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ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ШКОЛСКЕ 2021/22.год. 

Извештај о самовредновању 

 

Школски тим за самовредновање је направио план, где је утврђена приоритетна област 

самовредновања за школску 2021/2022. годину, а то је област ЕТОС.  План 

самовредновања направљен је на основу Стандарда квалитета рада установе, као и на 

основу Приручника о самовредновању и вредновању рада школе. 

   

ЕТОС   Резултати анализе упитника који су  попунили  наставници        

Упитник је конструисан тако да да одговрре на следећа питања ; 

- У којој мери у школи постоји толеранција, осећај заједништва, добрих 

међуљудских односа неговање партнерства у оквиру школе и са локалном 

заједницом, осећај безбедености, брига о ученицима, 

- Какав је ниво техничке опремљености и оплемењености школског простора и 

окружења. 

- Какав је стручни потенцијал наставног кадра и осталог особља.  

- Какав је квалитет наставе и ваннаставних активности. 

- Учешће и постигнућа ученика на такмичењима. 

- Колики је степен ангажовања ученика, наставника и родитеља у акцијама у оквиру 

школе и шире заједнице. 

- Колики је значај школе као центра културних и спортских збивања 

 

Упитник је садржао 16 питања, формулисаних у тврдње,  од којих је једно, 16, било 

отвореног типа. Испитивање је било анонимно, а упитник је испунило њих 65.оро или 69%  

од укупног броја наставног кадра. 

На прво постаљену тврдњу, у школи се негује позитивна клима,  у већој мери или 

потпуно тачно, одговорило је 71,3%, а да је у мањој мери тачно,сматра 28,7%. 

На другу тврдњу, сви у школи се подстичу на толеранцију, узајамно уважавање, 

поштовање, сарадњу, бригу о другима.. да је у већој мери и потпуно тачно, одговорило 

је 67,1 %, , а да је у мањој мери тачно, њих 32,8. 

На трећу тврдњу , међусобни односи су без предрасуда у погледу социјалног статуса, 

вероисповести, националне и полне припадности,  да је у већој мери до потпуно тачно 

одговорило је 77,8 %, а у мањој мери 22,2%  испитаних. 

На четврту  тврдњу, свестан/на  сам да је моје понашање пример ученицима, 

родитељима и колегама, сви наставници су својим одговорима показали да имају свест 

да својим понашањем јесу пример. 

На пету тврдњу, код ученика развијам одговорност за поступке, да је у већој мери и 

потпуно тачно, одговорили су сви наставници. 

На шесту тврдњу, ученике подстичем  да организовано учествују у одлучивању по 

питањима који се непосредно тичу њих самих, да је у већој мери  тачно и присутно, 

одговорило је 94%, а 6% наставника је својим одговорима означило да то ради у мањој 

мери. 

На седму твдњу, ученике подстичем на бригу о људима, да је у већој мери и потпуно 

тачно, одговорили су сви наставнци. 

Осму тврдњу,  код ученика развијам сарадничке односе ,  наставници  су 

окарактерисали као као у већој мери и потпуно тачну. 



 На  девету тврдњу, редовно користим прилику за похваљивање и признање 

позитивних поступака и успеха ученика,  сем једног наставника који је означио да  је 

то присутно у мањој  мери, остали су одговорили да је то присутно и већој мери и да је 

потпуно тачно. 

На десету тврдњу, подстичем  ученике да открију и развијају своје таленте 

учествујући у понуђеним ваннаставним активностима,  6 или 9,4% наставника, 

одговорило је да је присутно у мањој мери, а осталих 90,6% наставника, означило је као 

присутно у већој мери и потпуно тачну. 

На  једанаесту  тврдњу,  сваке године водим бар једну секцију / слободну активност,  

11 или 17% наставника, одговорило је да  то није тачно, као и 11  или 17% наставника, 

да је присутно у мањој мери,  док је 41 наставник или њих 66% означило да је тврња 

тачна у вечој мери 20 или потпуно тачна 21. 

