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Тим за самовредновање: 

 

1. Маја Шаравања, педагог- председник Тима 

2. Агота Пап, психолог 

3. Марија Маргит, професор немачког језика 

4. Весна Рудић, професор разредне наставе 

5. Ева Францишковић, професор разредне наставе 

6. Ђенђи Кираљ Пољаковић, професор разредне наставе 

7. Агнеш Дудаш, професор разредне наставе 

8. Милан Павић, професор географије 

9. Андреа Милетин, члан Савета родитеља 

10. Индира Реџепи, представница Ученичког парламента 

 

 

ПРОЦЕНА И ОПИС  

остварености стандарда квалитета рада школе на основу којег ће бити сачињен Развојни 

план школе за период 2022-2026. вршена је консултујући Правилник о вредновању 

квалитета рада установе 

(Службени гласник РС, бр. 10/2019 од 15.02.2019. године) 

 

 

 

Област 2 

2.НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Ниво 

остварености 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.  4 

2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано треба да 

научи. 
+ 

2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмове. + 

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи различите 

методе (облике рада, технике, поступке…), односно спроводи обуку у оквиру 

занимања/профила у складу са специфичним захтевима радног процеса. 

+ 

2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа 

сложености. 
+ 

2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења 

(користи питања, идеје, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење). 
- 

2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања. 
+ 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

 
3 

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика. + 

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика. 
- 

2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са његовим 

образовним и васпитним потребама. 
+ 

2.2.4. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-

а и плана индивидуализације. 
+ 

2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким 

активностима којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима. 
+ 

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним 

потребама ученика. 
- 
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2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на 

часу. 
3 

2.3.1. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју 

да примене научено и образложе како су дошли до решења. 
+ 

2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим областима, 

професионалном праксом и свакодневним животом. 
+ 

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења. + 

2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења. - 

2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди учење. + 

2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника. 
- 

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 3 

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима, укључујући и 

оцењивање оног што су ученици приказали током рада на пракси* (пракса ученика у 

средњој стручној школи). 

+ 

2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања. + 

2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о 

њиховом раду, укључујући и јасне препоруке о наредним корацима. 
+ 

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу. - 

2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика. - 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан.             3 

2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно уважавају, 

наставник/инструктор практичне наставе подстиче ученике на међусобно уважавање и 

на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним 

правилима. 

+ 

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући 

њихове различитости и претходна постигнућа.  
- 

2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења. + 

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или 

материјала. 
- 

2.5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у 

погледу успеха. 
+ 

 

Област 3 

3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Ниво 

остварености 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда 

постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних 

циљева учења. 

Напомена: Овај стандард је применљив само за основну школу. По доношењу програма 

матуре и завршног испита у средњој школи, биће усвојен посебан стандард 3.1. за овај 

ниво образовања. 

 

3.1.1. Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњег језика и математике 

су на нивоу или изнад нивоа републичког просека. 
 

3.1.2. Најмање 80% ученика остварује основни ниво стандарда постигнућа на тестовима 

из српског/матерњег језика и математике. 
 

3.1.3. Најмање 50% ученика остварује средњи ниво стандарда постигнућа на тестовима 

из српског/матерњег језика и математике. 
 

3.1.4. Најмање 20% ученика остварује напредни ниво стандарда постигнућа на тестовима 

из српског/матерњег језика и математике. 
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3.1.5. Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа 

републичког просека. 
 

3.1.6. Ученици који добијају додатну образовну подршку постижу очекиване резултате 

на завршном испиту у односу на индивидуалне циљеве/исходе учења. 
 

3.1.7. Просечна постигнућа одељења на тестовима из српског/матерњег језика и 

математике су уједначена. 
 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.  

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

3.2.2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у 

складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима. 
 

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

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

3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са 

програмским циљевима и индивидуалним потребама. 
 

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

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

индивидуализацији подршке у учењу. 
 

3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за 

унапређивање наставе и учења. 
 

 

 

Област 6 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

Ниво 

остварености 

6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе.  4 

6.1.1. Постоjи jасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима  

одговорности. 
+ 

6.1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школа и  

компетенциjама запослених. 
+ 

6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету 

њиховог рада. 
+ 

6.1.4. Директор обезбеђуjе услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља  

активно учествуjу у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе. 
+ 

6.1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених. + 

6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада. 

 
4 

6.2.1. Директор редовно остваруjе инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни 

рад.  
+ 

6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднуjу образовно-васпитни 

рад 
+ 

6.2.3. Тим за самовредновање остваруjе самовредновање рада школе у функциjи 

унапређивања квалитета.  
+ 

6.2.4. У школи се користе подаци из jединственог информационог система просвете за 

вредновање и унапређивање рада школе.  
+ 

6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне 

писмености школе. 
+ 

6.2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на основу  

резултата праћења и вредновања. 
+ 

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развоj школе. 4 

6.3.1. Директор своjом посвећеношћу послу и понашањем даjе пример другима.  + 
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6.3.2. Директор показуjе отвореност за промене и подстиче иновациjе. + 

6.3.3. Директор промовише вредности учења и развиjа школу као заjедницу 

целоживотног 
+ 

6.3.4. Директор планира лични професионални развоj на основу резултата спољашњег 

вредновања и самовредновања свог рада.  
+ 

6.4. Људски ресурси су у функциjи квалитета рада школе. 4 

6.4.1. Директор подстиче професионални развоj запослених и обезбеђуjе услове за  

његово остваривање у складу са могућностима школе.  
+ 

6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања  

планираjу и унапређуjу професионално деловање.  
+ 

6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и  

умрежавањем између школа вреднуjу и унапређуjу наставу и учење.  
+ 

6.4.4. Запослени примењуjу новостечена знања из области у коjима су се усавршавали.  + 

6.5. Материjално-технички ресурси користе се функционално.              3 

6.5.1. Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких ресурса. + 

6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања  

квалитета наставе. 
+ 

6.5.3. Материjално-технички ресурси ван школе (културне и научне институциjе,  

историjски локалитети, научне институциjе, привредне и друге организациjе и сл.) 

користе се у функциjи наставе и учења. 

- 

 

6.6. Школа подржава инициjативу и развиjа предузетнички дух.  
4 

6.6.1. Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и 

непривредним организациjама и локалном заjедницом у циљу развиjања предузетничких 

компетенциjа ученика.  

