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2018/2019. ГОДИНУ

На  првом  састанку  тима  за  самовредновање  у  школској  2018/2019.
Години  одлучено  је  да  се  ове  године  вреднује  прва  област  квалитета-
Програмирање, планирање и извештавање.  То је одлучено узимајући у обзир
Извештај о самовредновању за 2017/2018. годину, као и Годишњи извештај о
раду школе за 2017/2018. годину. Увидом у то које су области самовредновања
до сада самовредноване у претходних пет година, приметно је било да није
вреднован само део Школски програм (  област  1).  Како  је  тај  део сада  по
новом Правилнику о стандардима квалитета рада установе  садржан у делу
Програмирање, планирање и извештавање, то је још један од разлога због чега
је изабрана оба област. 

Након  увида  у  стандарде  и  иникаторе  у  оквиру  области  1  која  се
самовреднује,  самовредновање  је  обављено  у  току  другог  полугодишта
школске 2018/2019. Године. Приступило се прегледу школске документације
(  Годишњи  план  рада,  Годишњи  извештај  о  раду  школе,  Развојни  план,
Школски  програм  и  планови  наставника),  а  за  потребе  самовредновања
стандарда 1.3.  сачињен је и  Google упитник који су попуњавали наставници
одабрани случајним узорком ( 56 наставника је попунило упитник).



Извештај  о  самовредновање
области  квалитета  1:
Програмирање,  планирање  и
извештавање
Подручја     вредновања:  
1.1.  Програмирање     образовно-васпитног     рада     је  у  
функцији     квалитетног     рада     школе.   
          СТАНДАРД ЈЕ У ПОТПУНОСТИ ОСТВАРЕН

1.1.1. Школски  програм  се  заснива  на  прописаним  начелима  за  израду
овогдокумента. –ИНДИКАТОР ЈЕ У ПОТПУНОСТИ ОСТВАРЕН

ТВРДЊЕ ДА НЕ
Школски програм садржи циљеве школског програма. +
Школски програм садржи назив, врсту и трајање свих програма 
образовања и васпитања које школа остварује.

+

Школски програм садржи језик на коме се остварује програм. +
Школски програм садржи начин остваривања школског програма. +
Школски програм садржи начин прилагођавања школског 
програма према нивоу образовања и васпитања.

+

Школски програм садржи друга питања од значаја за школски 
програм.

+

1.1.2.У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе
(наставници,  стручни сарадници,  директор,  ученици,  родитељи,  локална
заједница). 
            ИНДИКАТОР ЈЕ У ПОТПУНОСТИ ОСТВАРЕН

ТВРДЊЕ ДА НЕ
У изради Развојног плана установе учествовали су наставници. +
У изради Развојног плана установе учествовали су стручни 
сарадници.

+

У изради Развојног плана установе учествовао је директор. +
У изради Развојног плана установе учествовали су ученици. +
У изради Развојног плана установе учествовали су родитељи. +
У изради Развојног плана установе учествовала је локална 
заједница.

-

1.1.3.Садржај кључних школских докумената одржава специфичности
установе. 

              ИНДИКАТОР ЈЕ У ПОТПУНОСТИ ОСТВАРЕН
ТВРДЊЕ ДА НЕ

Школски програм одражава специфичности установе. +



Школски развојни план и акциони план ШРП-а одражава 
специфичности установе.

+

Годишњи план одражава специфичности установе. +
        

1.1.4.Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима
и проценама квалитета рада установе.
                  ИНДИКАТОР ЈЕ ДЕЛИМИЧНО ОСТВАРЕН

ТВРДЊЕ ДА НЕ
Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким 
подацима самовредновања рада установе.

+/-

Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким 
подацима о спровођењу акционог плана ШРП-а.

+/-

Програмирање рада заснива се на екстерним проценама квалитета
рада установе.

+/-

1.1.5.  У  програмирању рада уважавају се узрасне,  развојне  и  специфичне
потребе ученика. 
                ИНДИКАТОР ЈЕ У ПОТПУНОСТИ ОСТВАРЕН

ТВРДЊЕ ДА НЕ
Школски програм и Годишњи план садржи изборне наставне 
предмете.

   +

Школски програм и Годишњи план садржи слободне активности 
ученика.

+

Школски програм и Годишњи план садржи додатну наставу 
ученика.

+

Школски програм и Годишњи план садржи допунски наставу 
ученика.

+

Подручје вредновања
1.2. Планирање  рада  органа,  тела  и  тимова  је  у  

функцији ефективног и ефикасног рада у школи. 
СТАНДАРД ЈЕ ДЕЛИМИЧНО ОСТВАРЕН

ТВРДЊЕ ДА НЕ
1.2.1.  Годишњи  план  рада  донет  је  у  складу  са  школским
програмом, развојним планом и годишњим календаром. 

+

1.2.2.1. Циљеви из развојног плана и школског програма, као и 
актуелне потребе школе, конкретизовани су у оперативним 
плановима стручних већа.

-

1.2.2.2. Циљеви из развојног плана и школског програма, као и 
актуелне потребе школе, конкретизовани су у оперативним 
плановима Наставничког већа.

-



1.2.2.3. Циљеви из развојног плана и школског програма, као и 
актуелне потребе школе, конкретизовани су у оперативним 
плановима тимова.