На дванаесту тврдњу  подржавам ученике и помажем им да организују различите 

врсте културних, музичких, спортских и сличних активности,  као нетачну или у 

мањој мери присутну одговорило је  28,15%,  или 20 наставника, док је њих 71,85% 

означило тврдњу као  присутну у већој мери или потпуно тачну,. 

Тврдњу, наша школа је центар културних и спортских активности у локалној 

средини, сматра нетачном и у мањој мери присутној 34 или  52,11%,  док је 31 

наставник или њих 47,89%, сматра да је тврдња у већој мери до спотпуно тачна. 

Тврдњу  у  школи су осмишљене ситуације у којима се промовишу постигнућа 

ученика у свим областима, школским  и ваншколским активностима,  као нетачну и 

у мањој мери тачну означило је 33 или 5о,16%  наставника,       док је њих 31 или 49, 

84% сматра да је  у већој мери или потпуно тачна. 

Последњу тврдњу   Сви у школи  воде бригу о уређењу и одржавању школског 

простора , као нетачну и у мањој мери тачну ознаћило је 38 наствника или 58,46%, док је 

као  28  или  43,0 7 %, означило као у већој мери или потпуно  тачно 

На питање отвоеног типа,  16.  Мислим да би на побољшање међуљудских односа 

 утицало....., одговорило је 38 наставника и одговори се могу сврстати у пар група;  

 

Корона је очигледо утицала и на наставнике, који су се суочили са бројним изазовима,  а 

судећи по предлозима који би унапредили односе, највише недостаје дружење, размена 

искустава, питовања, семинари, све оно чега је у претходном периоду било у много мањој 

мери. 

 

Као  посебно издвојен је и неједнак третман наставника, те се у том смислу очекује 

транспарентност када је у питању подела задужења, дежурстава, дужности, обавеза, као и  

боља организација рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЕТОС   Резултати анализе упитника који су  попунили ученици       

       

 

У сарадњи са наставницима информатике, ученицма од петог до осмог разреда, подељен је 

упитник, са 14 питања, претворених у тврдње, а њихов задатак је био да означе степен 

присутности сваке од њих у својој школи. 

 

 

На прву тврдњу , волим да идем у школу, јер се у њој добро осећам,  да је нетачна или у 

мањој мери тачна, одговорило је 286 ученика или 60%, штој је забрињавајуће висок 

проценат, док је преосталих 40% или 191 ученик одговорио да је тврдња у већој мери до 

потпуно тачна (њих 59). 

 

На другу тврдњу,  упознат/а сам с правилима понашања и кућним редом ушколи, у 

већој мери до потпуно тачно, одговорило је 413 ученика или 86,80% ученика, док је њих 

63  или  13,2% означило да није упознато или је то у мањој мери. 

 

Трећа тврдња,  у  школи нас уче да будемо одговорни за своје поступке,  као тачну у 

већој мери до потпуно тачна, означило је 318 ученика или њих 66,80%, док је као нетачну 

или мање тачну, тврдњу означило 158 ученик или њих 33,20%- 

 

Четврта тврдња,   у школи нас подстичу да бринемо о другима, као у већој мери до 

потпуно тачну, означило је 280 ученика или њих 58,82%, док је 41,18% ученика или њих 

196, означило тврњу као нетачну до у мањој мети тачну. 

 

Пета тврдња,   у школи нас подстичу на међусобну толеранцију, 61,15% ученика или 

њих 288, означило је као у већој мери до потпуно тачну, док је осталих 183 или 38,85%, 

тврдњу означио као нетачну или у мањој мери присутну. 

 

Шесту тврдња,  у школи нас наводе на  подстицање различитости, 50,86% ученика или 

њих 235 означило је као нетачну или у мањој мери присутну, што наводи на размиш-

љање, иако је 49,13% ученика или њих 227, одговорило да је тврдња у већој мери до 

потпуно тачна. 

 

Седму тврдњу, у школи се негују и подстичу сараднички односи, 60,17 % ученика или 

њих 284, означило је као у већој мери присутну или потпуно тачно, наспрам  њих 188 или 

39,83%, који сматрају да  је твдња нетачна до у мањој мери тачна. 