+ 

6.6.2. У школи се подржава реализациjа проjеката коjима се развиjаjу опште и  

међупредметне компетенциjе.  
+ 

6.6.3. Школа кроз школске проjекте развиjа предузимљивост, ориjентациjу ка  

предузетништву и предузетничке компетенциjе ученика и наставника.  
+ 

6.6.4. Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне активности у кључним 

областима квалитета.  
+ 

6.6.5. Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj кључних  

компетенциjа за целоживотно учење ученика и наставника. 
+ 

 

2 НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Самовредновање ове области извршено је на основу увида у: Школски програм, Годишњни 

план рада школе за 2020-2021, Извештај о реализацији ГПРШ, документацију директора 

школе (протоколи за праћење часа); документацију стручних сарадника (протоколи за 

праћење часа); обављеног разговора са ученицима, родитељима и наставницима. Стручни 

сараданици и директор остварили су увид у онлајн наставу укључивањем на видео-часове и у 

Гугл учионице током реализације наставе на даљину. 

Директор и стручни сарадници школе посетили су 27 часова непосредне наставе у школској 

2020/2021. години. 
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2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 
 

На основу анализа протокола о посећеним часовима једнак је проценат (85%)  узорака који 

показују да су ученицима јасни циљеви часа/исходи учења и знају зашто то што је планирано 

треба да уче и да  ученици увек или често разумеју упутства и кључне појмове.  

Наставници у 89% случајева скоро увек успешно структурирају и повезују делове часа 

користећи различите методе, док 93% наставника поступно поставља питања/задатке/захтеве 

различитог нивоа сложености. 

63% наставника усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења. 

Примећено је да наставници, у високом проценту (93%), функционално користе постојећа 

наставна средства и ученицима доступне изворе знања. 

 

Слабости: 2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у 

функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика, подстиче вршњачко 

учење)- 63%. Скраћивање трајања школског часа са 45 на 30 минута утицало је да остане мање 

времена за дигресије, коментаре, питања и идеје. Очекивано је да је индикатор 2.1.5. угрожен, 

односно да је присутан у мањој мери. У предметној настави код комбинованог модела где су 

ученици подељени у групе и пристни сваки други дан у школи, наставници раде под 

притиском времена и највише су фокусирани на образовне задатке наставе. 

 

Онлајн настава путем видео-часа (Гугл мит): На основу посматрања односно примене 

стандарда и индикатора који дефинишу квалитет области наставе и учења уочено је да су 

највеће слабости индикатор 2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа 

користећи различите методе (облике рада, технике, поступке). Такође, примећено је да је 

или значајно повећана интеракција између ученика или је готово нема. Постоји тешкоћа да се 

успостави контрола када је повећана интеракција ученика због непоштовања правила тражења 

речи (подизањем руке, утишавањем микрофона). Наставници због неискуства држања видео- 

часа нису посебно довитљиви када је у питању прелажење са једних на друге облике или 

технике рада односно, за израду дигиталних садржаја је потребно и време, искуство, рутина 

односно вешина која укупно није беспрекорна.  

Око 60 ученика виших разреда нема приступ интернету, те то додатно отежава рад 

наставника. Тим ученицима наставници додатно припремају штампане материјале, што није 

адекватно решење у настави на даљину, с обзиром да се ради највише о социјално угроженим 

породицама. Овај проблем остаје за решавање и изналажење ефектнијих техничких решења 

за стицање знања ових ученика у овим условима. 

Препорука: Подстицати вршњачко учење да оно буде у функцији сарадничког учења. 

Користити више рад у пару и групни рад као облик учења. Инсистирати на већој 

употреби разноврсне методологије прикиком управљања процеса учења на часу. 

Препорука (видео-час): Подићи културу учешћа у видео-часовима код ученика; 

Обогатити фонд дигиталних садржаја. Уз сарадњу са родитељима покушати пронаћи 

решење да већина ученика има приступ интернету и видео-часовима.  

 

 

Извори доказа 

 Годишњи план рада школе 

 Протоколи о посећеним часовима 

 Годишњи планови рада наставника 

 Посматрање часа/ активности у школи 

 Присуство видео-часовима  

 

 

Ниво остварености стандарда: 4 
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2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама 

ученика. 
Анализом стандарда на основу посећених часова, проценат прилагођавања захтева 

могућностима сваког ученика је 89% (2.2.1.). Такође, висок проценат присутности показују и 

индикатори 2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са његовим 

образовним и васпитним потребама 78% и 2.2.4. Наставник примењује специфичне 

задатке/активности/материјале на основу ИОП-а и плана индивидуализације који је најјачи 

(96%). Индикатор 2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у 

заједничким активностима којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим 

ученицима присутан је у 74% протокола. 

Слабости: 2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал 

индивидуалним карактеристикама сваког ученика (70%).   

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним 

потребама ученика (67%).  

Током рада у измењеним условима са тридесетоминутним трајањем наставног часа, 

индикатори који су ослабљени у односу на претходна мерења (истих индикатора) показују се 

као последица убрзаног начина рада и као захтеви који су најосетљивији, истовремено и 

најтеже остварљиви у пуном капацитету у контексту наставе са ослабљеним капацитетима.  

Онлајн настава путем видео-часа (Гугл мит): Присуством видео-часовима уочава се 

отежање у вези са целим стандардом 2.2. Прилагођавање у најширем смислу (сви појединачни 

индикатори) је доста специфично у условима када не постоји непосредна и физичка близина 

наставника и ученика. Ученици не морају или немају услове да укључе камере па наставник 

у сваком тренутку не може видети понашање ученика и ефекте свог рада (динамике, 

сложености, ниво разумевања и др.). Значај невербалне комуникације у дигиталном окружењу 

посебно је наглашен. Такође, висока је корелација између ученика који уче по индивидуалном 

образовном плану и немогућношћу или недосптупности техничке подршке укључивања у 

видео-часове. Ипак, како онлајн настава има своје „продужетке“ (поставкама у Гугл 

учионицама или у припремљеним, одштампаним садржајима), неправедно би било 

изоставити вредновање индикатора 2.2.3- 2.2.5. пошто се велики труд уочава у припреманим 

штампаним индивидуализованим материјалима за ученике којима је индивидуализован 

приступ у учењу императив, услов и решење.  

