирању и остваривању 

програма обрзовања и васпитања и свих активности установе директор школе је: 
• Pуководио радом Наставничког већа и Педагошког колегијума и учествовао у раду 

Одељењских већа, на редовним и онлајн седницама. 
• Сачинио Посебни програм рада школе 
• Припремао седнице стручних органа школе, школских тимова и стручних актива и 

учествовао у њиховом раду.  
• Вршио назор над процесом рада у установи и законитошћу рада установе  (спровођењем 

Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о основном образовању и 
васпитању, Правилника о оцењивању и Правилника о дисциплинској и материјалној 
одговорности ученика и родитеља ученика и осталих законских аката). 

• Учествовао у изради распореда часова редовне и изборне наставе, допунске и додатне наставе 
и ваннаставних активности ученика. 

•  Учествовао и пратио план и реализацију Пројекта обогаћеног једносменског рада 
• Учествовао у измени правилника; у изради Годишњег плана рада школе, Извештаја о 

његовом остваривању на полугодишту  
• Сарађивао са секретаром школе по питању спровођења законских аката, кадровске политике 

(обезбеђивање стручних замена, нова запошљавања...) и службом рачуноводства по питању 
израде финансијског плана, финансијског извештаја и наменског трошења финансијских 
средстава и надзирао рад помоћно-техничког особља школе. Надзирао унос у ЈИСП, 
извештаје на недељном и месечном нивоу . 

• Планирао и пратио стручно усавршавање наставника и стручних сарадника. Школа је 
упућивала на семинаре  наставнике и тиме им дала могућност да се стручно 
усавршавају,семинари организовани онлајн , а један семир реализован у установи –„ 
Комуникационим вештинама до демократског ангажовања у друштву .“ 

• Информисао наставнике о поступку стицања звања наставника и стручних сарадника. 
• Стручно се усавршавао  унутар  и ван установе и похађао семинаре и стручне скупове онлајн. 
• Ангажовао се у пројекту „Школа без насиља“. 
• Формирао  Тимове и Стручне активе установе и учествовала у њиховом раду. У школи 

постоје следећи тимови и стручни активи: Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања  
занемаривања и дискриминације, Тим за инклузивно образовање; Тим за самовредновање; 
Тим за професионалну оријентацију; Тим за стручно усавршавање  наставника и стручних 
сарадника;Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, Тим за развој међупредметних 
компетенција и развој предузетништва Стручни актив за развојно планирање; Стручни актив 
за развој школског програма. 

• Сарађивао са психологом, педагогом и одељењским старешинама по питању предузимања 
мера за ученике који имају проблеме у учењу и дисциплини , вођењу васпитно- 
дисциплинских поступака , по питању жалби ученика и њихових родитеља на оцену из 
предмета и владања , као и по питањима свих активности везаних за рад школе , рад 
наставника ( посебно нових чланова колектива ) проблема ученика и сарадње са родитељима . 

• Организовао набавку наставних средстава и опреме за наставу и школу и радове на 
отклањању кварова у школи 

• Сарађивао са просветним инспекторима и просветним саветницима. 
• Сарађивао са органом управљања школе, локалном самоуправом и државном управом. 
• Сарађивао са културним институцијама и организацијама у окружењу школе. 
• Редовно сарађивао са активом директора на нивоу општине. 
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3. АКЦИОНИ  ПЛАН УСТАНОВЕ 

 
Директор школе је узео активно учешће у изради акционог Развојног плана установе и у   

његовом остваривању, као и у изради Плана за унапређивање рада школе . 
• На основу анализе података прикупљених у разговору о развоју школе са наставницима, 

ученицима, родитељима, представницима Школског одбора и локалне заједнице и на основу 
самовредновања које се односи на евалуацију области развојног плана, издвојила су се једна 
области које ћемо ове године радити у самовредновању: Планирање, програмирање , 
извештавање – Унапређивање оперативних планова и припрема са специфичним циљевима :  

• Унапређивање рада наставника у условима рада на даљину  
• Планирање и израда дигиталних садржаја за примену у редовним условима рада  
• Планирање и организовање времена проведеног у школи ( радионице обогаћеног 

једносменског рада ) 
• Планирање заједничког ангажовања у изради Школског програма , Развојног плана и других 

кључних докумената 
• Област промене : Настава и учење – Подизање квалитета организације наставног процеса 
• Са специфичним циљевима :  
• Повећање степена примене интерактивних метода и техника у настави 
• Повећање степена интегративног приступа у настави и развијање међупредметних 

компетенција  
• Унапређење квалитета наставе у области примене индивидуализованог приступа  
• Оспособљавање ученика и наставнка за самоевалуацију и унапређивање квалитета 

формативног оцењивања 
       

• Област промене : Подршка ученицима –Подстицање и промовисање резултата ученика са 
специфичним циљевима :  

• Планирање допунске и додатне наставе 
• Подршка у учењу кроз ваннаставне активности и активности обогаћеног једносменског рада 
• Континуирано прећење реализације ваннаставнихх активности  
• Унапређивање процеса промовисања и истицања резултата ученика  
• Унапређивање рада са даровитим ученицима   

 
  

Развојни план за школску 2021/22.  је реализован: применом ИКТ- а у настави, на школској 
виртуелној платформи постоји и учионица за размењивање наставних материјала, угледних и 
огледних часова, презентација у циљу хоризонталног учења.Оформили смо и учионицу 
колектив преко које одржавамо састанке у реалном времену и постављамо материјале и 
записнике са одељењских , стручних већа и тимова.Стручно усавршавњима наставника, 
ангажовање ученика у ваннаставним активностима, израда Летописа школе, планирање и 
реализација угледних часова, подизање нивоа безбедности у школи, превенција насиља, 
промоција вредности школе итд. остваривала се током полугодишта , чиме је постигнут циљ 
– унапређивање наставе и учења . Специфични циљеви су остварени :  
Коришћење иновативних и интерактивних метода и техника у настави , пројектна и тематска 
настава, интегративна настава и применадигиталне технологије у настави на даљину . 
Усавршавање наставника за самоевалуацију одвијало се у оквиру установе , као и 
усавршавање за формативно оцењивање . Област : Подршка ученицима  остварена је кроз 
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подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина код ученика са већим 
ангажовањем  наставника грађанског у  , као и подршка у учењу кроз радионице обогаћеног 
једносменског рада и ваннаставних активности. У области етос радило се на унапређењу 
међуљудских односа – ненасилна комуникација, промоција резултата ученика. Специфични 
циљеви су остварени у већој мери. 
 

4. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
 

Директор школе формирао је тим за самовредновање решењем директора и учествовао у раду истог. Састанци 
су се редовно одржавали , чланови су поделили задужења , те је рад текао несметано . Тим за самоведновање 
сагласио се да предмет самовредновања буде приоритетна област Образовна постигнућа ученика . Извештај 
тима прикључујем у целости извештају о раду директора. 

Током школске 2021/2022. године Тим за самовредновање и вредновање рада основне школе „Краљ 
Петар Други Карађорђевић“ као приоритетну област процене стања и потреба за унапређењем је 
одабрао образовна постигнућа ученика/ца. Као основа процене стања и водич за истраживање 
служио је Приручник за самовредновање и вредновање рада школе (Бојанић и сар., 2005)1 и 
Правилник о стандардима квалитета рада установе2. 

 Област Образовна постигнућа ученика/ца се у Правилнику дефинише кроз стандарде: 

1. Резултати ученика на завршном испиту показуjу оствареност стандарда постигнућа наставних 
предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења. 

2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 
 

Тако су у оквиру ове области предвиђена истраживања постигнућа ученика/ца на завршним 
испитима али и целокупни рад који претходи овим стандардизованим проверама знања ученика/ца на 
крају основношколског циклуса образовања. Тачније, предвиђена је анализа: 

1. реализације образовног процеса кроз додатну/допунску образовну подршку, 
2. психолошких фактора који утичу на остварење образовних постигнућа ученика/ца, 
3. индивидуализације рада, 
4. вођења адекватне документације и 
5. целокупно залагање школе као система у што успешнијој реализацији програма подршке.  

