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На основу члана 119. т.2 Закона о основама система образовања и васпитања, 

Школски одбор Економско-трговинске школе у Пријепољу на седници 

одржаној 15.09.2021. године 

 

донео је 

 

 

ОДЛУКУ 

једногласно је усвојен 

ИЗВЕШТАЈ О  РАДУ ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ 

за школску 2020/2021.годину 

након упознавања са истим од стране директора школе. 

 

 

Образложење 

Након презентације Извештаја о раду Економско-трговинске школе за 

школску 2020/2021. годину, чланови Школског одбора су закључили да је исти 

добро урађен, детаљан и свеобухватан, након чега је донета одлука као у 

диспозитиву. 
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1.  МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ У КОЈИМА ШКОЛА 

ОСТВАРУЈЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД ТОКОМ ШКОЛСКЕ 

2020/2021. ГОДИНЕ 

 

ОПШТЕ СТАЊЕ ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА 

Економско-трговинска школа егзистира у две, суседне зграде - Стара зграда и 

Стубови, у којима су  прошле године уложена  опредељена буџетом општине планирана 

средства у опремању  простора: извршена је замена оштећених школских столица, врата, 

набавка стоних плоча, санирање оштећења у згради на стубовима, набавка и оправка 

неопходне техничке опреме, одржавање интернета и умрежених рачунара. Извршено је 

уређење и коректура зидова свих учионица, потпуно уређење зидова тоалета за ученике у 

старој згради, поправка водоинсталација у дворишту, дезинфекција и фарбање целог 

потходника, набавка књига и стручне литературе за библиотеку, књиге за одличне и друге 

награђене ученике, итд. Све просторије су у функцији, и све учионице су функционалан 

радни простор за извођење наставе.   

Протекле школске године, школа је уз помоћ општине, донација родитеља и 

сопственим средствима побољшала опремљеност кабинета и учионица, чишћење и 

опремање  просторија у школи, оправку столарије, набавку  штампача, тонера и опреме за 

умрежавање. У оквиру пројеката којим смо аплицирали претходних година побољшали 

смо свеукупно техничку опремљеност, такође библиотечки фонд, сигурније и безбедније 

услове рада и функционалност свих у школи. Свеукупно, значајно смо успели решити 

проблеме и подићи ниво услова рада. 

Од 1. септембра до 27. октобра 2020. године, у циљу заштите становништва од вируса 

COVID 19, по упутствu МПНТР-а, настава је реализована по комбинованом моделу: 

- непосредна настава је реализована са првом групом ученика, дужина трајања часа је 30 

минута, настава на даљину је реализована са другом групом ученика, дужина трајања часа 

од 15 минута. Групе су се током овог периода наизменично смењивале недељно. 

 Од 30. новембра до 18. децембра 2020. године, због погоршања епидемиолошке 

ситуације, сви ученици су пратили наставу на даљину. Часови су реализовани на 

платформи Google и трајање часа је било 45 минута. Измењен је школски календар, 

одлуком МПНТР-а, тако да је последњи дан рада у првом полугодишту био 18. децембар 

2020. године. Друго полугодиште је почело 18. јануара 2021. године. Настава у другом 

полугодишту, до 5. марта, реализована је на исти начин као и на почетку првог 

полугодишта, по комбинованом моделу. Од 8. марта до 16. априла 2021. године, због 

погоршања епидемиолошке ситуације, сви ученици су пратили наставу на даљину. Часови 

су реализовани на платформи Google и трајање часа је било 45 минута.  

 Од 19. априла 2021. године до краја другог полугодишта, настава је реализован по 

комбинованом моделу. С тим што су наставници по потреби позивали ученике на 

непосредно вредновање знања. Поред отежаних околности, наставна година је успешно 

завршена.   Успешно су се раализовали и сви матурски испити. 

 Било је много активности: успостављање контакта са свим наставницима 

задуженим за реализацију ОВР, прослеђивање добијених информација и упутстава; 

договор о наредним активностима. Информисање родитеља и ученика од стране 

одељењских старешина, формирање viber група, размењивање бројева и мејл адреса. 

Размена информација о корисним сајтовима, платформама, дигиталним уџбеницима; 

припреме материјала за рад; размене идеја. Представљање добијених смерница од стране 

Министарства; Представљање могућих форми образаца за оперативно недељно планирање 

наставе на даљину; 
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Руководство школе је у току трајања наставе на даљину, свакодневно и у било које 

време било на располагању наставницима за све недоумице и евентуалне потешкоће. 

Свакодневно је вршено ажурирање сајта школе, постављање свих важних информација, 

линкова, упутстава на сајт школе, али и на viber групе запослених у школи. Ажуриране су 

информације и сарадња са Школском управом и Министарством просвете кроз 

свакодневну комуникацију путем мејла; извештавање ШУ; достављање очекиваних 

планова; консултације по потреби. 

Успостављена комуникација са родитељима у циљу што успешнијег остваривања 

циљева наставе и учења на даљину. Прослеђивање упутстава у вези са превенцијом 

ширења вируса COVID-19. Дакле, били су обезбеђени услови за функционалну наставу 

према датим отежаним условима.  

Спецификација школског простора 

Редни 

бр 
Врста просторије 

Број 

просторија 

1. Кабинети 3 

2. Специјализоване учионице 11 

3. Спортска дворана 1 

4. Зборница 1 

5. Библиотека 1 

6. Амбуланта 1 

7. Канцеларије 4 

8. Ходници и степениште 3 

9. Магацински простор 1 

   10. Архива 1 

 Укупно 27 
Што се тиче објеката у друштвеној средини који су коришћени за наставу, можемо 

рећи следеће: ученици угоститељске и трговинске струке користили су по потреби наставе 

ресторанске објекте, приватна предузећа и самосталне трговинске радње, у складу са 

епидемиолошком ситуацијом и уз придржавање прописаних мера.                                                          

Наставна средства 

Проценат опремљености школе наставним средствима је следећи, кабинет 

угоститељске струке опремљен је готово 100 %, тако да пружа солидне услове за извођење 

и практичне и теоријске наставе. 

Практична настава трговинске струке обавља се у школском кабинету и продајним 

објектима у граду, где такође постоје солидни услови. 

Општеобразовни предмети су опремљени са неопходним наставним средствима 

70%, што је утврђено и од стране Министарства просвете приликом верификације школе. 

Школа је у циљу побољшања опремљености наставним средствима израдила и 

упутила два пројекта – програма у свом финансијском плану Министарству просвете и 

науке, Министарству за спорт и омладину  Реп. Србије и општини за адаптацију крова 

фискултурне сале, и адаптацију равног крова зграде на стубовима.   

Књиге и часописи 

Школска библиотека располаже фондом од око 9.700 кљига. Библиотека прима 

следеће часописе: Савремена школа, Актуелности, Књижевност и језик, Настава и 

васпитање, Педагогија, Угоститељство и туризам, Економист, и друге стручне часописе. 
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Поред тога библиотека сарађује са матичном библиотеком у граду у смислу размене 

књига. За набавку књига протекле школске године уложено је  око 100000динара. 

Ђачка кухиња 

Школа је ученицима обезбедила спремање хране у кухињи уз надзор и инструкције 

предметних наставника, као и уз придржавање епидемиолошких мера. На тај начин су 

ученици практично примењивали научено градиво. Након спремања су храну 

конзумирали. Оброк је бесплатан. 

 2. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА  2020/2021.    

 
СТРУКА I 

РАЗРЕД 

II 

РАЗРЕД 

III 

РАЗРЕД 

IV 

РАЗРЕД 

СВЕГА 

 Од. Бр. Од. Бр. Од. Бр. Од. Бр. Од. Бр. 

Трговина 1 27 1 26 1 30 1 27 4 110 

Угоститељство 1 17 1 25 1 25 - - 3 67 

Економска 2 60 2 58 2 59 2 59 8 236 

Свега 4 104 4 109 4 114 3 86 15 413 

Укупан број ванредних ученика наше школе, различитих смерова јесте 71, с тим да је 

10 ученика на доквалификацији, а 30 ученика на преквалификацији. 31 ученик је у статусу 

ванредног ученика наставио школовање. 

              

            СМЕР 

     БРОЈ 

УЧЕНИКА 

УКУПНО 

 Док. Прек.   

Кулинарски техничар    4 14 18 

Угоститељски техничар  / 7 7 

Трговински техничар   2 3 5 

Економски техничар  4 2 6 

Кувар / 2 2 

Конобар / 2 2 

УКУПНО  10 30 40 

 I II III IV  

Kонобар НШ 2 1 6 /  

Кувар      НШ / / 3 /  

Угоститељски техничар НШ  / / 1 1  

Кулинарски техничар НШ / / / /  

Економски техничар НШ  1 1 1 3  

Трговински техничар НШ / 1 7 3  

УКУПНО  3 3 18 7  

УКУПНО 31 71 

 

3.  ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ 
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4. НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

Радни однос наставника 

Врста радног односа Стручни Нестручни Свега 

Стални радни однос 24 - 24 

Радни однос на одређено 6 - 6 

Допуњавање норми у шк 14 - 14 

Свега наставника 44 - 44 
 

 4.  УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И СТРУКАМА 

Раз и 

одељ. 
Струка Бр 

уч. 
Завршили разред Свега 

позит. 
% Пона

вља 

% Средњ

а оцена 

   Од Вр До Дв      

I – 1  Економ 30 16 10 4 - 30 100,00 - - 4,40 

I – 2 Економ 30 4 11 12 3 30 100,00 - - 3,53 

I – 3 Трговин 27 3 12 12 / 27 100,00 - - 3,55 

I – 4 Угост 17 2 4 10 1 17 100,00 - - 3,41 

Свега 104 25 37 38 4 104 100,00 - - 3,72 

II – 1 Економ 30 9 14 7 - 30 100,00 - - 4,06 

II – 2 Економ 28 3 17 8 - 28 100,00 - - 3,82 

II – 3 Трговин 26 1 16 9 - 26 100,00 - - 3,69 

II – 4 Угостит 25 / 9 14 2 25  100,00 - - 3,28 

Свега 109 13 56 38 2 109  100,00 - - 3,71 

III– 1 Економ 30 24 6 - - 30 100,00 - - 4,80 

III– 2 Економ 29 15 8 6 - 29 100,00 - - 4,31 

III– 3 Трговин 30 7 9 14 - 30 100,00 - - 3,76 

III– 4 Угостит 25 4 11 10 - 25 100,00 - - 3,76 

Свега 114 50 34 30 - 114  100,00 - - 4,15 

IV– 1 Економ 29 14 11 4 - 29 100,00 - - 4,34 

IV– 2 Економ 30 10 20 - - 30 100,00 - - 4,33 

IV– 3 Трг.тех. 27 8 8 11 - 27 100,00 - - 4,03 

Свега 86 32 39 15 - 86 100,00 - - 4,23 

Укупно 413 120 166 121 6 413 100,00 - - 3,95 
                                                                                

Средња оцена 

Разред Свега ученика 
Свега са 

позитив. успехом 
Средња оцена 

      I 104 104 3,72 

     II 109 109 3,71 

     III 114 114 4,15 

     IV 86 86 4,23 

Свега 413 413 3,95 
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5. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА  

УГОВОРЕНИ И ОСТВАРЕНИ ЧАСОВИ 

Врста наставе 
РАЗРЕД 

Свега 
I II III IV 

Теоријска и практична 

настава 

     

     

Свега Уговорено 5796 5630 5479 3377 20.282 

Одржано 5798 5628 5505 3380 20.311 

                                                     
Сви планирани часови су одржани. Сви планирани часови су реализовани уз 

додатну подршку понуђених платформи и Google учионице. 

 

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА 

Предмет Допунска наста. Додатна наста. Свега 

 Планир Одржа Планир Одржа План Одрж 

Српски језик 90  34  124  

Математика 85  -  85  

Страни језик 85  -  85  

Свега 260  34  294  

 

 

6. ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ И ИЗОСТАНЦИ  

 

 

Уочљива је тенденција смањења броја изостајања ученика са часова у односу на 

претходну школску годину. У односу на претходну школску годину направљено је 

3.550 изостанака мање. Школа је у законском оквиру предузимала мере у циљу 

спречавања изостајања ученика у односу на Правилник о оцењивању ученика 

средње школе. Број изостанака је знатно смањен због тога што је услед пандемије 

вируса Covid 19  школа изводила наставу по комбинованом моделу. 