Препоруке: Ускладити у већој мери образовне и васпитне потребе ученика са начином 

рада, наставним материјалима и темпом рада што је реалније оствариво у условима 

редовне наставе.  

Препоруке (видео- час): У условима видео- часа обратити пажњу и посветити више 

времена додатној подршци ученицима који то захтевају и подстицати више интеракцију 

са другим ученицима.  Искористити што више техничких могућности за израду 

разноврсног наставног материјала који би подржавао индивидуалне карактеристике 

сваког ученика. 

Извори доказа 

 Годишњи план рада школе 

 Годишњи планови рада наставника 

 Протоколи о посећеним часовима 

 Посматрање часа/ активности у школи 

 Присуство видео- часовима  

 

Ниво остварености стандарда: 3 
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2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције 

на часу. 

 
На основу анализа протокола о праћењу наставних часова: У 96% случајева 

активности/радови ученика показују да су ученици разумели предмет учења на часу, умеју да 

примене научено и образложе како су дошли до решења. 

У 89% случајева ученици повезују предмет учења са претходно наученим у различитим 

областима. 81% анализираних протокола указује да ученици прикупљају, критички процењују 

и анализирају идеје, одговоре и решења. 85% ученика примењују повратну информацију да 

реше задатак/унапреде учење. 

37% ученика планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ- 

према процени евалуатора вреднованих часова – низак ниво присутности индикатора 

објашњава такође тридесетоминутни час који мање времена оставља за остваривање исхода 

које је последње изнедрила модерна педагошка наука и пракса. Ученик излаже своје идеје и 

износи оригинална и креативна решења- индикатор је присутан у проценту 56%. 

 

 

Слабости: 2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења. 

2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника. 

 

Онлајн настава путем видео-часа (Гугл мит): На основу квалитативне анализе и 

вредновања видео-часова, а посебно као њен продужетак у виду ученичких одговора, решења 

и продуката, уочава се да стабилан проценат враћених задатака има педагошку вредност али  

упркос томе стандард 2.3 није остварен у једнакој мери као и у непосредној настави.  

 

Препоруке: Појачати хоризонталну сарадњу наставника, предметну корелацију у 

оквиру пројеката посебно у другом циклусу. Подстицати и охрабривати ученике 

различим методичким решењима на изношење идеја и креативно и критичко мишљење. 

 

Препоруке (видео- час): Појачати хоризонталну сарадњу наставника предметне наставе, 

одељењских старешина и родитеља у циљу правовременог онлајн достављања домаћих 

задатака ученика и подстицати и мотивисати ученике формативним оцењивањем.  

 

Извори доказа 

 Годишњи план рада школе 

 Годишњи планови рада наставника 

 Протоколи о посећеним часовима 

 Посматрање часа/ активности у школи 

 Присуство видео- часовима  

 Ученички одговори и продукти у Гугл учионицама 

 

Ниво остварености стандарда: 3 

 

 

 

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 
На основу анализе протокола:  

81% наставника формативно и сумативно оцењује у складу са прописима. У оквиру овог 

процента већину носи сумативно оцењивање док формативно оцењивање захтева већу 

интерактивност ученика и наставника посебно у условима онлајн наставе. Ученицима су јасни 

критеријуми вредновања (85%) док 78% протокола показује да наставници дају потпуну и 

разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду, укључујући и јасне препоруке 

о наредним корацима. Наставници, посебно током присуства евалуатора најчешће доследно 
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примењују вредности из индикатора стандарда 2.4. иако није реткост да се не указује други 

део индикатора: „укључујући и јасне препоруке о наредним корацима“. 63% ученика 

поставља себи циљеве у учењу док 60% уме критички да процени свој напредак и напредак 

осталих ученика. У поређењу са анализама резултата протокола од ранијих година, индикатор 

„Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима” је присутнији него 

раније али постоји потреба да се стави већи акценат на формативно оцењивање и његов значај 

за даљи напредак и мотивацију ученика. Приметно је такође повећање присуства индикатора 

„Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика” методичким 

решењима наставника да ученици самопроцењују напредак. Слично је и са индикатором 

„Ученик поставља себи циљеве у учењу” – искуснији наставници лакше процењују у којој 

мери је овај индикатор присутан на основу активности ученика, но још увек не у довољној 

мери која би оценила овај стандард највишом оценом.  

 

Слабости: 2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу. 2.4.5. Ученик уме критички да 

процени свој напредак и напредак осталих ученика. 

 

Онлајн настава путем видео-часа (Гугл мит): Стандард 2.4. Поступци вредновања су у 

функцији даљег учења односно присутност његових индикатора према процени евалуатора не 

показује другачију оцену у онлајн окружењу од окружења у непосредној настави те на основу 

посматрања присутности индикатора исказују горепоменуте слабости у једнакој мери. 

 

Препоруке: Већим уделом формативног оцењивања, ученицима би се обезбедила 

повратна информација о процесу учења, елевентуалном начину превазилажења 

тешкоћа па тако и у постављању нових циљева у учењу.  

 

Препоруке (видео- час): Поред горенаведених препорука потребно је давати више 

истраживачких задатака како би се ученици у случају онлајн-часа боље припремили за 

планиране активности на часу и како би сваки ученик добио прилику да буде успешан.  

 

 

Извори доказа 

 Годишњи план рада школе 

 Годишњи планови рада наставника 

 Протоколи о посећеним часовима 

 Посматрање часа/ активности у школи 

 Присуство видео- часовима  

 Ученички одговори и продукти у Гугл учионицама 

 Ес- дневник 

 Портфолио ученика 

 

Ниво остварености стандарда: 3 

 

 

 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 
На основу анализа протокола индикатор 2.5.1. Наставник и ученици се међусобно уважавају, 

наставник подстиче ученике на међусобно уважавање и на конструктиван начин 

успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним правилима показује проценат 

присутности- 93%. Показало се да овај индикатор није резистентан на присуство евалуатора 

на часу, јер је вредност овога индикатора у поступку самовредновања испала виша од 

уобичајене. Свакодневним саветодавним радом са ученицима и наставницима присуство 

недисциплине и појаве неприхватљивог облика понашања на часу је чешће него што се то 

исказује када је евалуатор присутан на часу. Ученици су по правилу склонији сарадњи, 

кооперативности и показују виши степен уважавања када су под непосредним посматрањем 

евалуатора. Наставници такође, готово никада не показују слабост на овај индикатор у 

непосредном присуству сарадника који вреднују његов час. 74% је присутан индикатор 2.5.3. 
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Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења а 

процентом од 89% присутан је индикатор 2.5.5. Наставник показује поверење у могућности 

ученика и има позитивна очекивања у погледу успеха. Најслабији индикатор је 2.5.4. Ученик 

има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или материјала- 52%. 