 

Постојећи услови рада и тенденције развоја школе указали су на потребу јасног позиционирања  по 
питању ових аспеката ради утврђивања полазне основе за унапређење услова рада, система 
организовања и сарадње са осталим елементима етоса. 

                                                           
1 Бојанић М. и сар. (2005). Приручник за самовредновање и вредновање рада школе.  Министарство просвете и спорта 
Републике Србије Сектор за развој образовања и међународну просветну сарадњу, Београд. 

2 Правилник о стандардима квалитета рада установе, Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 14/2018 
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Рад Тима био је динамичан и захтевао је континуирану сарадњу и адаптацију на променљиве 
услове рада кроз које је целокупни васпитно-образовни систем, а тиме и наша школа, прошао током 
школске 2021/2022. године. Динамика рада у највећој мери била је диктирана условима рада у току 
пандемије covid 19, прекидима и реорганизацом рада услед спровођења процедура након дојава о 
постављању експлозивних направа у оквиру школе и измењеним календаром образовно-васпитног 
рада школске 2021/2022. године. 

ОПИС ПРОБЛЕМА 
Иако су постигнућа ученика/ца наше школе а завршним испитима претходних година изнад 

републичког просека (што ће касније бити детаљније анализирано) уочен је проблем одзива и 
мотивисаности ученика да користе доступне и понуђене ресурсе програма припреме и 
индивидуализације рада.  

Аспект развоја друштва кроз развој технологије и дигитализације, као и коришћење овог 
сегмента друштвеног напретка у образовне сврхе и поспешивање адаптације на измењене услове 
рада поводом реализације наставе током пандемије covid 19, уважени су и приликом планирања и 
спровођења овог истраживања. То значи да је један број часова додатне/допунске/припремне наставе 
реализован путем онлајн часова што је имао утицаја на квалитет рада и одзив ученика/ца. 

У циљу унапређења и поспешивања сарадње на нивоу наставник/ца – ученик/ца и јаснијег 
увида у досадашњи рад планирана је и провера вођења адекватније документације.  

ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 
Очекује се да ће се овим истраживањем добити прецизнија процена постигнућа ученика/ца 

наше школе, евидентирања значајних сегмената рада и смернице за унапређење рада школе кроз већу 
партиципацију у појединачним активностима. 

МЕТОД 

УЗОРАК 

Током школске године сукцесивно је обављено више фаза истраживања. Величина узорака за 
појединачне области процене, најзначајнији резултати и анализа биће презентовани у наставку 
подељени по областима истраживања. 

ИНСТРУМЕНТИ 

Метод рада је неекспериментални. Технике коришћене овом приликом су посматрање, 
анкетирање, интервјуисање, скалирање, тестирање и анализирање документације. 

Коришћени инструменти су: 

-  Извештаји о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања које 
објављује Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и интерне анализе 
постигнућа ученика/ца наше школе на завршним испитима 
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-  Упитник за ученике/це 

-  Фокус група са наставицима/цама  

-  Чек листа која представља списак школске документације 

Сваки од инструмената, изузев Извештаја, конструисан је за потреба истраживања и биће 
детаљније појашњен у засебним деловима извештаја који анализира и резултате добијене његовом 
употребом. 

ПОСТУПАК 

Истраживање је обављено у више фаза за појединачне области. Процењивани су готово сви 
сегменти предвиђени Правилником. Могућности коришћења и задавања инструмената биле су под 
утицајем оклолности рада школе. Услови рада и  мотивација за учешћем могу се сматрати 
оптималним.  

Као што је претходно речено област квалитета Образовна постигнућа ученика/ца се одређује 
кроз стандарде 

1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда постигнућа наставних 
предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења и 

2. школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 
 

Овако дефинисани стандарди операционализују се кроз: 

 

1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда постигнућа наставних 
предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења и 

 

1.1. Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњег језика и математике су на нивоу 
или изнад нивоа републичког просека. 

1.2. Најмање 80% ученика остварује основни ниво стандарда постигнућа на тестовима из 
српског/матерњег језика и математике. 

1.3. Најмање 50% ученика остварује средњи ниво стандарда постигнућа на тестовима из 
српског/матерњег језика и математике. 

1.4. Најмање 20% ученика остварује напредни ниво стандарда постигнућа на тестовима из 
српског/матерњег језика и математике. 

1.5. Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа републичког просека. 
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1.6. Ученици који добијају додатну образовну подршку постижу очекиване резултате на 
завршном испиту у односу на индивидуалне циљеве/исходе учења. 

1.7. Просечна постигнућа одељења на тестовима из српског/матерњег језика и математике су 
уједначена. 

 

2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 

 

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

2.2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу са 
индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима. 

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

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

2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са програмским 
циљевима и индивидуалним потребама. 

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

2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у 
индивидуализацији подршке у учењу. 

2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за 
унапређивање наставе и учења. 

На састанку Тима планирано је да се сегмент завршних испита истражи прегледом достуне 
документације о успешности ученика на завршним испитима. Потом је конструисан упитник за 
истраживање ставова ученика/ца школе. Упитник је задат у електронској форми за време школских 
часова. Након тога организована је фокус група наставника/ца које реализују програм допунске, 
додатне и припремне наставе. На крају су на састанку Тима за самовредновање рада школе и Актива 
за школско развојно планирање анализирани резултати и креиране идеје за процес унапређења рада 
школе у истраживаној области. 
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РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА 

УСПЕШНОСТ УЧЕНИКА НА ЗАВРШНИМ ИСПИТИМА 

Успешност ученика на завршним испитима истражена је анализом постигнућа ученика наше 
школе на завршним испитима приказаном у Извештају о резултатима завршног испита на крају 
основног образовања и васпитања које објављује Завод за вредновање квалитета образовања и 
васпитања. Тачније, за потребе овог истраживања коришћење су Анализе резултата завршних испита 
за  школске 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. годину. У складу са расположивошћу података у 
извештајима следи и даља анализа. 

У свакој школској години ученици/е наше школе постижу резултате изнад републичког 
просека. Што се тиче поређења са осталим резултатима успешност није доследна, односно забележен 
је пад у постигнућу у односу на поређење резултата са резултатима из округа и школске управе 
школске 2019/2020. године. Након тога ученици/е наше школе су на завршном испиту постигли/е 
успех изнад или у оквиру просека у односу на републички, окружни, опшниски и просек постигнућа 
на нивоу школске управе.  

 

График 1: Просечна постигнућа ученика/ца на завршним испитима на различитим нивоима школске 2018/2019.  
године 
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График 2: Просечна постигнућа ученика/ца на завршним испитима на различитим нивоима школске 2019/2020.  
године 
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График 3: Просечна постигнућа ученика/ца на завршним испитима на различитим нивоима школске 2020/2021.  
године 

Посматрано у односу на општину у којој се наша школа налази постигнуће је нешто слабије 
али немамо података о статистичкој значајности добијених разлика у постигнућу. Овде је важно 
напомениту да наша општина спада у једну од развијенијих у погледу резултата завршног испита те 
да најчешће премашује републички просек. Следи приказ доступних информација о нивоу 
успешности ученика/ца по тестовима. 

Српски језик 
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График 4: Постигнуће на тесту из српског језика 2018/2019. године 

 

 

 

 

График 5: Постигнуће на тесту из српског језика 2019/2020. године 

Математика 
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График 6: Постигнуће на тесту из математике 2018/2019. године 

 

График 7: Постигнуће на тесту из математике 2019/2020. године 

У односу на дефинисани стандард образовних постигнућа ученици/е наше школе на 
завршном испиту углавном постижу резултате изнад дефинисаног процента успешности. Граничне 
вредности забележене су 2019/20. школске године из српског језика, године специфичне по настанку 
пандемије. 