 

На осму тврдњу,  у школи нас подстичу да слободно изражавамо  своје ставове и 

мисли, као нетачну до у мањој мери тачну, одговорио је 241 ученик или њих 50,84%, за 

разлику од 233 ученика или њих 49,16% који сматрају да је тврдња у већој мери до 

потпуно тачна. Резлултат који упозорава! 

 

Девета тврдња, у школи се редовно похваљују позитивни поступци и  успех ученика, 

као у већој мери присутну и тачну, означио  је 291 ученик или 61, 39% њих, док је 183 

ученика или њих 38,61%, означило тврдњу као нетачну до у мањој мери тачну. 



 

Десета тврдња,  понашање  наставника у школи, међусобно и у односу са ученицима, 

јесте уз узајамно уважавање, означена је од стране 249 ученика или њих 52,75% ученика 

као у већој мери до потпуно тачна, док је као нетачну или у мањој мери присутну, 

означило  223 ученика или њих  47,25%. 

 

Једанаеста  тврдња, у школи се осећам безбедно, у којој је чак 211 ученика или њих 

44,33%, означило као нетачну до у мањој мери тачну, представља показатељ који мора да 

забри-не и изазове  упитаност зашто је то тако. Нелагоду не умањује ни проценат од 

55,67% ученика или њих 265, који је тврдњу означио у већој мери до потпуно тачну. 

 

Дванаеста тврдња, о  недопустивом понашању ученика у школи, као што је 

агресивност, нетрпељивост, нетолеранција, неуважавање и слично, отворено се 

разговара, која је донекле у колерацији са претходном тврдњом, 201 ученик,њих 42,49%, 

означило је тврдњу као нетачну до у мањој мери тачну, за разлику од 57,51% ученика или 

њих 272, који тврдњу сматра у већој мери до потпуно тачну. 

 

Тринаесту тврдњу,  када имам проблем, знам коме треба да се обратим, као нетачну 

или у мањој мери тачну , одговорио је чак 201 ученик, 42,58% њих, за разлику од њих 272 

или  57,42%  кој је тврдњу означило у већој мери до потпуно тачну. Поражавајући 

податак, који указује на бројне пропусте у раду са ученицима. 

 

Четрнаеста тврдња, у  школи нас подстичу да бринемо о свом окружењу, означена је 

као у већој мери  до потпуно  тачна од 315 ученика, њих 66,74%, док  157 ученика , 33,26% 

сматра тврдњу  нетачном или у мањој мери присутној. 

 

Петнаеста тврдња,  у  школи нас подстичу да бринемо о уређењу и одржавању 

школског простора,   процењена је од стране 343 ученика или њих 72,52% као у већој 

мери до потпуно тачна, док 130 ученика или 27,48%, сматра тврду нетачном до у мањој 

мери присутној. 

 

Анализа одговора, покaзала је узнемирујуће чињенице.  

Иако се утицај пандемије не може занемарити, резултати су показали да 60%  ученика не 

воли да иде у школу и да се у њој не осећа добро.  

Да се не подстиче разли-читост,сматра већина ученика, њих 50,86%.  

Да се нису подстицани на слободно изражавање својих  ставова и мисли, сматра 5о,84% 

ученика . 

Да се у школи не осећа  безбедно, изјавило је 44,33% ученика, а да се 

о  недопустивом понашању ученика у школи, као што је агресивност, нетрпељивост, 

нетолеранција, неуважавање и слично, отворено се разговара, која је донекле у 

колерацији са претходном тврдњом, 201 ученик,њих 42,49%.     Када имам проблем, 

знам коме треба да се обратим, као нетачну или у мањој мери тачну , одговорио је чак 

201 ученик, 42,58% . Што је посебно забрињавајуће, јер и поред бројних радионица о 

спречавању вршњачко насиља, разговора на састанцима ђачког парламента, указује на 

недостатак комуникације на релацији ученик-одељењски старешина. 