Овај број је такође близак прошлогодишњој процени. Ранија тумачења ниске присутности 

овог индикатора добро описују и овогодишње стање. Наиме, новопридошли наставници, 

многи без радног искуства, устручавају се да ученицима дају веће слободе индикаоване у овом 

индикатору  вероватно због бојазни да се неће моћи  испоштовати наставни план и програм 

или одржати дисциплина на часу.  Индикатор 2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке 

за мотивисање ученика уважавајући њихове различитости и претходна постигнућа 

присутан је у 70% протокола.  

 

Слабости: 2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика 

уважавајући њихове различитости и претходна постигнућа. 2.5.4 Ученик има могућност 

избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или материјала.  

 

Онлајн настава путем видео-часа (Гугл мит): Индикатор који је исказан као слабост у 

процени наставних часова у непосредној настави исказује се као слабост и у форми видео- 

часа. Међутим, начини рада и садржаји који се нуде ученицима и постављају у Гугл- 

учионицама као и задаци за ученике управо јачају овај индикатор. Како је интернет простор 

неограниченог фонда знања и едукативних материјала, а наставници то препознају, управо се 

веома често појављују захтеви да се користе неки од понуђених садржаја и задатака или да се 

самостално истраже други, што јача овај индикатор. 

Препоруке: Понуда разноврснијих материјала која је препозната у Гугл учионици треба 

да буде заступљена и у непосредној настави како би пружила ученицима могућност да 

бирају материјале и облике рада на часу. Повећати број часова у којима доминира рад 

у пар, групни и тимски рад како би се ојачали слабије остварени индикатори. 

Извори доказа 

 Годишњи план рада школе 

 Годишњи планови рада наставника 

 Протоколи о посећеним часовима 

 Посматрање часа/ активности у школи 

 Присуство видео- часовима  

 Ученички одговори и продукти у Гугл учионицама 

 

 

Ниво остварености стандарда: 3 
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6 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
 

6.1 Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе 

6.1.1. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима 

одговорности  

 84% испитаника процењује да је индикатор присутан у потпуности, те је оцена присутности 

показатеља 4. 

6.1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школе и 

компетенцијама запослених.  

„Чланови и координатори тимова су бирани на основу исказаних компетенција”: да 91,3%, 

не 8,8%. 

У следећим процентима остварене су дате тврдње: 

 „Када је реч о формирању тимова у школи, моје компетенције и афинитети процењују се на 

основу – моје струке (40%), мог исказа о самопроцени афинитета (12,5%), мог досадашњег 

ангажмана у радним задацима (70%), зато што је дошао ред на мене или нико други неће 

(1,3%), на основу мог искуства (1,3%), на основу договора (1,3%), наметнуто ми је (1,3%), на 

основу моје способности за комуникацију и сарадњу (1,3%). 

Резиме: На основу процене резултата и укрштања анализе: „Када су се формирали тимови у 

школи, позван сам да се изјасним у раду којег тима бих радије учествовао” и процене 

компетенција и афинитета, може се извести закључак да наставници у великој мери сматрају 

да су њихов рад и залагање у претходном ангажману утицали на њихово поновно ангажовање. 

С друге стране, то повлачи за собом могућност да радне задатке „добијају” највише они који 

су се у свом претходном ангажовању показали успешнима, а оставља могућност слабијег 

ангажовања оних који ангажовања избегавају. Овде школи, дакле, остаје простор за 

самовредновање степена задовољства или незадовољства оваквим хипотезама. С друге 

стране, убедљива већина наставника (91,3%) тврди да чланови и координатори тимова јесу 

бирани на основу исказаних компетенција али и да се компетенције процењују на основу 

досадашњег ангажмана у радним задацима (70%). Овде остаје простор да се у сферу 

компетенција „увуку“ и наставници који нису обављали одређену врсту задатака. Препорука 

је да, као и до сада, сви буду питани, бирају или предлажу себе за рад у различитим тимовима, 

али да ангажман буде равномерније распоређен на све наставнике.  

6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету 

њиховог рада.  

76% испитаника процењује да је индикатор присутан у потпуности, те је оцена присутности 

показатеља 4. 

6.1.4. Директор обезбеђуjе услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља  

активно учествуjу у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе.  

83% испитаника процењује да је индикатор присутан у потпуности, те је оцена присутности 

показатеља 4.  
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На питање отвореног типа „Наведите неку позитивну промену која се догодила у школи тако 

што је иницијатива потекла од наставника, Савета родитеља или Ученичког парламента у 

последње четири године. Пожељно је да наведете у одговору од кога је потекла идеја“ -  15 

испитаника (19%) навело је да не зна или није навело одговор, односно 81% испитаника 

наводи одговор/е ( одговори се налазе у Изворима доказа у спроведеном упитнику). 

Резиме: Одговори сведоче да се идеје о унапређењу рада школе као иницијативе важних 

актера живота школе уважавају и да су видљиве како кроз реализацију, тако и кроз њихове 

иницијаторе.  

6.1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених.  

52% испитаника процењује да је индикатор присутан у потпуности, те је оцена присутности 

показатеља 4.  

„Директор једнако јавно похваљује рад свих колега” – 66% испитаника процењује да је 

индикатор присутан у потпуности, те је оцена присутности показатеља 4.  

„На који начин директор мотивише запослене” – на питање отвореног типа 10% је 

одговорило да „не зна” док остали одговори фигурирају око „похвале” – 25%, „јавне похвале” 

–17%, „пружање стручне подршке (семинари, стручна усавршавања) – 13%”, „другарског 

приступа” – 10%, „личног примера” – 8%, „контроле” – 7%, „отвореног односа” – 7% и 

„подршке”- 3%.  

Резиме: Испитаници су наводили начине и механизме (90%) те исказују да постоји 

присутност овог индикатора. Такође, наводећи механизме утврђује се богата листа начина, те 

се индикатор 6.1.5. оцењује оценом 4. 