 

 

 

 

Наг. Пох. 

Укори Изостанци 

Одељ.Стар Одељ. Већа 
Оправ Неопр Свега 

Бр % Бр % 

121 121 64 - 60 - 8.240 973 9.213 
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Извештај о матурском и завршном испиту за 2020/2021. год. 
 

На крају 2020/2021. године у одељењима завршних разреда било је укупно 111 

ученика. Од тога 25 ученика са трогодишњим образовањем, образовни профил 

кувар/конобар, а 86 ученика са четворогодишњим образовањем (трговински теничар, 

економски техничар, финансијски администратор). Од укупног броја ученика, 111 ученика 

је са позитивним успехом заршило разред и истовремено су стекли услов за полагање 

матурског/завршног испита у јунском року. 

 

 

  Број ученика по одељењима: 

Финансијски администратор-29 ученика 

Економски техничар-30 ученика 

Трговински техничар-27 ученика 

Кувар/Конобар-26 ученика 

 

Сви ученици су успешно положили матурски испит и стекли су услов за стицање 

дипломе о завршеном степену стручне спреме. 

Ученици завршних разреда су стекли диплому одговарајућег занимања. 

Комисије су радиле у пуном саставу, по унапред предвиђеној сатници и радном 

времену  и све је протекло без проблема. 

На крају ове школске године 3 ученика су полагали разредни испит. 

 

 

 

 

7. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 
 
У протеклој школској години нису организоване многе манифестације, сусрети и 

догађаји у којим  смо увек имали активно учешће, због епидемиолошке ситуације.  

Током године одржана су 4 родитељска састанка. На њима су разматрана питања: 

пружање помоћи родитељима у решавању васпитних и новонасталих проблема, успех и 

дисциплина ученика, организација школског рада у ванредним околностима, сарадње и 

давање сагласности родитеља на програме, изборне предмете, анкете и акције везане за 

бригу о здрављу и безбедности ученика, акције добровољног давања крви, избор Савета 

родитеља, планови уписа ученика, професионална орјентација ученика, и др.  Поред ових 

састанака одржани су и индивидуални састанци са родитељима по потреби. 

 

  8. ДРУШТВЕНЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ  
 

 

Због епидемиолошке ситуације и похађања наставе по комбинованом моделу није 

било могуће реализовати секције. Часови су трајали тридесет минута и, због ситуације са 

вирусом, није било задржавања у школи.  

Руководиоци рецитаторске секције: Алимановић Сабахудин 

Руководиоци лингвистичке секције: Поровић Нермина, Којадиновић Олга 

Руководиоци спортске секције: рукомет/фудбал/атлетика: Солаковић Фарук. 

Руководилац спортске секције одбојка/кошарка: Бјелак Азра. 
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НАГРАДЕ И ПОХВАЛЕ ШКОЛСКЕ  2020/2021. године 

Ученици завршних разреда који су током школовања постигли одличне оцене 

школа је наградила дипломама и књигама, док је ученике свих разреда који су постигли 

одличан успех на крају школске године, школа наградила књигом.  

Ове школске године није било носилаца Вукове дипломе. 

У складу са Правилником о избору ученика генерације, комисија је је донела 

одлуку  да је Хасанбеговић Ерна, из одељења IV 1, смер финансијски администратор 

ученик генерације. Она је, уједно, и носилац Вукове дипломе. 
 

Такмичење ученика 

 

Због епидемиолошке ситуације, у школској 2020/2021.години, многа такмичења 

нису реализована, тј.одложена су. 

 

Школско такмичење из предмета Трговинско пословање / теоријски део, одржано 

је 05.03.2021. године у ЕТШ Пријепоље  у кабинету за Трговинско пословање. Такмичење 

се састајало само из  теоријског теста знања ( 30 питања ) а  које носи 100 поена. 

На такмичење су се пријавила четири ученикa трећег разреда: Бећировић Суанита, 

Мостарац Ена, Мушановић Мирела и Шећовић Емина, и постигли су следеће резултате:  

1. Шећовић Емина              82 поена 

2. Мостарац Ена                  80 поена 

3. Мушановић Мирела       79 поена 

4. Бећировић Суанита        78 поена 

Прва  два ученика, са највећим бројем поена пласирали су се за Републичко такмичење 

које је, због епидемиолошке ситуације, одложено. 

 

На међународном такмичењу у слепом куцању „Chrismas typing challenge“ у категорији 

јуниор, одржаног 19.децембра 2020.године, ученик Аид Кајевић је освојио 34. место са 

резултатом: 298,8 знакова у минути.   

 

Резултати такмичења из физичког васпитања: 

Окружно и међуокружно такмичење у стоном тенису је одржано у октобру 

2020.године. Ученици Економско трговинске школе су освојили друго место. 

 Окружно такмичење у женском рукомету је одржано 26.априла 2021.године. 

Ученице наше школе су освојиле прво место. 

 Након тога је, 29.априла 2021.године, одржано међуокружно такмичење у 

женском рукомету, где су девојке, такође освојиле прво место. 

 Републичко такмичење у женском рукомеру је одржано 13.маја 2021.године 

у Кладову. Ученице Економско трговинске школе су освојиле друго место. 

 Окружно такмичење у женском фудбалу одржано је у Бајиној Башти 05.маја 

2021.године. Ученице наше школе су освојиле прво место. 

 На међуокружном такмичењу у женском фудбалу одржаном у Чачку 17.маја 

2021.године наше ученице су освојиле друго место. 

 Окружно такмичење из атлетике одржано је у Прибоју, 11.маја 2021.године, 

у дисциплини бацања кугле. Ученици наше школе, Кајевић Хамед и Мустајбеговић 

Златан, освојили су прво место.  

Након тога је одржано међуокружно такмичење из атлетике у Чачку, 14.маја 

2021.године, где су Кајевић Хамед и Мустајбеговић Златан, такође, освојили прва места. 

Републичко такмичење је одржано у СремскојМитровици, 19.маја 2021.године, где 

је Кајевић Хамед освојио 3., а Мустајбеговић Златан 4.место.  
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Изазов - такмичење у организацији достигнућа младих CLIMATE-KIC испред 

европског института за иновације и технологију, а уз партнерску подршку HAB за 

климатске иновације SINHRO CONNECTING, одржано је онлајн 18.децембра 

2020.године.Ученици наше школе су се пласирали у финале. То су: Златан Мустајбеговић, 

Ерна Фазлић, Софија Словић, Дуња Тошић и Нађа Средојевић. 

У организацији достигнућа младих у априлу је одржано регионално такмичење 

ученичких компанија на којој се такмичила ученичка компанија из пријепољске 

Економско трговинске школе под називом CODE CART  и освојила друго место. Самим 

тим се пласирала у национално финале које ће бити одржано од 2-4.06.2021.године. 
                                        

ДРУШТВЕНИ  РАД 

 
У протеклој школској години ученици наше школе су на бази добровољности 

учествовали у више  корисних програма и акција.  То је углавном реализовано у оквиру 

заједничких акција наших ученика и наставника са невладиним организацијама које 

егзистирају у оквиру нашег рада, као и са онима који раде на нивоу Србије, активистима 

извиђача, планинарског друштва, републичких и локалних организација за младе, 

различитим удружењима, а и ангажовањем мањег броја ученика у осталим наставним 

данима за потребе града. 

Одржан је састанак са представницима МУП-а и представницима три средње 

школе о планираним активностима и акцијама током школске године, као и о 

радионицама које ће се одржати у три средње школе.  

Организована је традиционална радионица за ученице трећих и четвртих разреда 

средње школе, на тему „Превенција насиља над девојкама“ у оквиру пројекта „Активно и 

јавно у борби против насиља над девојкама“: Ученицима је подељена сагласност коју 

треба да потпишу њихови родитељи да би оне могле да учествују у радионици. Тема је 

занимљива и актуелна. 

У организацији Црвеног крста Пријепоље, у акцији добровољног давања крви, у 

библиотеци Техничке школе, 12 наших ученика се одазвао и показао своју хуманост, 

заинтересованост за помоћ другима и људскост.  

На састанку ученичког парламента презентована је тема „Хендикеп“, а затим је 

организована радионица за 30 ученика наше школе на исту тему. Радионица је 

реализована у сарадњи са Удружењем струдената са хендикепом, у оквиру пројекта 

Адаптација младих са хендикепом.  

Одржана је радионица за ученике  у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом 

Златибор..  

Ученици наше школе су учествовали на радионици „Семафор – зелено светло за 

родну равноправност“ која се одржала у Канцеларији за младе општине Пријепоље. 

Радионица је имала за циљ подизање свести и сензитивизацији заједнице у Санџаку по 

питању родне равноправности и родно заснованог насиља.  

 

 

У просторијама угоститељског кабинета наше школе, у сарадњи са Црвеним 

крстом Пријепоље, организована је додела захвалница ученицима који су били 

добровољни даваоци крви.  

Ученици наше школе, професорица Пјановић Марија, као и педагошкиња школе 

Мушовић Јасмина, узели су активно учешће на трибини „Могућности за повезивање 

образовних установа и усавршавање наставника из Србије у ЕУ“, која се одржала у 
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библиотеци ''Вук Караџић'' у Пријепољу . На трибини се говорило о пројектима сарадње 

образовних институција и омладинских организација са партнерским организац. из ЕУ 

Испред Дома културе, одржана је акција: „Значај укључивања младих са 

хендикепом“ коју је организовала КЗМ у оквиру пројекта Укључивање младих са 

хендикепом у омладинске активности. Акцију су подржали ученици наше школе. Заједно 

са представницима КЗМ – а су делили летке, лифлете грађанима нашег града. Циљ акције 

је подиње свести грађана у Пријепољу о изазовима са којима се сусрећу особе са 

хендикепом, о појму хендикеп, посебне потребе, како особама са хендикепом и посебним 

потребама пружити подршку.  

Поводом обележавање Савиндана, школске славе, организована је представа у 

нашој школи прикладна поменутом дану. Ученици су рецитовали, причали о Светом Сави, 

играли народна кола. Био је прикладан и занимљив програм. Такође, организовано је 

заједничко дружење ученика и запослених, обележена је школска слава у школској 

библиотеци, као и традиционални Светосавски шаховски турнир за просветне раднике, 

чији смо домаћини већ двадесетак година. 

Ученици наше школе су учествовали на радионици под називом „Ја хоћу да знам“, 

у организацији Центра за заштиту људских права и толеранцију Полимље. Едуковани су 

из области права, те о томе коме је потребно обратити се у случају да се крше права 

своког појединца, као и у случају дискриминације.  

Ученици наше школе посетили су Канцеларију за младе Општине Пријепоље, том 

приликом их је координаторка Канцеларије за младе упознала са радом канцеларије, 

пројектима на којима раде, о активностима на којима могу да се ангажују ученици.  

Поводом обележавања светског дана деце оболеле од рака, међу волонтерима су 

били и ученици наше школе. Хуманитарна акција се организовала испред Дома културе. 

Уз пригодан музички програм обележен је овај дан. Наши ученици су били волонтери на 

овој хуманитарној акцији.  

У библиотеци наше школе, обележен је 21. фебруар, Међународни дан матерњег 

језика. У циљу подстицања читања, под слоганом „Када отвориш књигу отвори се твој ум 

и срце“, ученици су читали стихове љубавне поезије.  

Ученици наше школе, образовни профил кувар и конобар, престали су са 

реализацијом професионалне праксе ван школе.  

Све школске активности, укључујући и друштвено користан рад су прилагођиване 

током године и до краја школске године због промена модела наставе, проузрокованог 

пандемијом вируса Covid 19. 

 Планиране активности су у потпуности реализоване. У периоду када је услед 

пандемије настава организована на даљину било је потешкоћа, али је. настава на даљину 

успешно реализована из свих предмета. Ученици су редовно пратили овај вид наставе и 

извршавали своје обавезе. 

У протеклој школској години Ученичка задруга је радила на пружању 

угоститељских услуга и као ученичка компанија у оквиру програма Достигнућа младих 

Србије. С обзиром да су кабинети намењени првенствено за обуку ученика, то су после 

ових функција користили за планирање, скупљању секундарних сировина, пружању 

хуманитарне помоћи. Ученици угоститељске струке организовано су пружали услуге у 

предузећима и установама у граду приликом одређених прослава и приредби.  