Више детаља и података у овој области налазе се у Извештајима анализе завршног испита за 
сваку школску годину који су доступни у архиви школе. 
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СТАВОВИ УЧЕНИКА/ЦА ПО ПИТАЊУ ДОПРИНОСА ШКОЛЕ У ОСТВАРИВАЊУ 
БОЉИХ ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА/ЦА 

 

Инструмент  
 

Квалитет рада установа у оквиру области Образовна постигнућа ученика/ца обухватила је и 
истраживање ставова ученика/ца. У те сврхе конструисан је упитник који је задаван анонимно. 
Упитник су чинила питања отвореног и затвореног типа. Питања отвореног типа су се односила на 
информације о коришћењу доступних програма подршке у учењу и давање предлога за унапређење 
наставног процеса. У питањима затвореног типа, осим демографских података, изражаван је и став 
ученика одабиром одговора на четворостепеној скали Ликертовог типа. Значења одговора су: 

1 – нетачно/није присутно 

2 – у мањој мери тачно/присутно 

3 – у већој мери тачно/присутно 

4 – тачно/присутно у потпуности. 

 

Затворена питања формулисана су као ајтеми који операционализују наведене стандарде кроз 
области: 

1. Додатна образовна подршка – транспарентност, доступност 
2. Мотивација, психолошки фактори 
3. Индивидуализација рада 
4. Квалитет програма подршке 

Упитник означен областима налази се у Прилогу 1 овог извештаја. 

 

Питања која се односе на ученике/це који похађају одређене часове била су ослобођена обавезе 
одговарања на њих да би упитник био прихваћен као валидан. На пример, уколико се питање односи 
на квалитет реализације одређеног програма подршке релевантним се сматра неодговарање на ова 
питања од стране ученика/ца који не посећују те часове. 

Узорак 
 

Пригодни узорак је чинило 80 ученика/ца узраста од петог до осмог разреда. Истраживање је 
извршено у одељењима V/2, VI/3, VII/1 и VIII/1. Одабир одељења је направљен тако да обухвати што 
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већи број наставника/ца који реализују наставу. Попуњавање упитника обављено је за време 
редовног Часа одељенског старешине. 

 

Дистрибуција узорка по узрасту, полу, успеху на полугодишту приказана је на графиконима 8, 9, и 
10. 

 

                     

 

График 8 Дистрибуција узорка истраживања по узрасту                                График 9 Дистрибуција узорка истраживања по 
полу 

 

 

  

 График 10 Дистрибуција узорка истраживања по успеху на полугодишту  

школске 2021/2022. године 
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Анализа резултата 
 

Часове допунске наставе изјаснило се да редовно похађа 18,6% (њих 11) а повремено 81,4% (48) 
ученика/ца који/е су одговорили/е на ово питање (59). На питање о похађању додатне наставе 
одговорило је њих 50 с тим што је 38% (19 ученика/ца) похађа редовно (по распореду) и 62% (31 уч.) 
похађа повремено (пре такмичења). 

Занимљиво је да највећи број ученика/ца редовне часове препознаје као најбољу прилику за стицање 
знања. 

 

 

График 11 Одговори ученика/ца на питање „Највише ми одговара када додатну помоћ добијам“  

Гледано по областима истраживања највишу просечну оцену добила је област мотивације и 
психолошких фактора (М=2,95). Тачније ученици/е су се изјасниле да разумеју која су очекивања  по 
питању критеријума оцењивања (М=3,35),  значаја савладавања школског градива (М=3,43) и 
бенефита додатних/допунских часова (М=3,28). Истовремено се изјашњавају да су присутни  
страхови од завршног испита (М=2,91). По питању препознавања и процене знања од стране 
наставника/ца просечна оцена је 2,68 што се може тумачити као адекватна процена наставника/ца. 

Следећа високо процењена област тиче се транспарентности и доступности додатне 
образовне подршке (М=2,99). То значи да су ученици/е у великој мери као тачним означили/е 
доступност информација о терминима реализације допунске (М=3,2) и додатне наставе (М=3,1), као 
и коришћење свих часова у циљу припреме за полагање завршних испита (М= 2,85). Такође им је у 
извесној мери познато да се у оквиру часова додатне наставе могу бавити областима које су у сфери 
њихових интересовања (М=2,84). 

У области индивидуализације рада изражено је умерено и ниско слагање, тачније време 
организације допунских/додатних часова процењују као не баш адекватно (М=2,61), док су 
прилагођавање рада индивидуалним циљевима (М=2,86), и коришћење приватних часова у извесној 
мери присутни (М=2,79). 
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У облиста квалитета програма подршке добијни су посебно занимљиви резултати. На основу 
одговора ученика/ца стиче се утисак да иако препознају бенефите похађања додатних/допунских 
часова процењују их недовољним за савладавање захтева који се пред њих постављају, свеукупно 
гледано. Најмање погодним процењују онлајн часове припремне наставе (М=2,31). 

Табела обједињених одговора по областима налази се у Прилогу 2 овог извештаја. 

 

 

Квалитативна анализа 
 

У оквиру одговора на питања отвореног типа значајно је издвојити следећа запажања. 

Ученици/е најкориснијим за стицање знања препознају редовне часове укључујући и 
ситуације у којима добијају детаљнија појашњења од стране наставника/ца у областима које не 
разумеју. Учестали су и одговори који указују на висок степен значај индивидуалног рада са 
ученицима/цама јер као корисне препознају управо ситуације када им помажу родитељи или 
наставници/е ангажование/и на приватним часовима. 

Истовремено добијени су и одговори у којима ученици/е показују да препознају савремене и 
интерактивне облике наставе као веома корисне. Један од њих гласи „Знам да је ковид идаље 
присутан али сматрам да треба пружити уценицима много више групног рада у виду прављења 
паноа, пројеката итд. Ова врста уцења много је ефективнија због саме забаве које дружење са 
вршњацима пружа. Групна рад јесте присутан на неким предметима али мислим да би требало да 
га буде више. 1-2 продуктивна часа месечно неће ништа шкодити градиву већ само помоћи у уцењу 
истог!“ 

 
Одговори садрже и конкретне критике и замерке на обим, педагошки приступ, мотивисаност или рад 
конкретних наставника/це. Критике су упућене и на ниво опремљености школе по питању ресурса за 
реализацију квалитетнијих облика наставе. 

Оно што је посебно занимљиво јесте да ученици/е препознају као значајну потребу за 
психолошком подршком и очувањем менталног здравља. Ресурсом подршке у овом домену 
препознају управо школу. 
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СТАВОВИ НАСТАВНИКА/ЦА ПО ПИТАЊУ ДОПРИНОСА ШКОЛЕ У ОСТВАРИВАЊУ 
БОЉИХ ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА/ЦА 

Истраживање ставова наставника/ца по питању допруноса школе у остваривању бољих 
образовних постигнућа ученика/ца обављено је организовањем фокус групе. У њој је учествовале 
неке од настваница које се могу класификовати као пригодни узорак у истраживању (српски језик, 
математика, енглески језик и физика).  

На фокус групи је дискутовано о питањима: 

1) Како Ви видите додатне/допунске часове? Има ли проблема? Проблеми се можда појављују у 
области организације, реализације или..? 