 

Слабости:  На основу члана 17. Мерила за вредновање Правилника о вредновању 

квалитета рада установе (Сл.Гласник РС, бр.10/2019 од 15.2.2019. године) и 

квантитативних резултата анкетирања наставника и стручних сарадника, нису 

исказане слабости стандарда 6.1 Руковођење директора је у функцији унапређивања рада 

школе. На основу тумачења резултата индикатора 6.1.2. Формирана су стручна тела и 

тимови у складу са потребама школе и компетенцијама запослених може се поставити 

предлог о унапређењу рада тимова у школи, од начина имановања и одабира учесника, 

до праћења и извештавања. 

  

 

Извори доказа 

 Упитник за наставнике разредне и предметне наставе и стручне сараднике запослене 

у ОШ „Сечењи Иштван” 

 

Ниво остварености стандарда: 4 

 

 

6.2 У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада. 

6.2.1.  Директор редовно остварује  инструктивни увид и  надзор у образовно- васпитни 

рад школе. 

80% испитаника процењује да је индикатор присутан у потпуности, те је оцена присутности 

показатеља 4. 
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6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовно- васпитни 

рад и предлажу мере за побољшање квалиета рада.  

„Стручни сарадници прате образовно-васпитни рад који остварујем” – 71% испитаника 

процењује да је индикатор присутан у потпуности, те је оцена присутности показатеља 4.   

„Стручни сарадници вреднују образовно - васпитни рад (увек ми дају потпуну и разумљиву 

повратну информацију, дају ми јасне препоруке итд.)“) – 70% испитаника процењује да је 

индикатор присутан у потпуности те је оцена присутности показатеља 4. 

6.2.3. Тим за самовредновање остварује самовредновање рада школе у функцији 

унапређивања квалитета.  

Индикатор је испитиван кроз четворостепену скалу „Резултате самовредновања школа 

користи да унапреди квалитет рада” – 95% испитаника се у потпуности (55%) или у већој 

мери (40%) слаже са тврдњом. Такође, на скали двоструког избора наставници су вредновали 

тврдњу „Упознат сам са резултатима самовредновања које спроводи Тим за 

самовредновање рада школе”– 92,5% испитаника је одговорило потврдно, а осталих 7,5% 

одрично.  

6.2.4. У школи се користе подаци из јединственог информационог система просвете за 

вредновање и унапређивање рада школе. 

Школа користи информациони систем активно и уноси све што је потребно у предвиђеним 

роковима, те на основу тога користи податке за организацију рада школе. 

6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне 

зрелости школе. 

Директор обезбеђује услове да сваки запослени изграђује или надграђује своје дигиталне 

компетенције кроз обезбеђивање материјалних услова у радном окружењу, односно 

подршком раду наставника издавањем на реверс школских рачунара (најчешће за рад од 

куће), позивом за учеће на интерним обукама (хоризонтално учење) или акредитованим 

семинарима (нпр. сви запослени су похађали обуку „Дигитална учионица” током 2020- 2021. 

године). Током школске године наставници имају могућност да сами бирају обуке из ИКТ-а 

које школа финансира до истека средстава.  

Школа своју евиденцију о образовно-васпитном раду води у  Ес-дневнику од 2018. године. 

Делегирани су координатори за Ес-дневник који континуирано прате рад наставника, те о 

пропустима извештавају на наставничким већима, дају сугестије и помажу у раду 

наставницима директним контактима, о чему сведоче записници. Координатори су 

непосредном подршком уводили и надаље уводе наставнике у систем Ес-дневника 

инсталирајући налоге и комуницирају са директором, извештавајући га о свим потребним 

корацима у раду у овој области, као и заједничким иницијативама.  

Сваки ученик, наставник и стручни сарадник добио је своју званичну имејл адресу преко које 

је уведен и у дигиталне-Гугл учионице; стручни сарадници и директор такође су присутни у 

Гугл-учионицама и стичу непосредан увид у остваривање образовно-васпитног рада 

наставника и ученика. Током комбиноване и онлајн наставе свакодневно је вреднован рад 

наставника, квалитет наставе и ученички радови.  

За сва четири објекта обезбеђена је дигитална опрема, интернет конекција, пројектори и лап-

топови те је створен услов да се према потреби настава обезбеди у реалном времену и за 

ученике који нису присутни у школи укључивањем преко Гугл учионице. Опрема се редовно 

сервисира у свим објектима, односно у свим учионицама. Школа је обезбедила оптички 
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интернет и прикључена је међу првима на АМРЕС мрежу у централној згради, а најављено је 

спровођење истог и у друга два подручна објекта школе. 

6.2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно- васпитног рада на основу 

резултата праћења и вредновања  

„Наведите неку иницијативу директора и стручних сарадника која је била препозната као 

добра мера у подизању квалитета рада школе и која је "заживела" “ – на питање отвореног 

типа 21% је одговорило да „не зна”, док остали одговори фигурирају око „пројеката школе – 

26% (нпр. борба против трговине људима, интеркултуралност, школа за родитеље Гете 

институт, школа као Центар за таленте, хуманитарни концерти, вашари, школски оркестар, 

најбољи друг и др; затим, запослени наводе и следеће иницијативе директора: 

„професионалнии развој запослених, пружање стручне подршке (семинари, стручна 

усавршавања)”– 10%, „појачан васпитни рад са ученицима и контрола” – 10%,  

„организација наставе у пандемији”– 9%, „техничка опремљеност”– 7%,  „А-Б модел”– 5%, 

„отворен однос”– 4%, „обезбеђивање педагошког асистента у настави”– 2%, „увођење 

промотивног часа у 4.разреду”– 2%, „подизање квалитета програма на свечаностима”– 2%, 

„колегијалност”– 2% итд. 

 

Слабости: На основу члана 17. Мерила за вредновање Правилника о вредновању 

квалитета рада установе (Сл. Гласник РС, бр.10/2019 од 15.2.2019. године), 

квантитативних резултата анкетирања наставника и стручних сарадника и  увида у 

школску документацију нису исказане слабости стандарда 6.2  У школи функционише 

систем за праћење и вредновање квалитета рада.  

 

Извори доказа 

 Јединствени информациони систем 

 Ес- Дневник 

 Гугл- учионице 

 Упитник за наставнике разредне и предметне наставе и стручне сараднике запослене у ОШ 

„Сечењи Иштван” 

 Извештај о остваривању годишњег плана рада школе за 2020/2021. 