Задужени наставници: Жељана Томашевић, Славица Бјелић, Вујашевић Дејан и 

Хоџић Сенад. 

 

 

 



13 

 

 

ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА 
 

Као и претходних година, почетком школске године извршен је општи систематски 

преглед ученика првог разреда у сарадњи са Домом здравља и Школским диспанзером, по 

здравственим картонима и списковима ученика. 

Здраствени радници преузели су мере у циљу лечења ученика који су испољавали 

здраствене проблеме. Такође је извршен систематски преглед зуба на основу чега је 

планирана стоматолошка интервенција код појединих ученика. То је урађено у оквиру 

стоматолошке ординације при школском диспанзеру.  

Ученици угоститељске  и трговинске струке имали су посебне санитарне прегледе 

ради добијања санитарне књижице, како би могли обављати практичну наставу.  Задужени 

наставници: Вујашевић Дејан, Томашевић Жељана и Хоџић Сенад 

У оквиру наставе из биологије и хигијене одржана су предавања на теме: Хигијена 

и заштита животне средине, штетност од пушења, узимања алкохола и дроге, штетност 

нароманије. У овиру наставног предмета Исхрана, ученици сту стекли основна знања о 

врстама хране, здравој исхрани  и здравом начину живота. Предузимане су и одређене 

мере у оквиру чишћења учионица школског простора у циљу одржавања хигијене.            

Задужени наставници: Мерсудин Кајевић, Ина Милошевић и одељењске старешине. 

Наставници физичког васпитања су добили задатак уочене евентуалне здравствене 

проблеме или деформитете код ученика, исте упуте одговарајућој здравственој служби 

школског диспанзера Дома здравља, са којом је школа имала врло добру, константну 

сарадњу. Задужени наставници: Бјелак Азра и Солаковић Фарук. 

У сарадњи са Црвеним крстом из Пријепоља, организована су предавања поводом 

1.децембра, дана борбе против сиде, превенције болести зависности и полно преносивих 

болести, а све у циљу превенције болести.  

 

ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, КРОСОВИ  
 

Планирана је екскурзија ученика матураната, али није реализована  

Стручна једнодневна посета ученика и наставника школе Сајму књига у Београду, 

планирана је у октобру месецу, али нереализованим планираним активностима. 

Стручна посета ученика угоститељске и трговинске струке Сајму хране у Будви, 

отказана је због тешке епидемиолошке ситуације у земљи и  стања узрокованог 

пандемијом вируса Covid 19. 

Планирани излети и пролећни кросови су отказани такође због стања узрокованог 

пандемијом вируса Covid 19. 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

   

У протеклој школској години у области професионалне оријентације урађено је 

следеће: уместо планиране посете основним школама коју би извео тим наставника 

стручних предмета са педагогом и директором школе, ученицима 8. разреда осн. школа у 

нашем граду достављени су одштампани лифлети који дају информисање ученика осмог 

разреда о струкама и занимањима која постоје у нашој школи, о предностима уписа, 

За наше матуранте обезбедили смо информаторе високошколских установа и 

информације о начину конкурисања, полагања квалификационих уписа, информисање 

ученика на часу одељењског старешине и кроз поједине предмете о проходности на 

вишим школама и факултетима са појединих занимања.Иако су били отежани услови, 

када је текла непосредна настава у школи остварене су презентације виших школа и 

факултета са  предавачима свим разредима матураната у просторијама наше школе, 

информисање ученика о могућностима доквалификације и преквалификације у складу са 

захтевима рада, и др.   
 

Задужени наставници: Хурић Селма, Вујашевић Дејан, Кордић Ирмедин и Мушовић 

Јасмина и др. 
 

На основу Годишњег плана рада  Тима за професионалну оријентацију реализоване су  

планиране активности. 

Септембар:  

Израда Годишњег и операционалног плана рада на професионалној оријентацији. 

Октобар: 

- Реализација часова професионалне оријентације у првим разредима „Почетак правог 

пута“.    

Новембар: 

  -Реализација часова професионалне оријентације у другим разредима ОМОТ-

модел, у сарадњи са одељењским старешинама. 

Реализација активности  прилагођена је месечној промени смена и поштован је рад блок-

наставе. 

  

 - Стручно усавршавање „Каријерно вођење и саветовање“ приручник за наставнике 

средњих школа. 

 -Стручно усавршавање- „Каријерно вођење и саветовање у средњој школи “ 

 

Децембар: 

- Анкетирање ученика завршних разреда (у сарадњи са одељењским старешинама) о 

заинтересованости  за Тест професионалних способности.  

- Контактирање Данке Коњокрад и достављање спискова заинтересованих             

ученика. 
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Фебруар: 

-  Контактирање НСЗ (Д. Коњокрад) и тестирање ученика у складу са договореним 

терминима. 

- Даљи рад на мотивисању ученика  завршних разреда да ураде тест професионалних 

способности и интересовања у Националној служби запошљавања. 

- Реализација часова професионалне оријентације у трећим разредима   

- Промоције високих школа и факултета 

Март: 

- Планиране активности за прво полугодиште су реализоване.  

Од 8. марта до 16. априла 2021. године, због погоршања епидемиолошке ситуације, сви 

ученици су пратили наставу на даљину. Од 19. априла 2021. године до краја другог 

полугодишта, настава је реализована по комбинованом моделу.  

 Поред отежаних околности, наставна година је успешно завршена.   

Било је много активности: успостављање контаката, прослеђивање добијених 

информација и упутстава; договор о наредним активностима. размењивање информација о 

корисним сајтовима, платформама, дигиталним уџбеницима; припреме материјала за рад; 

размене идеја.  

 

 

 

 

               9. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ    

 

А) Извештај о раду наставничког већа  

У току 2020/2021. школске године на седницама наставничког већа су разматрана 

следећа питања:  

Разматрање Извештаја о раду школе за шк. 2019/20. г. 

Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за шк. 2020/21. г. 

Разматрање предлога Анекса школског програма 

План писмених провера  

Васпитно-дисциплинске мере 

Анализа успеха ученика на крају прве класификације и мере за побољшање 

Анализа педагошке документације 

Област самовредновања у текућој школској години 

План уписа за 2021/22 г. 

Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и мере за побољшање 

Изостанци и васпитно-дисциплинске мере и мере за побољшање 

Извештај руководиоца стручних већа о раду већа за прво полугодиште (ел.и) 

Извештај руководиоца секција, вођа актива и тимова (ел. извештај) 

Усвајање матурских питања, тема и области 

Анализа реализације угледних/огледних часова 

Извештај о посећеним часовима 

Информација о изменама и допунама Закона из области образовања 

Извештај о реализацији наставе и наставе на даљину 
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Ванредни ученици – утврђивање успеха 

Похваљени ученици и наставници  

Верификација избора ученика генерације и ученика одељења 3-4 

Распоред полагања матурских испита 

Именовање комисија за матурски испит и чланова испитног одбора 

Упис ученика у школску 2021/22. годину 

Расподела часова наставника за 2021/22. годину 

Екскурзија ученика за школску 2021/22. годину 

Опредељење за изборне предмете ученика  

Технолошки вишкови и преузимања у 2021/22. години 

Конкурс за запошљавање 

ИКТ инфраструктура 

Годишњи одмори за запослене у 2021. години 

Инспекцијски прегледи 

Општи успех ученика на матурском испиту 

Верификација успеха ученика  

Утврђивање успеха и понашања ученика I, II и III разреда на крају године 

Припреме за израду Извештаја о раду Школе и Годишњег плана рада 

Усвајање уџбеничке литературе за школску 2021/22. годину 

Анализа рада Педагошког колегијума 

Анализа рада стручних већа 

Анализа рада тимова и актива 

Анализа рада ваннаставних активности 

Педагошка документација 

Све седнице које су предвиђене Годишњим планом рада Школе су и 

реализоване. 

Одржано је 10 седница наставничког већа. 

 

Поред наведених питања на дневном раду су била и текућа питања везана за 

делокруг рада овог органа, а усклађена са потребама школе информације са састанка 

Заједнице економских и угоститељских школа, састанака Друштва директора школа, 

Актива директора средњих школа, инструкције Министарства просвете, ЗУОВ, програма 

програма реформе средњег стручног образовања , као и решавање по захтевима ученика. 

 

 

Б) Рад одељењских већа 
 

Одељењска већа су одржала 4 седнице током школске године. У одељењима где је 

било одређених васпитних проблема и где је постигнут слабији успех ученика одржано је 

више састанака. 

Узимајући у обзир план који је израђен пред почетак школске године, али и рад по 

комбинованом моделу уз периодични прелазак на онлајн наставу, може се контатовати да 

су планиране активности у великој мери реализоване. 

На састанцима одељењских већа анализиран је успех и дисциплина ученика и 

предлагане су мере за побољшање успеха и дисциплине, расправљало се о узроцима 

неоправданог изостајања са часова, о оцењивању и уједначавању критеријума, о обавезама 

ученика, итд. 
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Ц  ) Рад директора школе 
 

Активности директора школе одвијала се у складу са Годишњим програмом рада 

школе. Посебан акценат дат је на следећа питања:  

 Организација полагања испита и уписа ученика,  

 Припреме и прикупљање података за израду Извештаја о раду школе и 

Годишњег програма рада школе, 

 Организација радних задатака свих радника школе, 

 Рад са стручним телима школе, 

 Анализа материјалног – финансијског пословања школе, 

 Анализа резултата васпитно – образовног рада, 

 Праћење реализације програма рада школе 

 Израда пројеката и учешћа на конкурсима 
 

У току школске године, директор је посетио  часове теоријске наставе и часове 

практичне наставе, присуствовао свим седницама одељењских  већа, као и редовно на 

свим састанцима Тима за самовредновање рада школе, састанцима стручних већа и више 

родитељских састанака. 

 

 

Д ) Рад педагошке службе  
 

Рад се одвијао кроз следеће активности:  

Рад са ученицима: 
 

 Припреме за пријем ученика првог разреда, спровођење анкета, соцкарте  

 Прављење базе података ученика 

 Праћење адаптације ученика првог разреда 

 Саветодавни рад са  ученицима 

 Конституисање Ученичког парламента 

 Решавање актуелних проблема у наставном процесу 

 Идентификација и рад са ученицима с посебним потребама 

 Упознавање ученика са методама и техникама успешног учења 
 

Рад с наставницима и одељенским старешинама 
 

 Пружање помоћи наставницима у програмирању и планирању свог рада 

 Посета часовима редовне наставе,допунске и додатне наставе 

 Укључивање наставника у процес стручног усавршавања 

 Помоћ у процесу организације такмичења 

 Пружање помоћи у процесу организације часа и осталих васпитно 

образовних облика рада 

 Пружање помоћи приликом израде портфолија 

 Смернице и упуте за угледне часове 

 Помоћ наставницима у раду са ученицима са посебним потребама (Ученици 

с тешкоћама у развоју и надарени, талентовани ученици) 

 Помоћ у избору ученика за поједине секције у школи 

 Рад у стручним активима школе 
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Рад са родитељима 
 

 Индивидуални и групни рад са родитељима 

 Присуство родитељским састанцима по потреби 

 Организација и реализација семинара за родитеље 

 Сарадња са Саветом родитеља 

 

Аналитичко – истраживачки рад 
 

 Истраживање о социјалном статусу ученика првог разреда 

 Учешће у процесу самовредновања школе и имплементацији резултата у 

циљу побољшања квалитета рада школе 

 Анализа часова допунске наставе у одељењима угост.струке 

 Истраживање  на тему испитивања узрока и разлога за неоправдано 

изостајање са часова и за све матуранте '' Жеље и могућности уписа ученика 

на студије'' 

 

Рад у стручним органима школе 

 Учешће у Тиму за инклузију 

 Учешће у раду Одељенских већа 

 Учешће у раду Школског одбора 

 Учешће у раду Наставничког већа  

 Учешће у раду тимова и комисија школе 

Остале активности 

 

 Учешће у изради Програма рада школе, Извештаја и праћење остваривања 

тог програма 

 Учешће у организацији васпитно – образовног рада, рад на припреми 

извештаја о резултатима класификационих периода 

 Вођење и ажурирање педагошке документације 

 Стручно усавршавање, учешће на семинарима, предавањима 

 Организација предавања на теме за које се искаже интересовање и потреба 

 Сарадња са локалном самоуправом 

 Сарадња са невладиним организацијама  

 Сарадња са основним и средњим школама из града али и из региона.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 

 

У овој школској години библиотека је радила са радним временом од 8-14 часова. 