Добијени резултати представљају смерницу за будуће поступање и проактиван процес 

свих учесника у процесу образовања и васпитања 

 

ЕТОС   Резултати анализе упитника који су  попунили  родитељи           

 

Одељењским старешинама је подељен линк за приступ упитнику, који су они даље 

требали да проследе родитељима својих ученика. По броју одговора који су пристигли, 

упитник је испунило 340 родитеља.  Што води до закључка да је  упитник прослеђен 

малом броју родитеља,. Око 20% од укупног броја. 

Уптник се састојао од 13 питања, од којих је 12 формулисано у виду тврдње, а тринаесто 

питање је било отвореногтипа. 

На прво питање  упознат/а сам с' правилима понашања и кућним редом  у школи, 53 

родитеља или 15,68% њих, одговорило је да  није упознато до да је упознато  у мањој 

мери, док је 285 родотеља или 84,32%, одговорило да је у већој мери до у потпуности  

упознато. 

На другу тврдњу, школа подстиче и отворена је за сарадњу са родитељима, 103 

родитеља, њих 30,20% сматра да она није тачна до да је тачна у мањој мери, док 

преосталих 238 родитеља или 69,80%, сматра да је тврдња у већој мер до потпуно тачна.  

На трећу тврдњу, у школи се негује  међусобна сарадња и узајамно уважавање,  111 

родитеља или 32,84% њих сматра да она није тачна или да је тачна у мањој мери, док 

227 родитеља, 67,16% њих, сматра да је тврњу у већојј мери до потпуно тачна.  

Четврту тврдња , запослени у  школи се према мени као према родитељу односе са 

уважавањем, 306 родитеља, њих 90,70% сматра у већој мери до потпуно тачном, док 

њих 33 или 9,70%, није задовољно и смагтра тврдњу нетачном до у малој мери 

писутној. 

На пету тврдњу, имам добру сарадњу са одељењским старешином свог детета  као 

присутну у већој мери до потпуно тачну, сматра 318 родитеља, њих 94,10%, док је њих 

20 или 5,90%, незадовољно сарадњом. Одељењске старешине које су послале линк 

родитељима својих ученика, очигледно имају добру сарадњу са већином родитеља. 

Да је шеста тврдња, знам коме у школи треба да се  обратим за раѕличите 

информације, у већој мери до потпуно тачна, одговорио је  251 родитељ, њих 74,26%, 

док је 88 родитеља, њих 26,04%, тврдњу означило као нетачну и мање присутну.  

На седму тврдњу, информације о раду и дешавањима у школи су правовремене и 

потпуне, као присутну у већој мери до потпуно тачну, сматра  247 родитеља или њих 

72,86%, док 92 родитеља,, 27,14% сматрају тврдњу нетачном до тачном у мањој мери.  

На осму тврдња да су информације о раду и дешавањима у школи су јасне и 

транспарентне, као пристну у већој мери до потпуно тачну, сматра  224 родитеља или 

њих 66,07%, док 115 родитеља или њих 33.93% смара  је нетачном до тачном у мањој 

мери. 

Да је девета тврдња школа тражи мишљење и подршку родитеља када су у питању 

ваннаставне активности , присутна у већој мери до потпуно тачна, сматра 54,90% 

родитеља или њих 185, док 152 родитеља или њих 45,10%, сматра да је тврдња нетачна 

или да је прсутна у мањој мери, 

Десету тврдњу, школа тражи мишљење и сагласност  родитеља када су у питању 

активности које морају да финансирају родитељи, да је у већој мери до потпуно 



тачна, сматра 277 родитеља, 81,72% њих, док 62 родитеља, 18,28% њих, сматра да је 

нетаћна до присутна у мањој мери, 

Да једанаеста твдња, финансијско учешће родитеља има јасну сврху и праћено је 

повратном информацијом о  реализацији, јесте у већој мери до потпуно тачна, смат-

ра  260 родитеља, њих 76,93%, док 78 родитеља или 23,07% њих, сматра тврдњу 

нетачном до тачном у мањој мери. 