 Извештај о раду директора школе 

 Инсталирана дигитална опрема и дигитални софтвери школе 

 Записници наставничких већа 

 Извештај о самовредновању рада школе 

 

 

Ниво остварености стандарда: 4 

 

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе 
 

6.3.1. Директор своjом посвећеношћу послу и понашањем даjе пример другима.  

 

Засићеност одговора на истоимену тврдњу (85% се потпуно слаже, 15% слаже се у већој мери) 

говори недвосмислено о посвећености директора послу, односно о видљивости те особине. 

 

6.3.2. Директор показуjе отвореност за промене и подстиче иновациjе.          

            

На четворостепеној скали индикатор се појављује као потпуно присутан 77,5%, присутан у 

већој мери 20% и присутан у мањој мери 2,5%.  
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6.3.3. Директор промовише вредности учења и развиjа школу као заjедницу 

целоживотног учења.  

 

79% испитаника означило је потпуну присутност овог индикатора, 19% да је присутан у већој 

мери и 2% да је присутно у мањој мери. 

 

6.3.4. Директор планира лични професионални развоj на основу резултата спољашњег  

вредновања и самовредновања свог рада. 

 

Стручно усавршавање директора:  

• у току јула и августа месеца 2020. године: - завршен трећи део обуке за директоре, 

онлајн, а затим је у јануару завршен и последњи део обуке за директоре, након чега 

следи полагање лиценце за директоре. 

• Клетт-ов 12. међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа: Нова 

реалност у образовању, Златибор, 17-19. мај 2021. 

Усавршавање директора у својој струци: 

- У августу 2020. године – обука ЗУОВ-а за водитеље обука за Српски као страни језик;  

- током новембра директор одржао онлајн обуку за исходе Српског као страног језика 

за 30 наставника из целе Србије (ЗУОВ); 

- године 2021. коаутор уџбеничког комплета за Српски као нематерњи језик за 8. р. у 

издању ИК „Клет”; 

- аутор 48 снимљених часова током првог полугодишта за српски као нематерњи језик 

у пројекту ОЕБС-а и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

 

 

Слабости: На основу члана 17. Мерила за вредновање Правилника о вредновању 

квалитета рада установе (Сл. Гласник РС, бр.10/2019 од 15.2.2019. године), 

квантитативних резултата анкетирања наставника и стручних сарадника и  увида у 

школску документацију нису исказане слабости стандарда 6.3 Лидерско деловање 

директора омогућава развој школе.  

 

Извори доказа 

 Извештаји о раду директора школе  

 Извештаји о стручном усавршавању директора школе 

 Упитник за наставнике разредне и предметне наставе и стручне сараднике запослене у ОШ 

”Сечењи Иштван” 

 Званична Фејсбук страница школе 

 Сајт школе 

 Документ за самопроцену рада директора 

 

 

Ниво остварености стандарда: 4 

 

6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе 

6.4.1. Директор подстиче професионални развоj запослених и обезбеђуjе услове за  

његово остваривање у складу са могућностима школе.  

96% одговора означени су на горња два степена (потпуно и присутно у већој мери), док је 

остала 4% означено као присутност у мањој мери.  
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6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања  

планираjу и унапређуjу професионално деловање.  

Наставници су кроз понуду вишеструког и један слободни избор (1.Значајни су ми јер ми 

служе да унапређујем своје професионално деловање, 2. Не значе ми, немају ефекат на мој 

рад) – означили одговор на тврдњу  „Подаци добијени самовредновањем” – и то, 81,3% да су 

резултати значајни, 13, 7% да резултати самовредновања нису значајни односно да не утичу 

на њихов рад. Проценат од 5% одговора је да су резултати делимично значајни или је описано 

шта им је од резултата значајно (уочавање слабости и јаких страна и сл.) 

 

6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и  

умрежавањем између школа вреднуjу и унапређуjу наставу и учење.  

Својим активних учешћем на интерним стручним усавршавањима, састанцима стручних већа 

и сарадњом са другим школама и институцијама, о чему сведоче лични портфолији 

наставника и стручних сарадника, индикатор 6.4.3. може да се означи као присутан. 

 

6.4.4. Запослени примењуjу новостечена знања из области у коjима су се усавршавали. 

 На питање отвореног типа „Наведите неко специфично знање или вештину коју примењујете 

у свом раду а коју сте стекли на неком облику стручног усавршавања” одговори испитаника 

упућују да се у највећој мери истичу: примена савремених технологија (ИКТ, дигиталне 

компетенције и др.) 40% и разни облици активног учења 33%. Дакле, доминантних 73% 

испитаника наводи неке од компетенција из области дигиталне писмености и иновативних 

метода рада у настави. 18% испитаника не наводи или чак негира значај учења путем неких 

облика стручног усавршавања, док мањи проценат (6%) наводи компетенције из подршке 

ученицима који остварују право на ИОП или (3%) компетенције из домена вредновања и 

оцењивања у настави. Увидом у извештаје о стручном усавршавању који сведоче о похађаним 

обукама, али и на основу посећених часова током године, примећује се потврда оваквој 

дистрибуцији исказа – наставници јесу приметно ојачали своје дигиталне компетенције и у 

већој мери примењују неке од метода активног учења. 

 

Слабости: На основу члана 17. Мерила за вредновање Правилника о вредновању 

квалитета рада установе (Сл. Гласник РС, бр.10/2019 од 15.2.2019. године), 

квантитативних резултата анкетирања наставника и стручних сарадника и  увида у 

школску документацију нису исказане слабости стандарда 6.4 Људски ресурси су у 

функцији квалитета рада школе. 

 

Извори доказа 

 

 Извештај о стручном усавршавању запослених 

 Упитник за наставнике разредне и предметне наставе и стручне сараднике запослене у ОШ 

„Сечењи Иштван” 

 

Ниво остварености стандарда: 4 

 

 

6.5. Материјално- технички ресурси користе се функционално. 

6.5.1. Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса.  
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Процена испитаника дистрибуира се на четворостепеној скали, при чему 85% се потпуно 

сагласило са тврдњом, односно 15% је сагласно у већој мери. 

6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања 

квалитета наставе. 

Процена испитаника дистрибуира се на четворостепеној скали, при чему 91% се потпуно 

сагласило са тврдњом, односно 9% је сагласно у већој мери. 

6.5.3. Материјално-технички ресурси ван школе (културне и научне институције, 

историјски локалитети, привредне и друге организације и сл.) користе се у функцији 

наставе и учења.  