Корисници библиотеке били су редовни и ванредни ученици школе и запослени (наставно 

особље, стручни сарадници, наставници запослени као замене одсутних колега, помоћно 

техничко особље. 

Укупно је издато око 500 библиотечких јединица. 

Библиотечки фонд је ове године зановљен са 70 наслова, од тога 15 уџбеника и 20 наслова 

белетристике, добијених као поклон. 

 

Библиотекарка је послала План рада библиотеке за 2020/21.годину  и Извештај о раду 

библиотеке за прошлу школску годину. 

 

- библиотекарка је присуствовала састанку у Дому културе поводом пројекта „Млади 

против насиља над женама“. Идеја је да се заинтересовани дечаци, ученици другог и 

трећег разреда укључе у пројекат на нивоу средњих школа ове општине, креирају своју 

локалну кампању и касније размене искуства са учесницима пројекта из региона Западног 

Балкана. 

Одржани су часови упознавање са школском библиотеком у свим одељењима 

првогразреда  у октобру месецу. 

 

-библиотекарка је присуствовала промоцији филма оквиру пројекта „Млади против 

насиља над женама 

 

-библиотекарка је у Библиотеци града Ужица присуствовалаједнодневној обуци за рад у 

програму за унос података о библиотечком пословању Народне библиотеке Србије, која је 

постала нови носилац посла прикупљања ових података. 

Требало је да добијемо шифре за приступ и унесемо податке, али је све одложено због 

пандемије. 

У време ванредног стања није било издавања књига и библиотека није радила. 

 

У месецу мају је библиотекарка започела редовну ревизију књижног фонда, у оквиру 

које је извршен и кориснији и прегледнији размештај фонда лектире. 

Библиотекарка је сарађивала са руководством школе, професорима, стручним 

сарадницима, помагала ученицима око израде семинарских радова и реферата, 

проналазила одговарајућу литературу, била на услузи приликом израде паноа, и сл. 

Остварена је сарадња и пружена помоћ у раду свим секцијама у оквиру Стручног већа 

професора српског језика и књижевности. 

Такође, библиотекарка је присуствовалa и учествовалa у раду на седницама Наставничког 

већа Школе. Библиотекарка је, по потреби, обављала и различите послове по налогу 

директора.Редовно присуствовалa општинским састанцима актива и струковних 

удружења. 

             Библиотекарка Гора Михаиловић је остварила 16 сати стручног усавршавања. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРИЈАТА ШКОЛЕ 

 
Секретар школе је Капур Селмо, дипломирани правник, који је од другог полугодишта. 

преузео секретаријат после одласка у пензију секретара Буквић Вишње. 

Секретар школе је током школске 2020/2021. године, у оквиру редовних послова реализовао/ла  следеће 

активности: 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

 

САРАДЊА СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ИНСТИТУЦИЈАМА 

1. Редовни квартални извештаји управи за јавне набавке сваког трећег месеца 

2. Извештај поверенику за информације од јавног значаја јануар 2021. 

3. Центри за социјални рад Пријепоље квартално извештавање ради остваривања права 

   на дечји додатак 

4. МПНТР – достављање података о потреби новог запошљавања јануар 2021. 

5. Усвајање плана интегритета – портал Агенције за борбу против корупције јануар 2021. 

6. ПИО фонд – права бивших радника у поступку обрачуна пензије – 

 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА РАДУ 

7. Израда програма обуке противпожарне заштите  

8. Испитивање електро инсталација децембар 2020. 

9. Категоризација објекта школе за противпожарну заштиту март 2021. 

 

РАДНИ ОДНОСИ 

10. Покренут поступак расписивања конкурса за пријем у радни однос 5 извршилаца на неодређено време 

фебруар 2021. 

11. Припрема документације за одлазак у пензију 2 запослена новембар-март. 

12. Усаглашавање података запослених у Централном регистру социјалног осигурања са  јединственом 

квалификацијом занимања током школске године 

 

ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА УЧЕНИКА 

13. Рад у тиму за заштиту од насиља октобар 2020. 

14. Израда дупликата јавних исправа  

15. Обрада захтева за стипендије ученика септембар 2020. 

 

САРАДЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА 

16. 0Ш општине Пријепоље 

17. СШ ,  члан конкурсне комисије јун 2021. 

МЕНТОРСКИ РАД 

18. Ментор приправнику наставнику права  

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

19. Саветовање „Актуелности у пословању установа образовања и васпитања“ 2020. 

20. Радионица: „Обрада података о личности“ децембар 2020. 

21. Састанак секретара образовних установа Пријепоље март 2021. 

 

          
                                                                    Секретар школе 

          Капур Селмо 
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      Извештај о раду наставничког већа  
 

Наставничко веће школе се током школске године бавило укупним педагошким 

питањима школе. На седницама Већа разматрала су се општа питања из организације рада 

Школе као васпитно образовне установе. Седницама наставничког већа руководио је 

директор школе и остварене су све планиране активности.  

Програм рада претходне школске године 2020/2021. обухватио је следеће 

активности: 

Август: организација поправних и матурских испита и уписа ученика, успех ученика, 

подела предмета на наставнике и одељенских старешинстава, избор руководилаца 

стручног већа, актива, секција и др.; доношење распореда, избор уџбеника, утврђивање 

кадровских потреба школе, планирање и формулисање рада наставника у оквиру 40-

часовне радне недеље. 

 

Време       

реал. 
Активности / теме 

Носиоци 

реализације 

Начин 

реализациј

е 

    

С
еп

те
м

б
ар

 

   

 

-Усвајање дневног реда  и Извода из записника са 

претходне седнице 

-Разматрање Годишњег извештаја о раду школе 

-Разматрање Годишњег плана рада за текућу школ. год 

-Усвајање структуре радне недеље за наставнике и 

стручне сараднике 

-Текућа питања 

Тим за израду извештаја о 

раду школе 

Тим за израду Годишњег 

плана и програма рада 

школе 

Предметни наставници, 

директор, педагог 

Састанак, 

Презентација, 

Разговор, 

Излагање, 

Дискусија, 

Договор, 

Анализа 

Н
о

в
ем

б
ар

 

   Н
о

в
ем

б
ар

 

   

- Усвајање дневног реда и Извода из записника са 

претходне седнице 

-Реализација наставног плана и програма 

-Анализа васпитно – образовног рада, успеха и 

владања на крају првог класификационог периода 

-Превенција насиља, посебни ризици, мере заштите и 

реаговања у случају насиља  

-Предлог плана уписа за школску 2021/2022. 

Сви наставници, 

Наставничко веће, 

педагог, 

Састанак 

Разговор 

Дискусија 

Договор, 

Излагање 

Ја
н

у
ар

 - - Усвајање дневног реда  и Извода из записника са  

- -Разматрање и изрицање мера 

- -Коначан предлог плана уписа  

- -Текућа питања 

Сви предметни 

наставници, 

Наставничко веће, 

педагог,  директор школе 

Састанак 

Дискусија 

Анализа, 

Излагање, 

Ф
еб

р
у

ар
 

-Усвајање дневног реда  и Извода из записника  

-Усвајање измене распореда часова и распореда 

кабинетске наставе 

- Анализа васпитно – образовног рада, успеха и 

владања на крају првог полугодишта 

-Стручно усавршавање запослених (извештај о 

интерном и екстерном стручном усавршавању) 

-Анализа и реализација Годишњег плана рада и 

активности из ШРП-а 

-Доношење одлуке о организацији завршног и 

матурског испита и именовање испитног одбора 

-Текућа питања 

 

Сви предметни 

наставници, педагог 

школе, директор школе 

 

Састанак 

Разговор 

Дискусија 

Договор, 

Излагање 

А
п

р
и

л
 

- Усвајање дневног реда и Извода из записника  

-Анализа успеха и владања ученика на крају трећег 

класификационог периода 

-Доношење мера за побољшање успеха ученика  

-Доношење одлуке и усвајање испитних питања за 

завршни и матурски рад 

-Информације о активностима у области 

самовредновања   

-Текућа питања 

Сви предметни 

наставници, 

Наставничко веће, 

педагог,  директор школе 

Састанак 

Дискусија 

Разговор 

Учешће , 

Анализа, 
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-Утврђивање успеха и владања ученика завршних 

разреда на крају школске године  

-Организација матурских и завршних испита  

-Текућа питања 

Сви предметни 

наставници, педагог 

школе, директор школе 

Састанак 

Дискусија 

Договор, 

Излагање 
Ју

н
 

-Усвајање дневног реда  и Извода из записника  

-Утврђивање успеха ученика завршних разреда 

-Доношење одлуке о избору ученика генерације 

-Текућа питања  

Сви предметни 

наставници, педагог 

школе, директор школе 

Састанак 

Дискусија 

Разговор 

  
  

 Ј
у

н
  

- Усвајање дневног реда  и Извода из записника  

-Констатовање утврђеног успеха и владања ученика на 

крају другог полугодишта 

-Доношење одлуке о похваљивању и награђивању 

ученика 

-Именовање комисије за упис ученика, план рада за 

јун, јул и август  

-Предлог за избор члана Школског одбора испред НВ 

-Текућа питања 

Сви предметни 

наставници, 

Наставничко веће, 

педагог,  директор школе 

Састанак 

Разговор 

Дискусија 

Договор 

А
в
гу

ст
 - Усвајање дневног реда  и Извода из записника  

-Организација завршних испита, полагање испита за 

ванредне ученике 

-Припрема за почетак школске године 

-Текућа питања 

Сви предметни 

наставници, 

Наставничко веће, 

педагог,  директор школе 

Састанак 

Дискусија 

Договор 

Учешће 

А
в
гу

ст
 

- Усвајање дневног реда  и Извода из записника  

-Извештај о усаглашавању листа технолошког вишка и 

слободних радних места у ОШ и СШ  

- Подела предмета на наставнике 

-Доношење распореда часова и распореда писмених 

задатака 

-Коришћење уџбеника за 2021-2022 годину 

-Договор о наредним активностима: плану стручног 

усавршавања, самовредновању школе... 

-Текућа питања 

 

Сви предметни 

наставници, 

Наставничко веће, 

педагог,  директор школе 

Састанак 

Дискусија 

Разговор 

Договор 

Начин праћења реализације програма наставничког већа и носиоци праћења.  

-О редовности и благовремености заказивања седнице НВ стара се директор школе у сарадњи са колегијумом.  

-Процена остварености плана и програма НВ за текућу школску годину врши се преко анализе реализације 

годишњег плана рада школе и он је у потпуности реализован. Носиоци посла су директор школе и записничар.  

-Задужења за вођење записника: 

Записник о раду НВ води проф. Јањушевић Зорица. Записници са седница усвајају се на наредној седници.  

 
Наставничко веће је по потреби разматрало и остала питања из свог домена рада. Динамика 

одржавања седница наставничког већа се прилагођавала актуелним потребама у циљу 

благовременог решавања питања из свог делокруга. 
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Извештај о раду школског одбора 

 
Школски одбор је радио на основу одредаба Закона и пословника о раду. За 

претходну школску годину Школски одбор је планирао и одржао шест седница: 

Време       

реал. 
Активности / теме 

Носиоци 

реализације 
Начин реализације 

    

С
еп

те
м

б
ар

 

   

 
 Усвајање дневног реда и Извода из 

записника са претходне седнице 

 Разматрање и усвајање Извештаја о раду 

за претходну школску годину и Извештаја 

директора о раду 

 Разматрање и усвајање Годишњег плана 

рада школе за текућу школску годину 

 Информације о осигурању ученика школе 

и сагласност за добровољно учешће 

родитеља 

 Доношење одлуке о продужењу уговора о 

закупу са „Тргопеком“ 

 Доношење сагласности за изборне 

предмете 

 Текућа питања 

Директор школе, 

Педагог школе, 

Секретар школе, 

Председникк ШО 

Чланови ШО 

Презентација, 

Разговор, 

Излагање, 

Дискусија, 

Договор, 

Анализа 

 

Д
ец

ем
б

ар
  

 Усвајање дневног реда и Извода из 

записника са претходне седнице 

 Разматрање реализације васпитно – 

образовног рада, успеха и владања 

ученика на крају првог кл. периода 

 Превенција насиља, посебни ризици и 

мере заштите, реаговања у случају насиља  

 Информације о измени нормативних аката 

у складу са новим Законом, допуни 

Правилника, Измена финансијског плана 

ЕТШ за 2020.  