2) Мотивација ученика/ца 
a) Процена стања 
b) Могући разлози за такав ефекат (позитивни и негативни) 
c) Предлози за унапређење 
d) Примери добре праксе 

3) Предлози за унапређење рада у пољу пружања додатне подршке у учењу кроз часове 
додатне/допунске наставе 

4) Евиденција часова додатне/допунске наставе 
a) Проблем уписивања – када се нико не појави 
b) Када се ученик/ца појави само на једном часу да ли улази у коначни збир обухваћених 

ученика/ца као оних са којима се повремено радило 
5) Користите ли иницијалне и годишње тестове за припрему и прилагођавање рада 
 

Анализа резултата 
Иако су информације о терминима и начину организације подршке у учењу доступне и 

транспарентне наставнице препознају проблем у мотивацији ученика/ца да их користе. Проблем 
организације часова електронским путем превладан је повратком на редовни облик извођења наставе. 
Ипак и даље постоји проблем одзива односно долазности ученика/ца. Иако се наставнице/и 
(најчешће) појављу у планираним терминима недолазак ученика/ца негативно утиче и на њихову 
мотивацију. Ове часове препознају као добру прилику за појашњавање недоумица и допуну 
постојећих знања али увиђају и проблем личних капацитета да овакав облик рада доследно 
квалитетно организују. Оправдана очекивања ученика/ца да добију квалитетну пажњу наставника/ца 
на овим часовима не добијају адекватан одговор услед преоптерећености наставника/ца, како 
закључују. Да појаснимо, свакодневна реализација наставе у оквиру четрдесеточасовне радне недеље, 
реализација више програма рада у истом дану (редовни, додатни, допунски), велики број ученика/ца 
којима једна наставница предаје, неадекватна и неуједначена припремљеност присутних ученика/ца 
за додатни/допунски облик рада, одсуство интринзичке мотивације ученика/ца су неки од 
отежавајућих фактора у реализацији квалитетне подршке и доприноса школе у остваривању бољих 
образовних постигнућа ученика/ца. Оно што не би требало да се појављује као проблем, а у оваквој 
поставци система рада свакако јесте, је што велики одзив ученика/ца и њихов долазак на 
додатне/допунске/припремне часове додатно усложњава проблематику квалитета извођења наставе. 
Истовремено, чест је случај да ученици/е којима верују да би највише користила допунска настава 
заправо најмање или уопште не долазе на њу. Као могући узрок ниже мотивације виде и изостанак 
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интринзичке мотивације за стицањем знања. Тај проблем разумеју из угла развојног постигнућа 
ученика/ца, развојних капацитета који су у складу са узрастом али и фокуса на оцене уместо на 
стицање зања. 

Анализирајући ову проблематику дошло се до закључка да је један од узрока проблема 
неадекватан и недовољан самостални рад ученика/ца (након часова редовне наставе). Тако долазе у 
прилику да се од њих очекује да понављају садржај часа који су већ одржали на редовном часу што 
не би требало да буде садржај овог облика рада. Могући разлози овог проблема чине се велика 
оптерећеност ученика/ца другим обавезама и непознавање природе самих часова. Сарадњу са 
родитељима по том питању виде вишеструко, са једне стране важан је њихов подстицај детета да 
дође на час који није обавезан. Исто тако је важно да и родитељи имају јасна знања о томе чему су 
ови часови намењени. Такође је приметан и фокус родитеља на сегмент оцењивања и посматрање 
ових часова кроз призму очекивања за бројчаним насупрот садржајном постигнућу.  

 

Уколико дође до већих пропуста у стицању знања проблем превладавања почетног отпора и страха 
од неуспеха покушавају да превладају индивидуализацијом рада давањем знатно лакших задатака и 
чешћим похвалама (за долазак и сваки постигнути напредак). Готово уједначено препознају значај 
коришћења примера из свакодневног живота у приближавању градива и повећању мотивације за 
стицањем знања. У ситуацијама када је то изводљиво корелација са другим предметима игра значајну 
улогу у постизању жељених исхода. Иницијалне и завршне тестове препознају као корисне смернице 
у раду.  

Препознати су и неуједначени критеријуми за уписивање часова додатне/допунске наставе. 

 

ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ШКОЛЕ У ОБЛАСТИ РАДА ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА/ЦА 

 

За испитивање ове области креирана је посебна чек листа која укључује проверу постојања 
адекватне документације школе. Чек листа је део извештаја и налази се у сегменту Прилог 3. 
Одности се на други стандард ове области а нумерички је приказана тако да прати нумерацију 
коришћену у Правилнику. 

На састанку Тима коме је присуствовала и директорка школе утврђено је да школа води комплетну 
евиденцију у овој области. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

На основу анализе одговора ученика/ца, наставника/ца, прегледа постојеће документације и 
дискусије Тима за самовредновање рада школа и Актива за школско развојно планирање креирани су 
закључци и предлози за унапређење рада школе у области образовних постигнућа ученика/ца. 

Прво, важно је имати у виду да су године иза нас обележене и у знатној мери одређене 
пандемијом вируса covid 19. Додатно, специфичност ове године су реорганизације наставе и 
ангажовање додатних механизама за превладавање стресних ситуација услед дојава школи о 
постављању експлозивних направа. Овај податак је значајан како из угла организације и  реализације 
наставног плана и програма тако и из аспекта механизама превладавања стресних ситуација  и 
очувања менталног здравља свих који чине етос школе.  

Зато се чини добром и пре свега здравом потреба ученика/ца да добију подршку у очувању 
менталног здравља у оквиру школе. У складу са подацима о пружању појачане подршке у области 
менталног здравља ове године важно је планирати даљи рад у овој области. Важно је, као и до сада, 
по потреби укључивати и спољашње ресурсе подршке и обављати континуирану едукацију свих 
чинилаца етоса о улози и значају овог сегмента сарадње. Потребно је имати у виду и значај подршке 
у превладавању и превенцији сагоревања (burn out) запослених у школи. Природа посла, додатни 
стресори али и констатована оптерећеност различитим програмима говоре у прилог овој тврдњи. 

Као значајан сегмент добро је нагласити и прилагођавање очекивања, од ученика/ца и 
запослених. То првенствено значи поштовање развојних капацитета ученика/ца по питању степена у 
ком могу савладати програм али имогућности за адекватну реализацију квалитетних програма у 
оквиру постојеће оптерећености запослених. Усклађивање очекивања се може односити и на сегмент 
реализације индивидуалног облика рада попут оног на приватним часовима. Важно је нагласити да 
индивидуализован приступ и мотивација за пружањем додатне подршке су јасно препознати и од 
стране ученика/ца и од стране наставника/ца. Зато је по питању овог сегмента донета препорука о 
фокусирању на индивидуализацију рада приликом посете часова унутар колектива. 

Користан искорак по питању квалитета коришћења постојећих термина би се могао учинити 
појашњењем и дефинисањем намене часова додатне/допунске/припремне наставе. Са 
ученицима/цама и са родитељима је важно неговати сарадњу отвореном комуникацијом и у овом 
сегменту. Такође је значајно размотрити оптерећеност ученика/ца и мимо школе јер структура и 
организација дана знатно утичу на успешност али и мотивисаност ученика/ца. Како почетна анализа 
показује знатан број ученика/ца повремено похађа и часове додатне и допунске  наставе па треба 
размотрити да ли је већи проценат повременог похађања резултат довољности повременог 
интензивнијег рада ту има проблема са мотивацијом на којима треба додатно радити. Истовремено је 
констатовано да промена термина одржавања додатних/допунских часова није могућа због 
приоритета реализације часова редовне наставе. И овде је важно подвући промене и одступања од 
термина реализације наставе током текуће школске године услед учесталијих боловања и слично. 
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Питање мотивисаности би се свакако могло побољшати и давањем јасних и прецизних, позитивно 
формулисаних повратних информација о знању, напредовању и потребним корацима ка даљем 
развоју. Такође, транспарентније нуђење другачијих садржаја (попут предложеног групног рада)у 
оквиру ових облика рада могло би се позитивно одразити на мотивисаност ученика/ца али је 

важно уважити и различитост ових наставних садржаја од рада у оквиру слободних наставних 
активности и секција. Истовремено, изузетно је значајно радити на аутентичном самопоуздању 
ученика/ца охрабрењима (насупрот свеприсутном застрашивању завршним испитима) и позитивно 
формулисаним наративом. Конкретније, добро је користити постојеће податке о постигнућу 
ученика/ца школе на завршним испитима као средство за мотивисање, оснаживање и умањење 
анксиозности ученика/ца. Истовремено, донета је препорука да се од петог разреда умерено користи 
усмеравање на припрему завршних испита истицањем значаја одређених области које се на њему 
могу појавити (умерено, да се не би неговала фокусираност на постигнуће на завршном испиту 
насупрот контиуираном неговању радозналости и стицања знања). 