Процена испитаника дистрибуира се на четворостепеној скали, при чему 39% се потпуно 

сагласило са тврдњом, 42% је сагласно у већој мери, 16% је сагласно у мањој мери, док 3% 

није сагласно да се материјално-технички ресурси ван школе користе функционално у настави 

и учењу.  

Слабости: На основу члана 17. Мерила за вредновање Правилника о вредновању 

квалитета рада установе (Сл. Гласник РС, бр.10/2019 од 15.2.2019. године), 

квантитативних резултата анкетирања наставника и стручних сарадника и  увида у 

школску документацију исказана је слабост стандарда 6.5. Материјално-технички 

ресурси користе се функционално- у присутности индикатора 6.5.3. Материјално- 

технички ресурси ван школе (културне и научне институције, историјски локалитети, 

привредне и друге организације и сл.) користе се у функцији наставе и учења.  

Напомена: Иако је велики проценат испитаника сагласан (39% потпуно и 42% у већој 

мери) да се материјално- технички ресурси ван школе користе у функцији наставе и 

учења, приметно је да је појавом пандемије Ковид- 19 дошло до објективног смањења 

коришћења ових ресурса те да је потребно након успостављања стабилне 

епидемиолошке ситуације и повратка на уобичајени вид наставе појачати утицај ових 

ресурса у служи наставе и учења. 

 

Извори доказа 

 Упитник за наставнике разредне и предметне наставе и стручне сараднике запослене у ОШ 

„Сечењи Иштван” 

 Стручно упутство о реализацији и организацији наставе у основној школи (2020-2021) 

 Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2019-2020. и 2020-2021. 

годину у поређењу са ранијим Извештајима о реализацији ГПРШ (посебно Извештаји о 

реализацији екскурзија и излета, студијских путовања;) 

 Извештај о раду директора школе 

 Одредбе о ванредном стању – прописи и препоруке МПНТР и Кризног штаба за сузбијање 

заразне болести Covid- 19 

 

 

Предлог мера за унапређење 

Иако постоји дугогодишња сарадња и мрежа са другим установама, институцијама и 

организацијама, након искључивања свих забрана окупљања, организовања непосредних 

контаката и сарадње, потребно је повећати мобилност и отвореност школе, посебно на 

нивоу ваннаставних активности и садржаја који могу допринети умањењу искључености и 

монотонији насталој екстерним фактором. Како школа има добар и програмски разрађен 

однос са спољашном средином, очекује се да наставници у оквиру својих програмских 

концепција узму веће учешће у коришћењу капацитета заједнице. 
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Ниво остварености стандарда: 3 

 

 

 

 

6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух. 

6.6.1.Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и 

непривредним организацијама и локалном заједницом у циљу развијања 

предузетничких компетенција ученика.  

6.6.2. У школи се подржава реализација пројеката којима се развијају опште и 

међупредметне компетенције.  

Иако је школа у мањој мери него иначе сарађивала са установама и невладиним 

организацијама и удружењима грађана због актуелне пандемијске ситуације, сарадња се ипак 

није прекидала и остваривана је континуирано, током године, на различите начине у складу 

са објективним могућностима због пандемије COVID-19: 

 - сарадња са Удружењем просветних радника Мађара северне Бачке – донирало 

наставницима роковнике за портфолио ученика и праћење наставе и додељује награде 

талентованим ученицима, где и наши ђаци конкуришу и партнерски са нашом школом 

организовало Међународно такмичење из познавања мађарске историје у нашој школи; наши 

наставници добијају позиве за обуке путем овога удружења и школа финансира стручно 

усавршавање у складу са потребама наставника;  

- сарадња са координаторима за ромска питања локалне самоуправе Стеваном 

Николићем и Клаудиом Курина – у виду пружања и добијања помоћи у вези са ромским 

ученицима, уџбеницима, полагањем испита и учешћем на конкурсима који развијају 

различите опште и међупредметне компетенције ученика итд.;  

- сарадња са локалном самоуправом Суботица у оквиру пројекта локалне самоуправе 

„Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици” – директор и два наставника 

били су аутори радионица, језичке методичке игре -– интеркултуралне слагалице и 

интеркултуралног приручника у пројекту, те су осмислили и одржали обуку за 30 наставника 

и осмислили активности за 400 ученика пет школа у којима има ромских ученика; шест наших 

наставника похађало је такође ову обуку и затим спровело активности у нашој школи са 

ученицима, а ученици су учествовали у овом пројкету и путем ликовног и литерарног рада и 

освојили многе награде;   

- сарадња са Учитељским факултетом на мађарском наставном језику за који је наша 

школа школа-вежбаоница - редовна студентска пракса и свечани пријем студената и 

професора факултета; настављена је пракса новог вида студентске праксе за постдипломце - 

и то из Српског као нематерњег језика чији је координатор директор. 

- сарадња са Локалним тимом за борбу против трговине људима и НВО „Астра” из 

Београда: директор је са стручном службом и уз консултански рад стручњака из НВО „Астра“ 

– организације посвећене искорењивању свих облика експлоатације и трговине људима, 

посебно женама и децом, као и пружању подршке у потрази за несталом децом –  на Европски 

дан борбе против трговине људима, 18. октобра, израдио анкету за ученике виших разреда о 

опасностима које долазе из ове теме; анкетирани ученици о томе колико су на предавању 

научили; спроведено испитвање анализирао директор са стручном службом и израдио 

презентацију која је представљена јавности 16. октобра у сарадњи са Локалним тимом за 

борбу против трговине људима у Градској кући, чији је директор редован члан. Медији су 

пропратили овај скуп. 

- сарадња са Гете институтом из Београда званично је потписана ове школске године 

уговором који предвиђа бесплатно полагање немачких језичких испита А1 и А2 и добијање 
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дипломе Гете Института, донацију за опремање школе за потребе учења немачког језика, 

стручна усавршавања наставника немачког језика, одласке наших ученика у вишенедељне 

језичке кампове у Немачкој, учешће наших ученика у другим пројектима Гете Института итд. 