 Текућа питања 

Директор школе, 

Педагог школе, 

Секретар школе, 

Председникк ШО 

Чланови ШО 

Састанак 

Разговор 

Дискусија 

Договор, 

Анализа, 

Излагање, 

  
  

 Ј
ан

у
ар

  

 Усвајање дневног реда и Извода из 

записника са претходне седнице 

 Предлог финансијског плана ЕТШ и 

измене финансијског плана за 2021. год. 

 Утврђивање плана јавних набавки за 2021. 

Текућа питања 

Директор школе, 

Педагог школе, 

Секретар школе, 

Председникк ШО 

Чланови ШО 

Састанак 

Разговор 

Дискусија 

Договор, 

Анализа, 

Излагање, 

Ф
еб

р
у

ар
  

 Усвајање дневног реда и Извода из 

записника са претходне седнице 

 Разматрање успеха и дисциплине ученика 

на крају првог полугодишта 

 Разматрање и усвајање извештаја о 

пословању Економско – трговинске школе 

и Извештаја о донацији родитеља 

 Упознавање и усвајање Правилника ЕТШ 

усклађених са новим Законом о основама 

система обр. и васпитања 

Директор школе, 

Педагог школе, 

Секретар школе, 

Председникк ШО 

Чланови ШО 

Разговор 

Дискусија 

Договор, 

Анализа, 

Излагање 

А
п

р
и

л
  

 

 Усвајање дневног реда и Извода из 

записника са претходне седнице 

 Разматрање успех и владања ученика на 

крају трећег класификационог периода 

 Текућа питања 

Директор школе, 

Педагог школе, 

Секретар школе, 

Председникк ШО 

Чланови ШО 

 

Састанак 

Разговор 

Дискусија 

Договор, 

Анализа, 

Излагање 
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 Усвајање дневног реда и Извода из 

записника са претходне седнице 

 Разматрање и усвајање Пословника о раду 

наставничког већа и Правилника о раду 

ЕТШ, усаглашавање са новим Законом о 

основама система обр. и васпитања  

 Текућа питање 

Директор школе, 

Педагог школе, 

Секретар школе, 

Председникк ШО 

Чланови ШО 

 

Састанак 

Разговор 

Дискусија 

Договор, 

Анализа, 

Излагање 

Ју
н

  

 Усвајање дневног реда и Извода из 

записника са претходне седнице 

 Разматрање васпитно – образовног рада, 

успеха и дисциплине ученика на крају 

другог полугодишта 

 Текућа питања 

 

 

Директор школе, 

Педагог школе, 

Секретар школе, 

Председникк ШО 

Чланови ШО 

Састанак 

Дискусија 

Разговор 

Учешће , 

Анализа, 

 

А
в
гу

ст
 

 Усвајање дневног реда и Извода из 

записника са претходне седнице 

 Усвајање измене Финансијског плана  

 Текућа питања 

 

Директор школе, 

Педагог школе, 

Секретар школе, 

Председникк ШО 

Чланови ШО 

Састанак 

Дискусија 

Разговор 

Праћење реализације програма остварује се увидом у свеску записника и присуством седницама Школског 

одбора, носилац праћења директор школе, секретар и председник ШО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

Извештај о раду савета родитеља 
 

Савет родитеља радио на основу одредаба Закона и пословника о раду. За 

претходну школску годину савет родитеља је одржао 4 седнице.  

 

Време       

реал. 
Активности / теме 

Носиоци 

реализације 

Начин 

Реализације 

    

С
еп

те
м

б
ар

 

   

 

 Усвајање дневног реда и Извода из записника са претходне 

седнице 

 Конституисање савета родитеља школе за школску 2020/21. г, 

избор председника и заменика председника савета родитеља 

 Усвајање дневног реда и Извода са претходне седнице 

 Избор представника Савета родитеља за Школски одбор 

 Разматрање успеха и владања ученика на крају шк.године 

 Разматрање Извештаја о раду за 2019/20. годину 

 Разматрање Годишњег плана рада школе за 2020/21. год. 

 Доношење сагласности за добровољно учешће родитеља 

 Доношење одлуке о избору најповољније понуде за осигурање 

ученика 

 Доношење сагласности за програм и организ. екскурзије 

 Текућа питања 

Педагог 

Председник 

савета 

родитеља, 

Чланови 

савета, 

Директор 

 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

Д
ец

ем
б

ар
  

 Усвајање дневног реда и Извода зап. са претходне седнице 

 Разматрање реализације васпитно – образовног рада, успеха и 

владања ученика на крају 1. кл. периода, са преглогом мера за 

побољшање 

 Предлог плана уписа ученика у 1.разред ЕТШ за 2021/2022. 

годину – предлог стручних већа и наставничког већа 

 Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите, реаговања 

у случају када се насиље деси 

 Информације о изменама  аката у складу са новим Законом 

Педагог 

Председник 

савета 

родитеља, 

Чланови 

савета, 

Директор 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

 

Ф
еб

р
у
ар

  

 Усвајање дневног реда и Извода из записника  

 Разматрање успеха на крају 1.полугодишта, реализација 

наставе и годишњег плана рада 

 Разматрање и усвајање извештаја о донацији родитеља 

 Информације о актуелним стварима у школи 

 Текућа питања 

Педагог 

Председник 

родитеља, 

Чланови 

савета, 

Директор 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

А
п

р
и

л
  

 Усвајање дневног реда и Извода из записника Разматрање 

васпитно – образовног рада, успеха и дисциплине ученика 

накрају трећег класификационог периода, са предлогом 

мера за побољшање 

 Информације о активностима у школи 

 Текућа питања 

Педагог 

Председник 

родитеља, 

Чланови 

савета, 

Директор 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

 

Ју
н

  

 Усвајање дневног реда и Извода из записника Разматрање 

успеха и владања ученика на крају другог полугодишта  

 Предлог за избор члана Шк. одбора испред Савета родитеља 

 Доношење одлука о сагласности за донацију родитеља – 

добровољно учешће 

Педагог 

Председник 

родитеља, 

Чланови 

Директор 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

 

Праћење реализације програма остварује се увидом у свеску записника, и присуством седницама 

школског одбора, носиоци праћења су директор, председник СР и секретар школе 
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Извештај о раду педагошког колегијума 

 
Састанци Педагошког колегијума одржавали су се у школским просторијама 

следећом динамиком и са следећим садржајима рада: 

 

Време       

реал. 
Активности / теме 

Носиоци 

реализације 

Начин 

реализације 

    

С
еп

те
м

б
ар

 

    

-Конституисање Педагошког колегијума 

-Остварење год. Програма рада екскурзија 

-Планирање стручног усавршавања запослених 

-Унапређење обављања практичне и блок наставе, као и 

сарадње са соц. партнерима 

-Самовредновање рада школе 

-Информације о ученицима који раде по ИОП-у 

Директор, стручни 

активи и већа, педагог, 

Чланови педагошког 

колегијума 

Састанак 

стручних већа, 

предлози, 

договор, план 

усавршавања  

стручних већа 

 

О
к
то

б
ар

 –
 

н
о
в
ем

б
ар

 

-Реализација годишњег плана рада 

- Разматрање односа настава-ученик-наставник 

- Функционална, активна настава 

Директор, стручни 

активи и већа, педагог, 

Чланови пед.колегијума 

Састанак 

Разговор 

Дискусија 

Анализа, 

Д
ец

ем
б
ар

 

-Реализација Годишњег плана рада 

-Анализа рада Тима за самовредновање 

-Осврт на безбедност ученика и запослених, заштиту на раду 

и поштовање правила о кућном реду школе 

-Планирање стручног усавршавања запослених 

-Предлог плана уписа за школску 2021/2022. 

-Организација прославе школске славе 

-Усвајање индивидуалног плана и програма за ученике који 

раде по ИОП-у 

Директор, стручни 

активи и већа, педагог, 

Чланови педагошког 

колегијума 

Разговор 

Дискусија 

Договор, 

Анализа, 

Излагање 

 

А
п

р
и

л
 

-Упознавање са Документом о вредновању сталног стручног 

усавршавања у установи  

-Упознавање са формуларом личног плана стручног 

усавршавања 

Директор, стручни 

активи и већа, педагог, 

Чланови педагошког 

колегијума 

Састанак 

Посета 

Анализа, 

Дискусија 

М
ај

 –
 ј

у
н

 

-Анализа и унапређење односа у школи, добрих 

међуљудских односа и радне дисциплине 

-Извештаји са семинара и такмичења 

Припрема за успешан завршетак школске године 

-Праћење рада Стручних већа 

-Праћење остваривања Школског развојног плана 

-Информације о Плану интегритета 

Директор, стручни 

активи и већа, педагог, 

Чланови педагошког 

колегијума 

Састанак 

Дискусија 

Разговор 

Учешће , 

Анализа, 

 

Реализацију рада педагошког колегијума пратио је директор школе и педагошкиња школе, 

присуством састанцима и увидом у књигу записника, као и увидом у реализацију активности стручних већа 

дефинисаним на састанцима колегијума.  

Председници стручних већа су били врло активни и редовно присуствовали састанцима колегијума. 

 
Педагошки колегијум је разматрао и остала питања из свог домена рада. Динамика 

одржавања састанака се прилагођавала актуелним потребама у циљу благовременог 

решавања питања из свог делокруга. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

 

Стручни актив за развојно планирање Економско-трговинске школе у школској 

2019/2020. години чинили су председници стручних већа школе и педагог школе. 

Председник наведеног актива био је проф. Милошевић Радоје. 

На састанцима се анализирало стање у школи, говорило се о њеним 

специфичностима, снагама и слабостима, ресурсима као и ресурсима средине. 

Дискутовало се о мисији и визији школе, о наредним активностима и остварењима.  

Током школске 2020/2021. године у реализацији планираних циљева учествовали су 

ученици, наставници, чланови стручних већа и школских тимова, педагошка служба, 

чланови Савета родитеља и Школског одбора, партнери из локалне заједнице и 

руководство школе, а реализоване активности представљене су у појединачним 

извештајима о раду, који се налази у прилогу годишњег извештаја о раду. У току школске 

године Актив за развој школског програма је одржао два састанка. Узимајући у обзир 

план који је израђен пред почетак школске године, али и ванредну ситуацију која је 

наступила у другом полугодишту, може се контатовати да су планиране активности у 

великој мери реализоване. 

 Програм обуке Министарства просвете и Завода за унапређивање образовања и 

васпитања – Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима 

учења реализован је у више група и на различитим местима, као и online путем. Теме 

програма биле су међупредметне компетенције и пројектна настава. Програм су похађали 

готови сви чланови Наставничког већа и то са успехом, те стичу уверења о савладаној 

обуци. 

 Наставници се континуирано стручно усавршавају, о чему се дискутује унутар 

стручних већа, а што може послужити међусобној сарадњи и помоћи. 

У току је примена и праћење рада у електронском дневнику, чиме се константно 

унапређује овај систем. Примена новог плана и програма наставе и учења за образовни 

профил економски техничар – први разред је била успешна. У току је верификацја од 

стране МПНТР. 

 

На основу изнетих резултата рада, остварили смо једну успешну школску годину, 

која нам може бити добра база и пут у савлађивање свих изазова у непрекидном процесу 

учења.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Ученички парламент Економско – трговинске школе у школској 2020/2021. години 

одржао је 6 састанака.  

Парламент је основан утврђивањем представника одељења (по два представника из 

сваког одељења),  као чланова Ученичког парламента и избором председника, заменика 

председника и секретара Парламента.  

За председника, већином гласова, изабрана је ученица одељења IV - 1, Бећирбашић 

Маида, за заменика председника, изабрана је ученица одељења IV -1, Дивац Аница.  

Парламент је чинило 30 ученика представника одељења сва четири разреда наше 

школе.  

Парламент се редовно састајао и радио на реализацији плана и програма, у складу са 

епидемиолошком ситуацијом.  

На првој седници је конституисан Ученички парламент, чланови су се представили и 

потом су изабрали председника, заменика и самим тим је договорено да они буду и 

представници који ће присуствовати седницама Школског одбора. Након тога је детаљно 

представљен Пословник и план рада Ученичког парламента. Потом је Јасмина Мушовић, 

педагог школе, презентовала Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе. У 

оквиру ове седнице се говорило о епидемиолошкој ситуацији и мерама, комбинованом 

моделу наставе уз смернице учења у току он лајн наставе. 