Стимулација мотивисаности запослених свакако је знатно ограничена из угла постојеће 
анализе. Посматрано из угла доступних ресурса у овој области (од техничке и материјалне 
опремљености до расположивости ресурса за екстринзичку мотивацију и стимулацију) капацитети за 
унапређење у овој области веома су ограничени, али је важно нагласити да се сврсисходно користе. 
Корисно би било подржати запослене и подршком превладавања или превенирању синдрома 
сагоревања.  

Закључено је и да је потребно уједначавање критеријума за упис одржаних часова да би 
добијени подаци на крају школске године били релевантни и реални. Тачније, донета је препорука да 
се ажурније одржавају и води евиденција о одржавању часова додатне/допунске/припремне наставе. 
Наставници/е које држе часове додатне/допунске наставе потребно је да посебно обрате пажњу на 
пријаву ових часова кроз извештаје одељенских већа на тромесечју и крају полугодишта/школске 
године. 

Уважавајући постигнуће ученика/ца на крају школске године (табела 13) може се закључити да је  

 

                                                           
3 Табела је преузета из Извештаја о реализацији наставног плана и програма и успеху ученика старијих разреда на крају 
школске 2021/2022. године. У Извештају се налазе и остали подаци о реализацији наставног плана и програма текуће 
школске године. Извештај је доступан и налази се у архиви школе. 

РАЗРЕД/ 

 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ПО РАЗРЕДИМА 
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рад и током школске 2021/2022. године био продуктиван и стимулативан како за ученике/це тако и за 
запослене у нашој школи. 

Прилог 1 
 

Поштовани/е ученици/е,  

Пред вама се налази упитник који ће нам помоћи да разумемо шта је потребно да школа понуди да 
бисмо заједно достигли жељене циљеве у учењу и савладавању школског градива. 

Попуњавање је анонимно. Важно је да нам дате искрене одговоре. 

Прочитајте пажљиво питања и заокружите одговор који најбоље изражава оно што мислите или 
допишите одговор, зависно од тога шта се у питању тражи.  

Разред________ 

Успех на полугодишту ____________  

Број недовољних оцена _______ 

Значење бројева: 

1 – нетачно/није присутно 

2 – у мањој мери тачно/присутно 

3 – у већој мери тачно/присутно 

4 – тачно/присутно у потпуност 

 

Редни 
број 

                                                       Питање      

 

1.  

Знања стечена у школи ми обезбеђују да могу (без додатних часова) 
успешно да савладавам школско градиво (писмени и контролни задаци, 
усмена испитивања). 

1 2 3 4 

2. Разумем шта је то што је потребно да научим и покажем на часовима да 1 2 3 4 

V VI VII VIII 

Средња оцена 
разреда 

4,55 4,49 4,29 4.53 
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бих имао/ла успех у школи какав желим. 

3. Знам када се одржавају часови допунске наставе из предмета за које ми 
је потребна помоћ у савладавању градива. 

1 2 3 4 

4. Знам када се одржавају часови додатне наставе из предмета који ме 
интересују и за које ме је наставник одредио. 

1 2 3 4 

5. Часови додатне/допунске наставе на које идем пружају ми знања 
потребна за савладавање градива. 

1 2 3 4 

6. Часови додатне наставе су ми интересантни и другачије организовани 
од осталих часова. 

1 2 3 4 

7. На онлајн часовима додатне/допунске наставе стичем потребна знања. 1 2 3 4 

8. Имам утисак да наставник/ца не зна колико заправо знам градиво које 
код њега/ње учим. 

1 2 3 4 

9. На часовима додатне/допунске наставе наставник/ца и ја организујемо 
рад тако да постигнем жељене резултате. 

1 2 3 4 

10. Свиђа ми се то што у школи у оквиру додатне наставе могу да се бавим 
оним што ме занима. 

1 2 3 4 

11. Рад у оквиру школских часова и додатне наставе довољни су ми да могу 
успешно да се такмичим на школском и општинском нивоу. 

1 2 3 4 

12. Одговара ми када имамо онлајн часове припремне наставе (за завршни 
испит). 

    

13. Разумем зашто су корисни часови додатне/допунске наставе. 1 2 3 4 

14. Наставници нас на часовима редовне (допунске/додатне) наставе 
припремају и за полагање завршног испита. 

    

15. Разумем зашто је важно да савладам школско градиво. 1 2 3 4 

16. Одговара ми време када се организују часови додатне/допунске наставе. 1 2 3 4 

17. Идем на приватне часове из предмета у којима ми је потребна подршка 
у учењу. 

1 2 3 4 

18. Уплашим се када помислим на завршни испит који ћу полагати на крају 
осмог разреда. 

1 2 3 4 
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19. Верујем да завршни испит могу успешно да положим са знањима које 
стичем у школи. 

1 2 3 4 

 

Идем на часове допунске наставе из (навести предмет/е): 
__________________________________________________________________________________ 

Допунску наставу похађам: 

 

а) редовно (према распореду) 

б) повремено (пред контролне и писмене задатке) 

 

Идем на часове додатне наставе из (навести предмет/е): 

__________________________________________________________________________________ 

 

Додатну наставу похађам: 

а) редовно (према распореду) 

б) повремено (пред такмичења) 

 

Највише ми одговара када додатну помоћ у учењу добијам: 

а) На часовима додатне/допунске наставе 

б) На редовним часовима  

в) На часовима који се организују онлајн 

г) Када учим у вршњачкој групи од оних који су успешнији у том предмету од мене, уз надзор       

наставника/ца 

д) На неки други начин (наведи који):_____________________________________________________ 
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Помоћ која ми је потребна у учењу, а не добијам је у школи је_________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

Највише би ми одговарало када би часове додатне/допунске/припремне 
наставе___________________________________________________________________________ 

Оно што ме нисте питали, а важно је да вам кажем је__________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

                                                                       

                                                                           Хвала. 

 

Значење боја: 

1. Додатна образовна подршка – транспарентност, доступност – 3, 4, 10, 14 
2. Мотивација, психолошки фактори – 2, 8, 13, 15, 18 

3. Индивидуализација рада –  9, 16, 17 
4. Квалитет програма подршке – 1, 5, 6, 7, 11, 12, 19 

Прилог 2 
 

Табела обједињених одговора учника/ца са обрачунатим просечним оценама по ајтемима и по 
областима истраживања. 
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Прилог 3 
 

Листа доказа о вођењу адкватне документације у области образовних постигнућа ученика/ца 

 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 

 

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

Докази: 

- извештаји и анализе са класификационих периода 

- извештај о раду школе 

- школски развојни план  

3.2.2. Ученици коjима jе потребна додатна образовна подршка остваруjу постигнућа у 

складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима. 

Докази: 
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- записници Тима за ИО 

- извештаји и анализе са класификационих периода 

- евалуација ИОП-а (образац 5) 

- евиденција у ел. дневнику 

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

Докази: 

- извештаји и анализе са класификационих периода  

- упитници за ученике (родитеље?) 

- евиденција у ел. дневнику 

3.2.4. Ученици коjи похађаjу допунску наставу показуjу напредак у учењу. 

Докази: 

- извештаји и анализе са класификационих периода  

- упитници за ученике 

- евиденција у ел. дневнику 

3.2.5. Ученици коjи похађаjу часове додатног рада остваруjу напредак у складу са 

програмским циљевима и индивидуалним потребама. 