Дванаесту тврдњу, школа прихвата иницијативе и сугестије Савета родитеља, у 

већој мери присутној до потпуно тачном, сматра 150 родитеља или њих 44,52%, док 

осталих 187 родитеља или њих 55,48%, сматра да је  тврдња нетачна до тачна у мањој 

мери., што је јасан показатељ да комуни-кацијски канал са родитељима треба да се 

поправи, да би се више и боље разумели. 

На тринаесто питање, отвореног типа, мислим да би унапређењу односа између 

школе и родитеља допринело ...одговорило је 99 родитеља . 

 

Пристигли одговори зправо су показали колико је Корона уназадила, стопирала, бацила 

сенку на све добро што је у периоду пре пандемије рађено и као добро било препознато.  

Одоговоре би могли сврстати у пар категорија, а свака од њих, некако се опет своди на  

разумевање,комуника-цију/ директну са директором, наставницима/, сарадњу, боље 

разумевање потреба, повећање емпатије, уважавање сугестија, добрих идеја /жеља за 

много већим бројем родитељских састанака/. Велики број одговора односио се на избор 

уџбе-ника,бесплатне и свима доступне уџбенике, избор издавача. Одређен број 

примедби односио се  на школси сајт, који је оцењен као застарео, некоезистентан, 

неинформативан. Помињала се и жеља за већом транспарентношћу у раду, 

ваннаставним активностима, секцијама, више практичног рада из физике, хемије, 

биологије, дани отворених врата, приредбе... 

                                                                            Координато Тима за  самовредновање    

                                                                            Психолог, Весна Баришић 

 

 

Друго истраживање 

Поред горе наведеног истраживања, рађено је и истраживање познавање система 

заштите ученика од насиља од стране ученика шестог разреда и наставника на нивоу 

целе школе. 

У складу са Планом заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тим за 

заштиту ученика од насиља донео је као  једну од превентивних активности да се 

утврди познавање система заштите ученика од насиља од стране ученика шестог 

разреда и наставника на нивоу целе школе. 

Ученици и наставници су попуњавали Упитник-систем заштите од насиља. Упитник 

јесачинила, координатор Тима за заштиту ученика од насиља, педагог, Сања  Ралић. 

Ученицима је упитник достављен преко одељењских старешина, а наставницима послат 

упитник на маил. 

Истраживање је обављено у месецу март/април 2022. године.  

1. „Упитник за наставнике-систем заштите од насиља“ 

Упитник за наставнике је сачињен од 9 питања отвореног и затвореног типа. На 

упитник је одговорио 45 наставника (45%) од укупно 100 запослених наставника ( 35 

наставникапредметне наставе и 10 наставника разредне наставе).  



Добијени су следећи резултати: 

1. На прво питање „Да ли постоји план превенције насиља у школи“ потврдан 

одговор је дало 42 наставника, (95,5) два наставника је одговорио да не постоји  

план превенције (4,5%). 

2. Од укупно 45 наставника, 26 (57,77 %) наставника је одговорило тачно на питање  

тко учествује у реализацији школског плана превенције насиља ( учествују сви 

наставници, ученици и стручни сарадници). 

3. 35 (77,77%) наставника навело је превентивне активности из овогодишњег плана  

заштите ученика од насиља: радионице, спортски дан, обележавање значајних  

датума, презентације, паное, плакате, обуке наставника, трибине, подстицање 

атмосфере толеранције и међусобног уважавања, појачан васпитни рад, едукације  

родитеља и ученика, предавање стручних лица, дан ружичастих мајица, анкетирање  

ученика и родитеља, стручно усавршавање, учење вештина конструктивне 

комуникације и развијање емпатије. 

4. На питање које врсте насиља постоје, 14 наставника (31,11%) навело је свих пет  

врста насиља (физичко, психичко, социјално, сексуално и дигитално).  

5. По нивоима насиље се може разврстати на неколико нивоа, тачније на 3 нивоа. 