На другој седници је израђен пано са предностима и недостацима он лајн наставе. У 

процесу израде су учествовали сви присутни чланови износећи тешкоће са којима се 

сусрећу у процесу учења и заједно су износили предлоге решења одређених недостатака. 

Након тога се дискутовало о правилима понашања на интернету. 

На трећој седници педагог школе, Јасмина Мушовић, је навела  неке од техника 

добре организације и мотивације у процесу самообразовања, што је нашим ученицима 

сада неопходно. Ученици су, такође, обавештени да ове школске године неће моћи да се 

реализују екскурзије због епидемиолошке ситуације. 

На четвртој седници педагог школе, Амела Демић, је поменула да се задње среде у 

фебруару обележава Међународни дан борбе против насиља. Симбол овог дана су розе 

мајице зато што је један канадски дечак дошао у школу у розе мајици. Њу је обукао да би 

подржао своју болесну мајку. Тог дана је претрпео насиље од вршњака из школе. 

Активисти су, у циљу подршке, дошли у розе мајицама и тако су оне постале симбол 

борбе против насиља. Чланови парламента су се договорили да ће у среду, 

24.02.2021.године, на првом часу испирчати својим другарима причу о розе мајицама и 

сви су се потрудили да их обуку тог дана. На овој седници је презентован успех ученика 

на крају првог полугодишта. 

На петој седници педагог школе, Амела Демић, је одржала кратко предавање на тему 

„Превазилажење стресних ситуација“. Овде је акценат био на превазилажењу стресних 

ситуација услед болести изазване новим корона вирусом. Након тога смо се подсетили 

техника учења у циљу побољшања успеха у школи. 

На шестој седници се говорило о сарадњи са Канцеларијом за младе Пријепоље. Два 

представника Ученичког парламента и педагог школе су присуствовали састанку са 

представницима Техничке школе и Канцеларије за младе где се говорило о планираним 

пројектима и активностима којима би побољшали живот младих људи у нашој заједници. 
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Након тога су реализоване радионице 4.и 5.јуна и 11.и 12.јуна 2021.године које су се 

реализовале он лајн у оквиру пројекта „Упознавање грађана са радом и надлежностима 

локалне самоуправе“ који реализује Мисија ОЕБС-а из Новог Пазара.Чланови парламента 

су, такође, упознати са радионицом у оквиру пројекта Аутономног женског центра из 

Београда која је реализована он лајн, 20.и 21.маја 2021.године под називом „Хоћу да нећу 

– Љубав није насиље“. Такође смо се подсетили метода и техника учења у циљу 

поправљања оцена и постизања бољег успеха. На овој седници је разматран оквирни 

Извештај о раду Ученичког парламента.  

Извештај о раду стручног већа језика за школску 

2020/2021.годину 

 
У претходној 2020/2021. школској години рад стручног већа је у великој мери 

условљен ванредним околностима изазваним пандемијом ковид вируса. Већи број 

активности је редукован, а неке нису ни могле бити реализоване ( сајам књига, 

семинари...). Ипак уз додатне напоре наставника и ученика постигнути су задовољавајући 

резултати ученика и владање ученика. Главни (основни) проблем је био подела на групе и 

на тај начин је разбијен континуитет праћења, оцењивања ученика који нису на прави 

начин укључени у наставни процес док су кући и прате наставу учењем на даљину. 

Неизвесно је било и организовање такмичења ученика за које се сазнало тек у 

последњем тренутку. Наши ученици су показали да већ имају навику континуираног 

учења, тако да су и ове године две учениице из лингвистичке секције ( Д. Кријешторац и 

И. Башић) оствариле резултате на општинском такмичењу, а Д. Кријешторац је освојила 

треће место на регионалном такмичењу из српског језика које се одржало у Ужицу. 

                                                                       

Председник стручног већа 

                                                               Сабахудин Алимановић 

  

Извештај о раду стручног већа друштвених наука за школску 

2020/2021. годину 
 

Током школске 2020. – 2021. године одржано је укупну 11 састанака стручног већа. 

Најважније теме о којима се расправљало на тим састанцима су биле: 

-Организација васпитно-образовног рада у школи (као и промене у васпитно-

образовном раду, насталих епидемије Ковид-19) 

-Давање предлога за избор одељенских старешина 

-Давање предлога о подели часова 

-Информације о организовању и одлагању Сајма књига 

-Анализирање успеха на крају I, II класификационог периода и на крају I 

полугодишта 

-Информације о организовању допунске наставе 

-Информације о припремама за прославу Школске славе – Савиндана 

-Информације о организовању школских такмичења 

-Анализирање успеха на крају школске године 

-Оријентациона подела часова (за чланове Стручног већа) 

-Избор новог председника Стручног већа (Капур Далила) 

 

Председник стручног већа друштв. наука  

Дејан Милановић, проф. 
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Извештај о раду већа природних наука за 2020/2021. 

годину 

 
Према годишњем плану Стручно веће природних наука одржало је девет седница у 

школској 2020/21.години.Чланови већа су:Индира Јусовић,Татјана Вукашиновић,Драгана 

Каргановић,Милица Кијановић,Мерсудин Кајевић,Радоје Милошевић,Меша Кријешторац, 

Џенана Гашанин и Ина Милошевић. 

Прва седница одржана је 31.08.2020.са следећим тачкама дневног реда: 

1. Договор о подели часова по предметима; 

2. Избор председника стручног већа; 

3. Израда планова рада; 

4. Сређивање кабинета и преглед наставних средстава; 

5. Припрема  за самовредновање. 

 

 

На првој седници највише пажње је посвећено подели часова по предметима и 

плану стручног усавршаванја у оквиру установе и исте доставе педагошкој служби. 

Друга седница стручног већа одржана је 25.09.2020.и на њој су разматране следеће 

тачке: 

1. Усаглашавање критеријума о оцењивању; 

2. Преглед стручне литературе; 

3. Разматрање посете семинара ради стручног усавршавања. 

Посебан акценат на састанку дат је изради планова за децу која раде по ИОП. 

Такви планови се посебно израђују за свако дете и балговремено достављају педагошкој 

служби.Такође разматран проблем недостатка семинара за поједине области (хемија, 

физика, биологија, географија). 

 

Трећа седница јеје одржана 16.10.2020.са следећим  дневним  редом: 

1. Извештај са семинара 

2. Договор о припремном раду са ванредним  ученицима; 
 

Председник Стручног већа природних наука Мерсудин Кајевић известио је 

чланове већа који нису присуствивали семинару „Корак по корак до дигиталног  часа и 

евиденција портфолија“ и отворио дискусију са члановима већа који су прсуствовали 

истом. Констатовано је да је поменути семинар добар и да ће помоћи у раду у условима 

пандемије. 

Четврта седница  стручног већа одржан је 20.11.2020. са следећим дневним редом: 

1. Дискутовање о успеху ученика  на првом калсификационом периоду; 

2. Реализација додатне и  допунске наставе.                                                                            

Разматран је успех ученика на првом калсификационом периоду и донете су мере 

за побољшање успеха:држање часова допунске и додатне наставе(кроз наставу на 

даљину),праћење напредовања ученика,помоћ ученицима у савладавању тешкоћа у 

настави и учењу,мотивација ученика. 
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Пета седница стручног већа одржана је 21.12.2020.са следећим тачкама дневног 

реда: 

1. Текући проблеми у настави 

2. Реализација (online) семинара 

3. Припремни рад са ванредним ученицима. 

Изнет је план о релизацији појединх семинара у условима пандемије и закључено 

је да то буду неки од понуђених са интернета. 

Шеста седница стручног већа је одржана 26.02.2021.са следећим дневним редом: 

1. Анализа успеха ученика на крају другог калсификационог периода са предлогом 

мера за побољшање успеха; 

2. Разматрање реализације плана и програма; 

3. Текући проблеми у настави; 

 

 

Константовано је из којих предмета ученици имају највећи број недовољних 

оцена.Потребно је интезивирати  допунску  наставу из тих предмета и максимално 

помоћи ученицима да савладају тешкоће при учењу,са посебним нагласком на мотивацију 

ученика. План се остварује у складу са препорукама надлежног Министарства. 

Седма седница стручног већа одржана је 26.03.2021.са следећим тачкама дневног 

реда: 

1. Усаглашавање критеријума оценивања; 

2. Проблеми у вези са реализацијом наставних планова; 

3. Припрема вандредних ученика за априлски рок 

Установљено је да су критеријуми оцењивања уједначени.Дискутовало се највише 

о мотивацији ученика,јер је установљено да код велике већине ученика постоји 

незаинтересованост за учење и праћење наставе поготово у току недеље када су на 

настави на даљину.Истакнут је значај припреме различитих метода рада и примене 

савремених наставних средства. 

 

Осми састанак стручног већа одржана је 23.04.2021.са следећим дневним редом: 

1. Анализа успеха ученика на крају трећег калсификационог периода; 

2. Текућа питања. 

Након анализе успеха ученика  по предметима поновљено је да се када год је 

могуће,примењују иновативне методе рада на часовима,да се ученици континуирано 

подстичу и награђују. 

 

Девета седница стручног већа одржана је 28.05.2021.са следећим дневним редом: 

1. Самовредовање наставника; 

2. Стручно усавршавање; 

3. Припрема вандредних ученика. 

Прегледан је извештај педагошке службе о тренутном стању са бројем сати стручног 

усавршавања. Колеге којима недостају сати екстерног усавршавања ће исте прикупити у 

наредом периоду уз очекивање да ће доћи до нормализације наставе у наредној школској 

години.                                                                              

Председник стручног већа природни наука  

                                                                                                          Мерсудин Кајеви 
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Извештај о раду професора стручног већа економске групе предмета   

 

ЧЛАНОВИ  СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА: 

Рондић Рушида, Садиковић Мерсид, Хоџић Ернес, Шљукић Светлана, Садиковић Саџида, 

Јањушевић Зорица, Фемић Ирена, Хурић Селма,  Ферајзић Ален, Пјановић Марија, 

Џановић Медиха, Мандић Александра. 

 
Усвојен је Годишњи програм рада за школску 2020-21.  и за руководиоца већа изабрана Зорица Јањушевић. 
 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ 

ПРЕДМЕТА ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 

 

Да би се остварио предвиђени циљ наставе из стручних предмета, Веће економске групе предмета 

ће се бавити питањима успешне организације и реализације наставног процеса што подразумева: 

 Правилно планирање рада 

 Редовно припремање наставника за извођење наставе 

 Добро организовану и ефикасну наставу 

 Целисходно коришћење фонда часова 

 Разматрање и уклађивање критеријума оцењивања 

 Примена наставних метода и разноврсног рада 

 Коришћење наставних средстава, одабирању, припремању и увођењу најновијих технологија, пре 

свега информатичке технологије, у настави с циљем осавремењивања наставе. 

 

 

Време 

реализације 
САДРЖАЈ РАДА Реализатор 

Август 2020. 

1. Избор руководства Стручног већа и утврђивање Годиш. програма рада 

2. Израда глобалних и оперативних планова рада 

3. Избор и набавка уџбеника и приручника за рад у настави за текућу 

школску годину и стручне литературе 

4. Договор о уређењу кабинета (подела задатака) 

5. Утврђивање распореда писмених задатака и контролних вежби у 

настави стручних предмета 

6. Лични план стручног усавршавања наставника 

 

 

Руководилац 

стручног већа 

 

Чланови већа 

Септембар 

2020. 

1.  Усаглашавање и утврђивање критеријума оцењивања ученика 

(минимум знања и усвојеност градива) 

2.  Корелација садржаја у настави између стручних предмета у циљу 

растерећења ученика и подизања квалитета њиховог знања 

3.  Договор око реализације семинара: „Учење на даљину уз примену 

мултимедије“, у нашој школи 

4.  Предлог распореда  допунске, додатне наставе и слободних активности 

 

 

 

Чланови већа 

Октобар 

2020. 

1. Анализа адаптације ученика на нове стручне предмете, и рад са 

даровитим ученицима 

2. Предлог мера за повећање мотивације ученика за рад   секција 

3. Договор о стручном усавршавању наставника                                                                                      

економске групе предмета и посете Сајму књига 

4. Сарадња са привредним субјектима у циљу                     квалитетнијег 

извођења практичне наставе 

 

 
Руководилац 

Стручног већа 

 

Чланови већа 

Педагог 

Новембар 

2020. 