Докази: 

- извештаји и анализе са класификационих периода  

- упитници за ученике  

- резултати са такмичења 

 

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

Докази: 

- извештаји и анализе са класификационих периода  

- упитници за ученике (осми разред) 
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- записници одељ. већа осмог разреда 

- гугл учионице за припремну наставу 

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

индивидуализациjи подршке у учењу. 

Докази: 

- упитници за наставнике  

3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за 

унапређивање наставе и учења  

 
5. ПРАЋЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  
МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ  УСЛОВА РАДА 

     
Заједно са шефом рачуноводства директор школе је учествовао у изради финансијског плана 
установе и планирао финансијске приходе и расходе, приливе и одливе финансијских средстава. 
Са секретаром установе директор је  учествовао  у изради плана јавних набавки. Бавећи се овим 
пословима директор школе је контролисао и одобравао  наменску потрошњу финанасијских 
средстава. Од септембра 2021/22 школске године године набављено је и урађено следеће: 

 
• Израђена је допуна пројекта за реконструкцију и очекује се почетак радова на хидрантској мрежи , 

мрежи за покривање атријума ,уређај за дојаву пожара у дограђеном делу школе, електро шеме су 
израђене  

• Окречене су три учионице из средстава општине Врачар 
• Купљене се књиге за школску библиотеку из средстава Министарства просвете 
• Редовно се куповао потрошни материјал за потребе наставника и ваннаставних активности(папир, 

хамер, фломастери, сунђери...) 
• Сви наставници који предају ученицима од 3.до 7.разреда добили су лаптопове , а ученици таблете 

које финансира Град Београд 
• Одлуком школског одбора путем поступка прикупљања писмених понуда дата је у закуп 

просторије за школску пекару . Средства од закупа уплаћују се на рачун Града. 
• Покренути  су и окончани: поступак јавне набавке мале вредности за набавку припреме и 

дистрибуције оброка за ученике у продуженом боравку Изабран је најповољнији понуђач- Лидо 
кетеринг.  

 
 

 
ПОДАЦИ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ОД 
СТРАНЕ ДИРЕКТОРА , ЧЛАН 62  
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            Датум                   Фирма                  Роба                Износ 
 
19.10.2021. 
25.10.2021. 
 
22.11.2021. 
30.12.2021. 
 
30.01.2022. 
22.03.2022. 
14.04.2022. 

 
Ресторан 
Момент маркет 
 
Крка –ресторан брзе хране 
Момент маркет 
 
Момент маркет 
Крка и сирка 
Момент маркет 

Ручак за госте из 
Финске,међународни 
пројекат 
Семинар за директоре  
Семинар за запослене 
Вода, кафа , салвете... 
од септембра до 
јануара 
Прослава Светог Саве 
Семинар 
Обука  
 

 
16.170,00 
 
4.619,31 
4.810.00 
7.199,91 
 
 
10.941,57 
3.150,00 
11.804,81 

 
 
 
 
 

4. ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ РАД 
     

Педагошко-инструктивни рад директора школе одвијао се у складу са Годишњим планом рада 
школе и оперативним планом рада директора школе. Овај рад се претежно реализовао кроз посете 
часовима, индивидуалне разговоре са наставницима и стручним сарадницима, као и  учешћем у 
раду стручних органа школе.  

   Бавећи се овом  делатношћу установе директор школе је: 
• Пратио реализацију примене образовних стандарда кроз педагошко-инструктивни рад. 

Посетио 90 часова редовне, изборне, допунске и додатне наставе, ваннаставних активности и 
часова одељењског старешине, угледних часова и часова на којима је праћен рад приправника 
и нових чланова колектива.  

• Заједно са педагогом школе редовно је прегледао Е- дневник васпитно – образовног рада и 
педагошку документацију наставника, као и наставне материјале и припреме за час у 
виртуелној учионици. 

• Учествовао у анализи успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима. 
• Сарађивао  са психологом ,  педагогом и одељењским старешинама по питању предузимања 

мера за ученике који имају проблема у учењу и понашању; вођењу  васпитно-дисциплинских 
поступака, по питањима жалби ученика и њихових родитеља на оцену из предмета и владања, 
као и по питањима свих активности везаних за рад школе, рад наставника (посебно нових 
наставника), проблема  ученика и сарадње са родитељима. 

• Помоћ наставницима, нарочито почетницима, најчешће се састојала у посети часова, давању 
предлога и сугестија за унапређење наставе,припремању материјала за час, за рад са 
ученицима. 

• После обиласка часова, обављани су разговори са наставницима на којима су размењени 
утисци и запажања о реализацији часа и попуњаване су чек листе за посматрање и 
вредновање часа. У разговору са наставницима, након посећеног часа, указивано је на 
успешно реализован и рационално вођен час, на потребу за већом применом савремених 
наставних средстава као и на потребу за индивидуализованим приступом ученицима, начине 
мотивисања ученика, потребе неговања говорне културе, изражајног казивања, корелације са 
другим наставним областима итд. Поред тога, указивано је и на уочене пропусте у погледу 
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организације часа, недовољне припреме, недовољне мотивације и ангажованости ученика 
итд. Сарадња са стручним сарадницима у тој области  била је веома успешна.  

• Програм рада стручних и одељењских већа је реализован у складу са Годишњим планом рада 
школе и оперативним планом. Наставничко веће, одељењска  већа, тимови и активи  су 
одржали све планиране састанке. Поред разматрања организационих и текућих питања, 
стручни органи школе бавили су се и следећим питањима: успехом ученика и њиховом 
оптерећеношћу, оцењивањем, адаптацијом ученика првог и петог разреда на школу и 
предметне наставнике, остваривањем идејно-васпитних функција у појединим наставним 
облицима, педагошким радом са даровитим ученицима, инклузивним и индивидуализованим 
радом са ученицима којима је потребна додатна подршка, набавком наставног материјала и 
наставних средстава, безбедношћу ученика, спречавању насиља, професионалном 
оријентацијом ученика, самовредновањем  итд. Пратио се и рад радионица у оквиру 
обогаћеног једносменског рада, заједно са Тимом за вредновање квалитета рада установе. 

• Посебна пажња је посвећена организацији и праћењу припремне наставе за Завешни испит ,  
која се организовала, како у установи, тако и преко Google учионица. 
 
 

 
ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОМ РАД 

                                                          Посета часовима  

Директор  школе је посетила 37 часова током првог полугодишта  

Циљеви посете и број посећених часова: 

 Прилагођавање ученика 1. разреда на школски живот и рад – 5 часа 

Прилагођавање ученика 5. разреда на предметну наставу –  5 часа 

Праћење квалитета остваривања стандарда из области наставе и учења – 60 

Посећени часови наставника која полажу за лиценцу – комисија - 1 часа 

Посећени часови одељењске заједнице  и грађанског– 10 часова 

Присуство угледним часовима  и припремној настави– 10  

Присуство радионицама Обогаћеног једносменског рада : јога(2), ритмичка гимнастика (2) 

тенис (1), научни центар (2), интернационални дан (2) , уметничка радионица (3 
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ПРЕГЛЕД ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА И РАЗРЕДИМА ТОКОМ ПРВОГ 
КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА СВЕ ДО ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

Наставни предмет и 
укупно посећених 
часова 

 

   РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ (уписати индекс одељења у одговарајућу ћелију) 

I II III IV V VI VII VIII 

Српски језик      1/1,2,3,4  3/2  5/1 6/1,2,3 7/3 8/2 

Математика        1/1  4/2  5/3   8/3,2 

Енглески језик         5/4 6/1 7/1 8/1 

Немачки језик           5/1 6/2 7/2 8/3 

Природа и друштво        3/1      

Географија                  7/1 8/2 

Историја                   5/2  7/3 8/1 

Физика                       6/3 7/1 8/2 

Информатика                         5/1 6/2 7/2 8/3 

Музичка култура           5/2 6/1 7/3 8/2,3 

Ликовна култура            5/3 6/3 7/1 8/3 

Биологија                 5/1 6/1,2 7/1,2 8/1 

Веронаука             2/1  4/1     

Грађанско васп.    3    4/2 5/1  7/2 8/1 

Физичко васпитање       5/4 6/1 7/2 8/1 

Хемија                         7/1,2 8/2 

Свет 0ко нас                           

Одељенска заједница  3   3/1 4/2 5/2 6/3 7/2 8/2 

Допунска настава                  
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6. БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ 
 

   Током полугодишта радило се на превенцији  насиља, злостављања и занемаривања кроз     
разговоре са ученицима и њиховим родитељима, кроз састанке Тима за заштиту ученика.  