- сарадња са Градском библиотеком Суботица – учешће школе у акцијама Градске 

библиотеке (Читајмо гласно – обележавање Националног дана књиге, Квиз „Читам и скитам” 

– награђени ученици, Смотра рецитатора); 

- сарадња са Националним саветом мађарске националне мањине – помоћ у опремању 

школе, стручном усавршавању наставника и ученичких учешћа на камповима  

- сарадња са ловачким удружењем „Суботичка пешчара – Срндаћ – Келебија” у виду 

предавања и обиласка природе – са циљем освешћивања ученичке свести о потреби 

преузимања иницијатива за заштиту животне средине; 

6.6.3. Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост, оријентацију ка 

предузетништву и предузетничке компетенције ученика и наставника. 

- У оквиру подстицања и ширења добре праксе, директор и два наставника били су носиоци 

великог дела пројекта Града Суботица „Интеркултурализам и антидискриминација у 

Суботици” - носиоци обуке за 30 наставника 5 основних школа, креатори интеркултуралне 

слагалице - игре за ученике и интеркултуралног приручника. Кроз обуке наставника је прошло 

400 ученика, од којих око стотину наших ученика. 

- Директор је са пројектним тимом остварио сарадњу са Центром за таленте у Мађарској - 

конкурисањем и добијањем пројекта за графичку радионицу. 

- Школским пројектом „Космопловом по ноћном небу“ ученици- чланови Астрономске секије 

испланирали су пројекат у којем ће спровести своју идеју оснаживања других заинтерсованих 

ученика да се опробају у упознавању са астрономским инструментима и небеским телима која 

ће фотографисати и направити албум. Шест наставника школе укључило се у овај пројекат, а 

кроз пројекат је остварена сарадња и са члановима суботичког астрономског друштва 

Стардаст.   

- „Израда парфема” – пројекат са којим је претходних година наша школа учествовала у 

пројекту МПНТР „Предузетничке школе” – планирана је и надаље планом рада школе, али 

није остварена у обиму у којем је потребно због настале пандемијске ситуације.  

- сарадња са компанијом „Континентал” – дванаест ученика (број у складу активности 

компаније због актуелне пандемијске ситуације) посетило је са наставником компанију у 

оквиру рада школе на професионалној оријентацији ученика и сарадње са компанијама у циљу 

стицања предузетничких компетенција ученика; 

- чланови Ђачког парламента су спровели сопствену иницијативу прикупљања помоћи за 

двоје ученика којима је пожаром уништена имовина; 

- Планирани пројекат „Фестивал науке, екологије и предузетништва” школа је, због 

пандемијске ситуације, морала да организује у измењеном облику, те су пројекти и 

иницијативе ученика остварени у виду прикупљања отпадног материјала за рециклажу, израде 

плаката еколошке намене и прикупљањем отпада са локалитета школе, обележавањем Дана 

планете Земље; 

- ученици учествовали у пројекту „Ђак репортер”, а најбољи текстови објаквљени у оквиру 

спортских новина „Спортски журнал” и на страницама Савеза школског спорта Србије; 

 - учешће ученика у пројекту „Здраво растимо” – промоција здраве исхране и стицање 

компетенција за здравље. 

 

6.6.4. Школа укључује ученике и родитеље у конкретне активности у кључним 

областима квалитета. 
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Директор је био иницијатор учешћа школе у пројекту НАРНС-а: „Квалитетније и праведније 

учење на даљину“ –укључује обуке наставника и добијање 21 таблета за ученике који не могу 

да прате учење на даљину. 

- Родитељи су давали изјаве медијима (РТВ на мађарском језику) у складу са актуелном 

пандемијском ситуацијом и задовољством организације рада школе у овим условима; 

- ученици су били укључени у све горенаведене пројекте школе по основу својих афинитета, 

потреба и жеља, и као иницијатори пројеката. 

Због пандемије COVID-19 није било могуће, као претходних година, организовати пробе и 

наступе школског оркестра, у којем су свирали ученици, родитељи, наставници и пријатељи 

школе. Овакав важан облик сарадње са родитељима, као и друга укључивања родитеља које 

је добра пракса школе показала, наставиће се чим то епидемиолошка ситуација буде 

дозвољавала. 

6.6.5. Директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на развој кључних 

компетенција за целоживотно учење ученика и наставника. 

- На основу потписаног уговора о сарадњи школе са  Гете институтом из Београда у оквиру 

пројекта Партнерске школе за учење немачког језика (PASCH)  18 ученика 7. разреда полагало 

је 19. новембра бесплатно у Гете институту језички испит из немачког језика А1-ФИТ 1 нивоа. 

У мају месецу 17 ученика полагало је у Гете институту у Београду међународно признат испит 

А1-ФИТ 1 из немачког језика, а 9 ученика положило је и ниво А2-ФИТ 2. Укупно је 44 ученика 

од 6. до 8. разреда бесплатно добило језичку диплому Гете института која важи свуда у свету. 

- Директор и један наставник школе су у оквиру пројекта ОЕБС-а и Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја снимили по 48 часова из предмета Српски као нематерњи језик 

за онлајн емитовање и емитовање на РТС Планета.  

- Наставница Мађарског језика као матерњег, у другом циклусу, за потребе емитовања наставе 

на даљину снимила је 15 часова. 

- 3 учитеља снимило је у сарадњи са Мађарским националним саветом за потребе емитовања 

онлајн видео-часова 28 часова за први циклус образовања на мађарском наставном језику. 

- међународна сарадња са братским школама – Потврђивање договора о регинолној сарадњи. 

Уговорне стране су Основна школа „Број 1“- Темишвар, Школски центар „Чики Гергеј“- 

Арад, Средња школа „Барток Бела“- Темишвар, ОШ „Гедо“ и  „Институт за основно 

уметничко образовање“- Сегедин и ОШ „Сечењи Иштван“.   

Слабости: На основу члана 17. Мерила за вредновање Правилника о вредновању 

квалитета рада установе (Сл. Гласник РС, бр.10/2019 од 15.2.2019. године), и  увида у 

школску документацију није исказана слабост за стандард 6.6. Школа подржава 

иницијативу и развија предузетнички дух. 

 

Извори доказа 

 Извештај о раду директора школе  

 Учешће и успеси на свим нивоима такмичења (Извештај о такмичењима) 

 Уговори о сарадњи (Гете институт из Београда) 

 објаве на званичној Фејсбук страници школе и на сајту школе 

 Објаве у медијима 

 

 

Ниво остварености стандарда: 4 
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У Суботици, 15.09.2021. 

Дел. бр. 17-2293 

 

Тим за самовредновање рада школе 

 

 