Тачан одговор на ово питање дало је 34 наставника (75,55%)  

6. На питање да ли постоје казне (васпитне мере, васпитно дисциплинске мере) за  

насилно понашање и које су ако их има, тачно је одговорило 11 наставника (  

24,44%). Остали наставници су одговарали само потврдно да постоје, не наводећи  

које су то мере или непрецизно наводећи само неке од васпитних или васпитно  

дисциплинских мера. 

7. Кораке у процедури одговора на насиље другог нивоа познаје 26 наставника (  

57,775). 

8. На питање које институције чине спољашњу заштитну мрежу, тачан одговор дало  

је 27 наставника ( 60%). 

9. У оквиру овог питања требало је повезати улоге са одговорностима у  

ситуацијама насиља: 

дежурни наставник - - обавештава родитеље 

одељењски старешина - - зауставља насиље 

члан тима за заштиту - - покреће појачан васпитни рад 

директор - - обавештава спољашњу заштитну 

мрежу 

предметни наставник - - обавештава директора 

стручни сарадник - - обавештава Министарство просвете 

- обавештава одељењског старешину 

- смирује учеснике насиља 

- обавештава чланове тима ѕа ѕаштиту 

- учествује у појачаном васпитном раду 

- покреће васпитно-дисциплински поступак 

 

Улогу дежурног наставника са одговорностима успешно је повезало 25 

наставника(55,55%). 

Улогу одељењског старешине са одгворностима тачноје повезало 22 настаника 

(48,88%). 



Улогу директора са одговорностима повезало је 12 наставника (26,66%).  

Улогу предметног наставника са одговорностима успешно је повезало 15 наставника  

(33,33%). 

Улогу стручног сарадника са одговорностима тачно је повезало 18 наставника ( 40%).  

Анализа резултата: 

На основу добијених резултата можемо констатовати да су наставници упознати да  

постоји план превенције од насиља у школи, да знају тко учествује у превентивним  

активностима и да су им познате које су то активности, а наводили су и активности које  

нису планиране у овој школској години, што указује да им је јасно колики значај има  

превенција у оквиру ове теме која има пре свега за циљ да се осигура безбедно и 

сигурно окружење за успешан васпитно образовни процес. 

Такође, наставници су у својим одговорима навели да им је познато да постоје три 

нивоа насиља. 

Нешто више од половине наставника познаје кораке у процедури одговора на 

насиљедругог нивоа , које институције чине спољашњу заштитну мрежу и која је улога 

иодговорности дежурног наставника. 

Забрињавајући резултат је да свега 31,11% наставника познаје све врсте насиља, да 

јесвега 24,44% наставника навело које васпитне и васпитно дисциплинске мере се 

могуизрећи ученику, да мање од половине наставника не познаје улоге и 

одговорностиодељењског старешине, предметног наставника , директора и стручног 

сарадника. 

Закључак: Из свега неаведног произилази да наставници не познају у неопходној 

мерисистем заштите ученика од насиља и стога је неопходно је да се детаљније 

упознају са Законом о основама система образовања и васпитања, Правилником о 

поступању у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, 

Правилником о друштвено-корисном раду у циљу исправног поступања у случајевима 

насиља и превентивног деловања у систему заштите од насиља, да се стручно 

усавршавају у циљу развоја својих компетенција из ове области.  

Препорука: на нивоу школе, потребно је да се наставници едукују на основу наведених 

правилника, да се организује интерна обука/предавање на Наставничком већу, као и да 

се организује похађање семинара за Приоритену област П4 (Јачање васпитне 

улогеобразовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, 

дискриминације, злостављања и занемаривања) у циљу развоја компетенција К3 

(Компетенције за подршку развоју личности детета и ученика).  

26.4.2022. 

Педагог, Сања Ралић 

 

Када се укрсте резултати добијени путем упитника, види се да постоји колерација и да 

добијени резултати показују мањкавости у систему и јасно указују на потребу додатних 

едукација свих учесника у васпитно-образовном процесу. 

 

 

 

 