1. Анализа успеха ученика на I класификационом периоду и предлог 

мера за унапређење рада 

2. Корелација између наставних предмета и међусобне посете часовима, 

повезивање оба предмета тематском обрадом садржаја-мултимедија 

3. Анализа квалитета рада на часовима допунске, додатне наставе и 

слободних активности и ангажовање ученика на тим часовима 

 

 

Чланови већа 

 

Педагог 

Децембар 

2020. 

1. Међусобне посете часовима 

2. Учешће на семинарима и размене искустава 

3. Припрема ученика за такмичења из појединих предмета, упознавање 

са пропозицијама и календаром такмичења 

Руководилац 

већа,  

чланови већа, 

педагог 
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Чланови већа су упознати са организацијом наставе по комбинованом моделу, односно да ученици 

од I-IV разреда једне недеље долазе у школу на непосредну наставу, а следеће недеље реализују часове 

путем наставе на даљину и да час траје 30 минута. Гоогле учионица је изабрана платформа за учење 

на даљину. Одлучено је да се заједнички припремају и деле наставни садржаји. С обзиром да се користи 

електронски дневник, Годишњи и оперативн планови ће се у електронској форми достављати педагошкој 

служби благовремено. С обзиром да час траје 30 минута, при изради наставне припреме треба се фокусирати 

на главни део часа. 

Сваки предметни наставник је дужан да изради Лични план стручног усавршавања за школску 

2020.-2021.годину. За посету часовима и самоевалуацију јавили су се сви чланови већа.  

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКИ СЕМИНАР-ОБУКА 

  на тему : „КОРАК ПО КОРАК ДО ИНТЕРАКТИВНОГ ЧАСА И ЕВИДЕНЦИЈА ПОРТФОЛИА” 

Академија „ФИЛИПОВИЋ“ из Јагодине, у периоду од 14.09.2020. до 19.09.2020. године је  организовала за 

нашу школу  електронску (онлине) обуку са циљем унапређења дигиталних компетенција наставника.  

Непосредан увид у ефекте обуке, представници Академије „Филиповић“  су имали посетом нашој школи 

дана 19.09.2020. године.  

Компетенција: компетенције за комуникацију и сарадњу 

Приоритетна област: 
Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-
комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса 

Општи циљеви: 
• Увођење ИТ у образовање у редован васпитно-образовни систем са освртом на практичну 
примену и ефикасност у раду; • Подизање квалитета реализације наставних програма и јачање 
мотивације за рад код ученика коришћењем савремених информац. технологија 

Јануар 2021. 

1. Анализа планираних садржаја, оствареног фонда часова и 

постигнутих резултата ученика на 1. полугодишту и предлог мера за 

унапређивање рада у настави економске групе предмета 

2. Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта, анализа, 

праћење оцена и оцењивања ученика 

 

Чланови већа 

Фебруар 

2021. 

1. Размена искустава и дискусија о посећеним семинарима 

2. Планирање и организовање извођења практичне наставе у привредним 

субјектима 

 

Чланови већа 

Директор 

Март   2021. 

1. Анализа реализације наставног плана и програма, проблеми у 

савладавању градива, усклађивање захтева и критеријума оцењивања 

2. Перманентна набавка потрошног канцеларијског материјала и других 

наставних средстава за квалитетно извођење наставног процеса 

3. Стално усавршавање наставника кроз електронске или друге семинаре 

 

 

Чланови већа 

Директор 

Април 2021. 

1. Анализа рада на III класификационом периоду и предлог мера за 

унапређење  рада 

2. Анализа резултата са такмичења ученика 

3. Међусобне посете часовима 

 

Чланови већа 

Мај      2021. 

1. Израда годишњих тестова знања за све разреде и припреме завршних 

разреда за матурске испите 

2. Анализирати колико је и како остварена корелација између наставних 

предмета и како се одразила на постигнућа ученика на крају III 

класификационог периода 

3. Избор уџбеника и стручне литературе за наредну школску годину 

  

 

Чланови већа 

Јун       2021. 

1. Анализа и извештај реализације наставног плана и програма и фонда 

часова 

2. Анализа и извештај о раду већа у току школске године 

3. Предлог годишњег програма за наредну школску годину и избор 

руководиоца већа 

4. Сумирање и израда извештаја о резултатима рада са допунске наставе, 

додатне, постигнути резултати на такмичењима и предлагање мера за 

превазилажење евентуалних проблема у раду 

 

 

Руководилац 

већа, 

Чланови већа, 

Директор 
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Специфични циљеви: 
• Подстицање наставника, васпитача, сарадника на увођење и коришћење савремених научних 
достигнућа у наставни процес и примену савремених достигнућа информационо комуникационе 
технологије у образовни процес; • Оспособљавање наставника васпитача, сарадника за даље 
самостално напредовање и истраживање могућности ИКТ-а; • Развијање вештина за реализацију 
квалитетније и садржајније наставе, која ученицима приближава градиво, чинећи га очигледнијим, 
а процес учења чини занимљивијим, а стечена знања применљивија у пракси (животу); • 
Оспособљавање наставника, васпитача, сарадника у раду са софтверским апликацијама; • 
Подизање нивоа свести према процесу сталног учења и усавршавања и модернизацији образовног 
процеса. 

Из нашег стручног већа онлине обуку су успешно реализовали и тиме добили право на употребу Е-

портфолија  :   Медиха Џановић, Ален Ферајзић и Ернес Хоџић.  

Реализацијом семинара учесници су остварили по 16 бодова стручног усавршавања. 

                                                                                                                           

                  ИНТЕРНИ БОДОВИ АКТИВА ЕКОНОМИСТА 2020/21. 

Чланови стручног већа су остваривали интерне бодове према својем Личном плану стручног 

усавршавања, а докази о оствареним интерним бодовима налазе се у педагошкој служби школе. 

                      

 

 ЕКСТЕРНИ БОДОВИ АКТИВА ЕКОНОМИСТА 2019-20 

Р.б. Име и презиме Назив семинара 

Укупно 

екстернх 

бодова 

1. 
Рондић Рушида 

  

2. 
Садиковић Мерсид 

  

3. 
Хоџић Ернес 

Електронски семинар: „Корак по корак до интерактивног 

часа и евиденција портфолиа 
16 

4. 
Шљукић Светлана  

 

5. 
Садиковић Саџида 

  

6. 
Јањушевић Зорица  

 

7. 
Фемић Ирена  

 

8. 
Ћосовић Селма  

 

9. 
Ферајзић Ален 

Електронски семинар: „Корак по корак до интерактивног 

часа и евиденција портфолиа 
16 

10. 
Пјановић Марија  

 

11. 
Џановић Медиха 

Електронски семинар: „Корак по корак до интерактивног 

часа и евиденција портфолиа 
16 

12.  
Мандић Александра  

 

Докази о екстерним бодовима налазе се у портфолиу наставника.                        
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Чланови школских тимова и  Одељењске старешине 

Р.б. Име и презиме Oдељење 

1. 
Садиковић Мерсид 

     IV1 – финансијски администратор 

2. 
Хоџић Ернес 

     III1-  финансијски администратор 

3. 
Шљукић Светлана       II1- финансијски администратор 

4. 
Фемић Ирена      IV2-  економски техничар 

5. 
Ферајзић Ален 

     III3-  трговински техничар 

6 
Пјановић Марија 

III 2-економски техничар 

 

 

Председник стручног већа  

Зорица Јањушевић 

 

Извештај о раду угоститељског актива за 2020/2021. годину 

Према годишњем плану стручног већа угоститељско туристичке струке планирано 

је десет седница активa колико је и одржано. Чланови актива угоститељско туристичке 

струке су: Куркић Зоран, Бјелић Славица, Хоџић Сенад, Томашевић Жељана, Љујић 

Сретен и Вујашевић Дејан. 

Извршена је подела послова у оквиру 40-не радне недеље. Интерно је урађен 

распоред дежурстава у угоститељском кабинету. Појединачна расподела часова на 

наставнике дата је у прилогу.  

За одељењске старешине одељења угоститељске струке одређени су: 

Томашевић Жељана, Вујашевић Дејан и Љујић Сретен 

Израђени су и предати годишњи и оперативни планови рада по предметима. Од ове 

школске године ради се и електронским путем, по комбинованом моделу. 

Усагласили смо се око избора уџбеника из стручних предмета.  

Набавка опреме и материјала за квалитетно извођење наставе извршена је на време. 

Опрема и уређаји су у потпуности оспособљени за рад и одржавање истих врши ће 

помоћно техничко особље као и спољни сарадници. 

Усаглашени су критеријуми у оцењивању посебно када је реч о стручним 

предметима. Донет је договор о изради стандарда оцењивања за сваки предмет. 

Урађен је годишњи план наставе у блоку. Настава у блоку је реализована у школи 

због епидемиолошке ситуације уз придржавање епидемиолошких мера. 

Урађени су посебни планови за ученике  који раде по ИОП у. 

План семинара изабран из каталога за семинаре. 

Кабинетска настава одвијала се према утврђеној  динамици. 

За побољшање практичне настава набављена су сва средста и опрема као и стручна 

литература. 

Сајам књига у Београду није реализован због епидемиолошке ситуације. 

Ове школске године нису организована такмичења, такође, због епидемиолошке 

ситуације. 

                                               Председник Стручног већа 

                                               угоститељско туристичке струке 

                                          Дејан Вујашевић 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања школ. 2020/21. године 

 

Чланови ТИМА: 

Далила Капур дипл. правник, Ханић Бахрија социолог, Вукашиновић Татјана 

проф.хемије, Јусовић Индира проф.математике, Солаковић Фарук проф.физичког 

васпитања, председник Савета родитеља, представници Ученичког парламента (Маида 

Бећирбашић и Аница Дивац), педагог, директор, управа школе и др.  

 

Реализација АКТИВА/ТИМА 

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања ученика је током школске 

2020/2021. године одржао четири седнице. 

 

На првој седници, одржаној у септембру 2020.године, Тим је извршио избор 

председника и записничара. Чланови су се упознали са планом рада Тима и активностима 

које су у плану за реализацију током школске године. За председника је изабрана Индира 

Јусовић, професор математике.  

 

На другој седници, одржаној у фебруару 2021. године, смо се упознали са дописом 

у којем смо обавештени да се Међународни дан борбе против вршњачког насиља 

обележава задње среде у фебруару, тачније 24.02.2021.године, под називом „Дан розих 

мајица“. Дати су линкови који могу да послуже као основа за осмишљавање и реализацију 

активности. Наша школа је упознала представнике Ученичког парламента са разлозима 

због којих се овај дан назива „Дан розих мајица“ и добили су задатак да ту причу 

испричају својим другарима из разреда, почетком првог часа. Такође је реализована 

радионица са ученицима четвртог разреда (IV-1), на тему „Дигитално насиље“ и у току 

радионице је израђен пано који је окачен у холу старе зграде. 

 

На трећој седници смо се упознали са националном платформом „Чувам те“. Реч је 

о платформи за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији. Неопходно је да је 

користимо као један од ресурса/алата приликом израде годишњег програма заштите од 

насиља, злостављања и занемаривања и програма спречавања дискриминације. Овој 

платформи можемо приступити преко линка: cuvamte.gov.rs. 

 

На четвртој седници смо се упознали са Извештајем о раду Тима за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Наглашено је да, због епидемиолошке 

ситуације, нисмо били у могућности да реализујемо више активности у циљу превенције и 

едукације из ове области. 

 

На часовима одељенског старешине и грађанског васпитања, наставници су са 

ученицима разговарали о различитим облицима насиља, начинима њиховог решавања и 

заштите. 

Реализоване су следеће интервентне активности: 

1. Континуирано праћење, реаговање и евидентирање свих врста насиља у школи. 

Тим за заштиту ученика од насиља није имао интервенција, у вези са пријављеним 

случајевима насиља. 

У сваком случаја превентивно су обављени разговори са ученицима који 

потенцијално могу доћи до конфликта, и радило се на решавању конфликата и тражењу 

конструктивних решења за њихово превазилажење. Када је реч о ученицима другог 

разреда, обављен је  саветодавни рад са ученицима, а одељенске старешине и педагог су 
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даље, током године пратили понашање свих ученика и констатовали да је превентива 

реаговала веома успешно.  