У циљу максималне безбедности ученика и запослених у установи je урађено следеће: 
• Организовано је  дежурство наставника.  Физичко обезбеђење позива и спроводи ученике из 

боравка  уводи ред при доласку странака , нема улазака непознатих лица у школу, нити родитеља ,  
ред у школи  и безбедност ученика и запослених обезбеђен је и закључавањем објекта током 
наставе . Забележен је инцидент када су непозната малолетна лица ушла у школу заједно са 
ученицима наше школе после великог одмора и украла телефоне наших ученика из свлачионице. 
Полиција је обавештена , поступала је , али телефони нису нађени , нити смо добили извештај од 
полиције . 

•  Школа је након инцидента спровела појачане мере и обезбеђена је за време рада. Капија 
дворишта је закључана, а цела зграда и двориште су покривени видео надзором  који је умрежен 
са Полицијском станицом Врачар . Општина Врачар финансирала је поправку камера које у 
тренутку инцидента нису радиле .  

• Школа интензивно  сарађује  са Полицијском управом за град Београд и Полицијском станицом 
Врачар (школски полицајац и пријаве насиља и непримереног понашања појединаца) кроз 
предавања о вршњачком и интернет насиљу, предавањима о штетности дроге и кроз подизање 
нивоа безбедности школе и њеног окружења. Најчешће теме су хигијена и застита од вируса. 

• Директор школе је редовно пратио спровођење Програма заштите ученика и запослених од 
насиља и злостављања и стварао атмосферу међусобног поверења и сарадње ; Упутио чланове 
Тима на обуку „ Чувај ме !“ 

• Директор је контролисао примену Правилника о протоколу поступања у установи у одговору  на  
насиље, злостављање и занемаривање.  

• У школи се редовно састајао Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и 
дискриминације , а  у његовом раду учествовала је и директор школе. 

• Редовно су  се контролисали противпожарни апарати и остали уеђаји према Закону о заштити од 
пожара и пратила се примена Закона о безбедности и здрављу на раду. 

• Током пандемије редовно се вршила дезинфекција , обезбеђени су бесконтактни дозери, 
дезобаријере , средства за дезинфекцију на бази хлора и алкохола , као и маске и визири за 
запослене . 
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7. ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ПОВРЕДЕ ЗАБРАНЕ,  РАДИ ИЗВРШЕЊА 
НАЛОГА ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРАВИМА 
ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА 
  
• У школској 2021/22.  школа је имала мере ради извршења налога просветног инспектора поводом 

једног дисциплинског поступка који је спроводила и обуставила без изрицања мера за ученике . 
• Записник је  прочитан Школском одбору на седници у јануару , Савету родитеља, Наставничком 

већу 30.12.2021. 
• Директор је у више ситуација одлучивао о правима, обавезама и одговорностима ученика и 

запослених (структура радне недеље наставника и стручних сарадника, годишњи одмори, плаћена 
одсуства, прековремени рад, право на солидарну помоћ и др.).  
 
МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ  РАДА УСТАНОВЕ  
 

        Одржани су састанци стручних актива. Израђен је Акциони план за унапређивање рада школе.         
Школски програм допуњен је анексима. Наставници су се стручно усавршавали у установи и на 
платформама.Одржавани су састанци свих тимова и актива  , на сајту школе постављани сви 
материјали и обавештења, а наставни садржаји постављани на google учионицу која је била 
јединствена платформа за школу . Наставни материјал који су наставници сачињавали представља 
драгоцену збирку наставних материјала који се могу и даље користити , а директор и ПП служба 
вршили су контролу наставних садржаја и пратили оптерећеност ученика . 
    Школа је израдила  нови Школски програм који је усвојен у законском року , а на период од 
четири године. У току је израда новог Развојног плана школе , иако је постојећи важећи .  
  Школа посвећено ради на ширењу понуде ваннаставних активности , СНА  и радионица обогаћеног 
једносменског рада како би ученицима обезбедила раст и развој . 
 
 
 
 
8. БАЗА ПОДАТАКА И ИНФОРМИСАЊЕ И ОБАВЕШТАВАЊА 

 
Ради доступности података о организационо-кадровским потребама школе и ради 

благовременог обавештавања  запослених, ученика и њихових родитеља о питањима од интерса за 
рад школе директор школе је: 
• Контролисао ажурност  и тачност уноса података у установи у оквиру јединственог 

информационог система просвете – ЈИСП  
• Надгледао и развијао процес ефикасног информисања и јачања маркетинга школе и сарађивао са 

медијима по најразличитијим питањима од значаја за промоцију школе. 
• Директор школе, стручни сарадници, наставници и ученици  свакодневно су  промовисали 

вредности школе учешћем у разним приредбама, смотрама, такмичењима, конкурсима и 
хуманитарним акцијама. 

• Промоција школе путем школског сајта и друштвених мрежа повећале су интеракцију школе са 
родитељима и ученицим.   

• Све информације од значаја за образовно-васпитни процес и рад школе одмах су објављиване на 
огласној табли и сајту школе или путем књиге обавештења , као и на виртуелне учионице.  
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9. САРАДЊА  СА  САВЕТОМ  РОДИТЕЉА  ШКОЛЕ 
 
Сарадња са родитељима остварена је кроз: 
 Рад Савета родитеља, учешће родитеља на састанцима на тему наставе  

 
• Сарађивао са Саветом родитеља и родитељима ученика. 
• Учествовао у раду  седница Савета родитеља  и учествовао у њиховој припреми. 
• Организовао и видно истицао термин за „отворена врата“-онлајн-  и контролисао поштовање 

утврђених термина. 
• Организовао дан отворених врата директора (понедељак од 8:00 до 10 и од 13 до 17 ), када 

родитељи могу да контактирају директора и интересују се за сва питања од интереса за 
њихову децу. 

• Сарађивао  са родитељима по питању организације активности у оквиру Обогаћеног 
једносменског рада  

 
• У првом полугодишту одржане су две  седнице Савета родитеља , једна у школи и  једна 

преко Google Meet  
•  Конститутивна , где је разматран извештај о реализацији Годишњег плана рада за школску 

2020. и разматран Оперативни план рада за 2020/21. , Извештај о раду директора, Извештај о 
самовредновању ,Извештај о стучном усавршавању запослених, као и План стручног 
усавршавања,  Извештај о резултатима завршног испита,  Годишњи план рада школе и други 
законом прописани документи  

• Друга седница Савета  разматрање тачака по дневном реду- тромесечје  
• Трећа седница  – извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта планирана је након 

зимског распуста . Извештај о успеху ученика постављен је 31.12.2021. на Google учионицу „ 
Савет родитеља.“ 

• У другом полугодишту одржано је пет седница : 3.01.2022. , 3.03.22., 29.03.22., 17.05.22., 
30.06.2022. у установи и преко платформе. 

•  
 
10. САРАДЊА СА ШКОЛСКИМ ОДБОРОМ  

       
 

• Присуствовао  свим седницама Школског одбора и заједно са секретаром школе  радио на 
њиховој припреми. 