+

1.2.2.4. Циљеви из развојног плана и школског програма, као и 
актуелне потребе школе, конкретизовани су у оперативним 
плановима стручних сарадника.

+/-

1.2.2.5. Циљеви из развојног плана и школског програма, као и 
актуелне потребе школе, конкретизовани су у оперативним 
плановима директора.

+/-

1.2.3.  Планови  органа,  тела  и  тимова  јасно  одсликавају  процесе
рада и пројектују промене на свим нивоима деловања. 

+

1.2.4.  Оперативно  планирање  органа,  тела  и  тимова  предвиђа
активности  и  механизме  за  праћење рада и  извештавање током
школске године. 

+/-

1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду
школе и усклађен је са садржајем годишњег плана рада. 

+

Подручје вредновања:

1.3. Планирање     образовно-васпитног     рада     усмерено     је  
на     развој  и  остваривање     циљева     образовања  и  
васпитања,  стандарда     постигнућа/исхода  у  
наставним     предметима и општих     међупредметих  
и предметних     компетенција.   

За потребе самовредновања стандарда 1.3. сачињен је и Google упитник
који  су  попуњавали  наставници  одабрани  случајним  узорком  (  56
наставника је попунило упитник).

СТАНДАРД  ЈЕ ДЕЛИМИЧНО ОСТВАРЕН
ТВРДЊЕ ДА НЕ

            Наставницима  је  познато  које  међупредметне
компетенције постоје

51 5

1.3.1.  Наставници користе међупредметне  и  предметне
компетенције и стандарде за глобално планирање наставе 

46 10

1.3.1.Наставници  у  оперативним  плановима  укључују  исходе
постигнућа

49 7

1.3.2.  У  оперативним плановима наставника  и  у  њиховим
дневним припремама видљиве су методе  и  технике којима је
планирано активно учешће ученика на часу. 

+/-

1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног 
рада је функционално и засновано је на 
праћењу постигнућа ученика.

допунс
ка

13

додатн
2



а
оба 39

 
ниједно

2

1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати
испитивања интересовања ученика. 

+/-

1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на
аналитичко-истраживачким подацима,  специфичним потребама
ученика и условима непосредног окружења. 

+/-

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада
наставника  и/или напомене  о  реализацији планираних
активности.

28 27

Од три стандарда у оквиру ове области, два су делимично , а један у 
потпуности остварен. 

Самовредновањем  је  утврђено  је  да  су  Годишњи  план  рада  школе,
Извештај  о  раду  школе,  Развојни  план  и  Школски  програм  сачињавани  у
складу  са  нормама.  (  Школски  програм  је  написан  ове  школске  године  за
период  од 4 године). Сачињавање Годишњег плана рада и Извештаја о раду
школе од прошле године је унапређено, ова два документа су усклађена и
садрже  све  потребне  податке.  Оно  на  шта  је  потребно  посебно  обратити
пажњу  у  наредном  периоду  је  да  се  у планирању слободних активности
уважавају резултати испитивања интересовања ученика, посебно када је реч о
ваннаставним  активностима.  Приликом  планирања  слободних  наставних
активности за пети, шести и седми разред, ученицима се нуди избор између
цртања, сликања и вајања и хора и оркестра. Могуће је да би било адекватније
ако би у наредном периоду ученицима понудили неколико нових слободних
наставних  активности  од  предвиђених,  како  би  се  испитала  њихова
интересовања у погледу истих.  Такође,  у  оперативним плановима стручних
већа  и Наставничког већа  потребно је конкретизовати циљеве из  Развојног
плана и  школског  програма,  као и актуелне потребе школе.  Програмирање
рада  увек  заснивати  на  аналитичко-истраживачким  подацима
самовредновања рада установе, подацима о спровођењу акционог плана ШРП-
а, као и подацима са процене од стране екстерних евалуатора. Постарати се
да се  убудуће и  планирање допунске наставе  и  планирање  додатног рада
буде  функционално и засновано је на праћењу постигнућа ученика од стране
већине наставника. Приликом оперативног планирања  и писања припрема за
час  посебно  је  потребно  водити  рачуна  о   методама  и  техникама  које  ће
постаћи  већу  активацију  ученика,  тј,  не  сводити  предавање  само  на
фронтални  рад.   Сугерисати  наставницима  да  припреме за наставни рад
садрже самовредновање рада наставника  и/или напомене  о  реализацији
планираних активности и исто проверавати приликом посете часова. Истичући



важност  развоја  међупредметних компетенција, сугерисати наставницима да
већ приликом планирања часова за наредну школску годину,  у договору са
члановима  актива  и  стручног  већа  у  саме  планове  уврсте  пројектну  и
интегративну  наставу  (посебно  у  петом  и  шестом  разреду)која  ће  бити  у
функцији  развоја  међупредметних  компетенција  и  која  ће  се  као  таква
вредновати приликом посете часова од стране директора и чланова стручне
службе.  У  наредној  години  потребно  је  предвидети  и  планирати  чешће
извештавање  о  раду  тимова,  актива  и  стручног  већа  (   по  могућству
квартално).

Председник Тима за самовредновање: 
Андријана Божанин, помоћник директора
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