• Извештавао  чланове Школског одбора о свим активностима у школи између две седнице.  
Поднео извештај Школском одбору о раду установе и о свом раду на крају првог 
полугодишта и на крају школске године 

• Консултовао чланове Школског одборао свим питањима из његовог делокруга рада. 
• Школски одбор се током полугодишта бавио темама из свог делокруга . 
• У току првог полугодишта одржане су три седнице, две у установи и једна online, 

а у другом полугодишту  
• Сви записници са ШО се уредно воде.  
• Седнице су одржане : 14.09.21., 8.12.21., 28.12.21., 31.01.22.,23.02.22., 16.03.22.и 18.05.22.  
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11. СAРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 

 С обзиром на традиционалну опредељеност Градске општине Врачар да улаже у образовање , 
сарадња је била добра. Сарадња се остваривала  кроз свакодневне контакте директора и општине, 
образовну подршку општине школи кроз учешће ученика у разним тематским предавањима, учешће 
у радионицама за Дане европске баштине . Сарадња је остварена на општинском нивоу и кроз 
организовање припремне наставе за Завршни испит, шетњу матураната и друго. 

 
12. САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОКРУЖЕЊУ 
ШКОЛЕ 

 
У реализацији васпитно–образовног рада директор је  остварио  сарадњу са: 
  

• Институцијама културе у свом окружењу: Центром за образовање и културу „Божидарац 1947“,  
• Спортско рекреативно образовним центром ,,Врачар” кроз спортске манифестације. 
• Организацијом ,,Деца Врачара” ради заједничког учешћа у приредбама, манифестацијама, 

хуманитарним акцијама и такмичењима. 
• Домом здравља „Врачар“ кроз предавања са циљаним темама, систематским и стоматолошким 

прегледима  
• Полицијском управом за град Београд и Полицијском станицом Врачар кроз предавања о вршњачком 

и интернет насиљу, предавањима о штетности дроге и кроз подизање нивоа безбедности школе и 
њеног окружења. 

• Храмом Светог Саве кроз часове верске наставе  
• Центром за социјални рад општине Врачар кроз спречавање насиља над ученицима, кроз помоћ 

ученицима са породичним и егзистенцијалним проблемима, кроз јачање подршке образовно и 
социјално занемареним ученицима. 

• Градском општином Врачар кроз свакодневне контакте директора и општине, образовну подршку 
општине школи,  учешће у Данима европске баштине  
Поред институција у окружењу школе директор школе је редовно сарађивао и са: 

• Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.  
• Секретаријатом за образовање и дечју заштиту града Београда.  
• Секретаријатом за спорт и омладину града Београда. 
• Компанијама ,,Теленор''и ,,Телеком''. 
• Школама на територији општине Врачар. 
• Градским  центром за социјални рад Врачар,Звездара и Стари град, Вождовац 
• ЈКП „Паркинг сервис“. 
• Секретаријатом за саобраћај града Београда. 
• ЈКП „Зеленило Београд“. 
• Дечјим културним центром  
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13. УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 
Једно од најважнијих питања у раду школе је практична примена нових облика рада којима ће 

се постићи савременија настава, унапређење рада и већа заинтересованост ученика и наставника.   
У млађим и старијим разредима посебна пажња се посвећивала индивидуализацији наставног 

процеса и  одржавању угледних предавања, као и формативном оцењивању.   
Велика пажња посвећена је ученицима првог разреда и њиховој адаптацији у школи, као и 

ученицима петог разреда и њиховом прилогођавању предметној настави. 
Школа се пријавила за многе пројекте који се тичу инвестиционог одржавања и набавке 

учила и опреме. 
• На састанцима  стручнох органа школе директор школе и стручни сарадници  давали  су сугестије, 

предлоге и мишљења која су доприносила унапређивању рада установе. 
• Редовно се састајао Тим за самовредновање, а у његовом раду и припреми материјала за састанке 

учествовао је и директор школе. Тим је доносио акционе планове са конкретним мерама за 
унапређење области рада коју школа жели да унапреди. 

• Посебна пажња је посвећивана имплементацији процеса самовредновања кроз све сегменте 
образовно-васпитног рада и изради плана смовредновања за 2021/22. 

• Директор школе интезивно је пратио реализацију области Настава и учење кроз процес 
самовредновања рада установе. 

• Остварена је сарадња на међународном нивоу у оквиру пројекта „Future narratives „ ( e-tTvinning) 
 
 

Досадашње искуство је потврдило значајну улогу сајта школе, који се стално ажурира 
разноврсним актуелним садржајима, важним за живот школе. Посећеност сајту је велика.  Стална 
презентација свих активности школе и постигнутих резултата на такмичењима представља 
својеврсну рекламу школе. Редовно се ажурира школски фејсбук. Пратећи савремене трендове, 
уочено је да је велика улога ових друштвених мрежа у промоцији и маркетигу школе. Нарочито 
значајан био је садржај сајте у време пандемије и ванредног стања. 
 
 

14. ЕВАЛУАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ  И УСПЕХА УЧЕНИКА 
 

               Праћење остваривања задатака предвиђених Годишњим планом рада школе вршило се 
плански и систематски, како би се правовремено сагледао ниво и квалитет наставног процеса и 
постигнутих резултата, отклонили недостаци објективне и субјективне природе и предузеле мере за 
уклањање уочених проблема. Пратио се рад наставника у школи и на даљину , настава уживо и 
наставни материјали . 

    На крају сваког класификационог периода, а шире на крају полугодишта   вршила се 
детаљна анализа постигнутих резултата ученика и реализација редовне, допунске и додатне наставе и 
слободних активности ученика. 

Позитивна је  пракса, посебно млађих разреда, да се тимски израђују тестови знања, као и 
остали инструменти за праћење напредовања ученика, чиме се и олакшава праћење постигнућа 
разреда тј. одељења, као и оствареност образовних  исхода. Евалуација образовних исхода (усмена и 
писмена) реализовала се свакодневно (на крају сваког часа) и током године (тематска, полугодишња  
провера усвојености образовних стандарда). Сваки наставник, појединачно и на нивоу стручних већа, 
разреда и наставничког већа вршио је самоевалуацију свога рада. 

    Посебна пажња се поклањала  уједначавању критеријума оцењивања у оквиру стручних већа 
(поређење средње оцене наставника, као и поређење успеха IV – V разреда).  
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Планирање и програмирање рада вршило се увек по јединственој методологији, са мањим 
одступањима. Глобални планови  предавали су се педагогу  до првог септембра текуће. године, а 
месечни до петог у месецу. За сваког наставника се водила евиденција (педагог).  
            Стручна већа имала су задатак да стручним анализама и осталим поступцима прате 
реализацију задатака и образовних стандарда предвиђених програмом. На сајт школе постављени су 
критеријуми оцењивања које су израдила стручна већа. 
 У обради је учествовао Тим за самовредновање. Тим за праћење квалитета рада установе и директор 
школе пратили су рад наставника , као и Обогаћеног једносменског рада и радионица.. 
 

ЗАКЉУЧАК 

У току првог полугодишта, у условима пандемије , настава се остваривала по Посебном 
програму , а школа је Школској управи слала Оперативни план на усвајање у августу 2021.  
За исти смо одмах добили сагласност . Реализација наставе захтевала је озбиљно планирање 
и организацију .  

- Направљен  распоред часова  

- Направљени распореди за радионице обогаћеног једносменског рада 

- Направљен распоред дежурстава  

- Редовно се пратила настава у школи и материјали који се постављају у учионице 

- Обавештавање о броју заражених, изолацију кретало се на линији родитељ-
старешина-директор школе-дом здравља-Школска управа и Министарство  

- Обезбеђивале се замене за болесне наставнике и наставнике у изолацији  

Школа је обезбедила несметан рад и наставу, боравак деце , безбедност у установи, хигијену 
и трудила се да спречи  ширење вируса у школској средини . 

 

 

                                                                                                  директор школе, 

                                                                                                 Биљана Лазаревски  
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