У неким случајевима који су били познати члановима Тима, није било елемената за 

укључивање Тима, те су решавање вербалне културе преузели педагог школе и одељењске 

старешине. 

У решавању ових ситуација, тим је предложио следеће мере: 

- Саветодавни рад са ученицима ради пружања подршке/корекције понашања 

- Одржавање радионице на часовима одељењске заједнице са циљем да ученици 

науче да: 

- препознају различите облике насиља 

- адекватно реагују на насиље 

- остварују здраве и квалитетне партнерске и другарске односе 

Предузете активности Тима и предложене мере су успешно реализоване и дале су 

добре резултате. 

Можемо закључити да у школи није било присутно насиље ниједног нивоа, да су 

одељењске старешине, наставници и чланови Тима припремљени, спремни да веома хитро 

и одлучно реаговају и раде на решавању ситуације и предузмању адекватних мера. 

Одељенске старешине, и Тим за спречавање насиља, злостављања и занемаривања 

су успешно реаговали у свим ситуацијама.Остварена је добра сарадња са ученицима, 

родитељима, одељењским старешинама и предметним професорима. 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  ТИМА  ЗА  ПРЕВЕНЦИЈУ  НАРКОМАНИЈЕ 

 

Чланови Тима су: Бјелак Азра-проф.физичког васпитања, Кајевић Мерсудин-

проф.биологије, Хоџић Сенад-проф., Фемић Ирена-проф.економске групе предмета, 

представник ШО, представници Ученичког парламента (Маида Бећирбашић и Аница 

Дивац), педагог и др. 

 

Тим за превенцију наркоманије је, током школске 2020/2021. године, одржао две 

седнице. 

 

На првој седници, одржаној у фебруару 2021.године, Тим је извршио избор 

руководиоца. Чланови су се упознали са планом рада Тима и активностима које су у плану 

за реализацију током школске године. На овој седници је констатовано да се, због 

епидемиолошке ситуације, активности нису реализовале у складу са планом рада Тима. 

Такође се дискутовало о епидемиолошкој ситуацији у школу, контроли придржавања 

епидемиолошких мера и промовисању здравих стилова живота. У Економско трговинској 

школи није регистрован ниједан ученик који је корисник психоактивних супстанци. 

 

На другој седници, одржаној у јуну 2021.године, чланови Тима су се упознали са 

активностима реализованим током школске 2020/2021.године. Те активности су саставни 

део Извештаја о раду Тима за превенцију наркоманије. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

РАДА УСТАНОВЕ ЗА 2020/2021. 

 
Према годишњем плану и програму Тим за обезбеђивање квалитета рада установе 

је на време испуњавао своје обавезе. 

  

Чланови тима су: 

1. Амела Демић, стручни сарадник - педагог 

2. Зорица Јањушевић, проф. економске групе предмета 

3. Дејан Милановић, проф. историје 

4. Светлана Шљукић, проф. економске групе предмета 

5. Дејан Вујашевић, проф. угост.групе предмета 

6. Представник Савет родитеља 

7. представник ШО 

8. Представник УП       

 Програмирање образовно – васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе. 

У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе (наставници, 

стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница). Програмирање рада 

заснива се на аналитичко – истраживачким подацима и проценама квалитета рада 

установе. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе 

ученика. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног 

рада у школи. 

       Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним 

планом и годишњим календаром. Планирање рада установе је у функцији њеног развоја. 

Документа се израђују кроз консултације уз учешће кључних актера. Дефинисане су улоге 

и одговорности носилаца, системи праћења и ревидирања планова. 

       Школа подстиче професионалну комуникацију. Запослени адекватно 

примењују дигиталне технологије за размену информација са свим релевантним 

учесницима. Учешће у стручним органима и телима заснива се на принципима тимског 

рада. Запослени остварују сарадњу са различитим установама (културним, образовним, 

спортским) у циљу остваривања програма. Новопридошлом особљу пружа се подршка у 

раду и прилагођавању на нову средину. У установи се негује клима поверења и 

заједништва. Доследно се поштују норме које се односе на права и одговорности свих. 

Наша школа је место заједничког учења са колегама, критичког преиспитивања и 

вредновања. Планирање и реализација стручног усавршавања остварује се на основу 

анализе потреба запослених, установе и савремених токова образовног система. Школа 

сарађује са другим установама, релевантним институцијама, организацијама и 

удружењима. 

       У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. На основу 

анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима. Подстиче се лични, 

професионални и социјални развој ученика. Промовишу се здрави стилови живота, права 

детета, заштита човекове околине и одрживи развој. Кроз наставни рад и ваннаставне 

активности подстиче се професионални развој ученика, односно каријерно вођење и 

саветовање. Пружа се подршка ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним 

способностима. Створени су услови за упис ученика из осетљивих група. Примењују се 

индивидуализовани приступи/индивидуални образовни планови за ученике из осетљивих 

група. Сарађује се са релевантним институцијама и појединцима који су подршка 

ученицима из осетљивих група. 

 



39 

 

       Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе. Развија се 

сарадња са другим установама, привредним и непривредним организацијама и локалном 

заједницом у циљу развијања предузетничких компетенција ученика.  Директор подстиче 

професионални развој запослених и обезбеђује услове за његово остваривање у складу са 

могућностима школе. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и 

самовредновања планирају и унапређују професионално деловање. Стручна служба и 

наставници сарадњом унутар школе и умрежавањем између школа вреднују и унапређују 

наставу и учење. Примењују се новостечена знања из области у којима су се усавршавали. 

       Материјално – технички ресурси користе се функционално. Наставници 

континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета наставе. Директор 

обезбеђује оптимално коришћење материјално – техничких ресурса. Присутна је 

отвореност за промене и подстицање иновација. Стручни сарадник и наставници прате и 

вреднују образовно -  васпитни рад и предлажу мере за побољшање квалитета рада. Тим за 

самовредновање остварује самовредновање рада школе у функцији унапређивања 

квалитета.  

        Родитељи активно учествују у животу и раду школе. Наставници, ученици и 

родитељи организују заједничке активности у циљу јачања осећања припадности школи. 

Школа пружа подршку раду ученичком парламенту.  Успех сваког појединца, групе или 

одељења прихвата се и промовише као лични успех и успех школе. Организују се 

различите активности/такмичења за ученике у којима свако има прилику да постигне 

резултат/успех. 

        Тим за обезбеђивање квалитета рада установе је, током школске 2020/2021. 

године, одржао шест седница. 

На првој седници, одржаној у септембру 2020.године, Тим је извршио избор 

председника и записничара. Чланови су се упознали са планом рада Тима и активностима 

које су у плану за реализацију током школске године. 

На другој седници, одржаној у октобру 2020. године, смо износили предлоге 

методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета рада установе. 

Констатовано је да је Тим самовредновање одлучио да ове школске године вреднује свих 

седам области: подршка ученицима, етос, програмирање, планирање и извештавање, 

настава и учење, образовна постигнућа ученика и организација рада школе, вредновање 

људским и материјалним ресурсима. Области су подељене по Активима и сви су добили 

задужења за одређену област. 

На трећој седници, одржаној у фебруару 2021.године, смо говорили о напредовању 

ученика на крају првог полугодишта. Констатовано је да ученици могу да постигну боље 

резултате и је неопходно да примене мере за побољшање успеха. Такође су чланови Тима 

упознати са извештајем о стручном усавршавању ван установе. Наставници су похађали 

семинар „Корак по корак до интерактивног часа и евиденције“ у септембру 2020.године. 

На овој седници чланови су се подсетили измена у Правилнику о календару васпитно 

образовног рада по којем је скраћено прво полугодиште закључно са 18. децембром 

2020.године. Сви ученици су од 01.децембра 2020.године похађали наставу онлајн 

користећи платформу G-Suite for Education (Google classroom). 

На четвртој седници, одржаној априла 2021.године, смо се упознали са успехом 

ученика на трећем класификационом периоду. Констатовано је да су у школи 52 ученика 

са одличним успехом, 135 ученика са врло добрим успехом, 60 ученика са добрим 

успехом, 2 ученика са довољним успехом и 167 ученика са недовољним успехом. 

Предложене су мере за побољшање успеха до краја школске године. 

На петој седници, одржаној јуна 2021.године, смо се упознали са успехом ученика 

на крају другог полугодишта (на крају школске године). Констатовано је да је настава у 

потпуности реализована. На овој седници смо се упознали и са интерним и екстерним 

сатима стручног усавршавања наставника и стручних сарадника за школску 

2020/2021.годину. Такође смо се упознали са радом Тима за самовредновање, који је по 
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препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, променила области 

вредновања, због епидемиолошке ситуације. Тим је вредновао две препоручене области: 

Настава и учење и Подршка ученицима. 

На шестој седници, одржаној јула 2021.године, смо се упознали са Извештајем о 

раду Тима за обезбеђивање квалитета рада установе. Извештај је детаљан, тј. обухвата све 

седнице реализоване у оквиру Тима за обезбеђивање квалитета рада установе. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ ЗА 2020/2021. ГОД. 

 

Тим је формиран на седници Наставничког већа у августу 2020. године. У оквиру 

овог тима активно се радило на имплементацији активности предвиђених Акционим 

планом за инклузивно образовање за школску 2020/2021. годину. Разлог за несебично 

ангажовање Тима је потреба за решавањем проблема и пружањем помоћи приликом 

идентификације ученика наше школе којима је неопходна подршка. Чланови тима су 

котинуирано сарађивали са свим актерима, који су на директан или индиректан начин, 

били укључени у овај процес (родитељи, ученици, наставници, здравствени радници, 

координаторка за ИО, активи школе...) 

Рад тима је био изузетно захтеван, одговоран, суптилан уз констатацију и 

задовољство постигнутим резултатима ученика а самим тим и Тима за ИО.  

У 2020/2021. години имали смо седам ученика који су наставу похађали по ИОП. 

Наставници континуирано у сарадњи са педагошком службом раде на обезбеђивању што 

повољнијих услова за оптималан и лакши развој деце која имају одређене потешкоће у 

развоју. 

Наставничко  веће, Педагошки колегијум, Савет родитеља, Школски одбор и 

Ученички парламент је информисан о Акционом плану за ИО, о ученичким профилима и 

начинима рада са ученицима који имају одређене сметње у развоју. Импозантан је 

резултат ученика који раде по ИОП – у, прихваћеност од стране вршњака из разреда. 

Евидентан је видан напредак ових ученика у погледу социјализације, комуникације на 

релацији ученик – наставник – родитељ, као и у домену школских постигнућа. Родитељи 

ученика су били увек на располагању, да нам пруже подршку, помогну када су у питању 

њихова деца. 

Управа школе, наставници и сви активни судионици овог процеса су упознати са 

Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни 

план, као и о Акционом плану. Чланови тима су као приоритетну област на којој је 

потребно радити у наредном периоду ставили акценат на стручно усавршавање 

запослених за ИО као и редовно праћење нових публикација на тему Инклузије и 

Инклузивног образовања и на повећању степена сарадње са Локалним институцијама. 

Тим се у току године састајао три пута, због епидемиолошке ситуације, наставе по 

комбинованом моделу и преласком на онлајн у децембру и марту. 

        На првом састанку је израђен план рада Тима за инклузивно образовање за 

2020/2021 годину. Тим је заједнички радио на његовој изради тако да је план једногласно 

усвојен на првом састанку. Исти план је прослеђен директору школе како би био уврштен 

у Годишњи план рада. Договорено је да се поделе обрасци за израду ИОП – а за ученике 

који су радили по ИОП – у претходне школске године.  

Одељенске старешине, у чијим одељењима су ученици који раде по ИОП – у су 

добили обрасце које су поделили предметним наставницима. 
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На овом састанку је утврђено да следећи ученици захтевају додатну подршку: 

1. Јелена Рељић – III2, физичко прилагођавање, ИОП – 1 за наставне предмете 

српски језик, енглески језик, математика, рачуноводство; 

2. Дамир Кахровић – III4, ИОП – 2 

3. Џенета Прељевић – III4, ИОП – 2 за наставне предмете српски језик, енглески 

језик, математика, ИОП – 1 за све остале предмете 

4. Нада Станић – IV3, ИОП – 1 

5.   Адмир Кахровић II4   ИОП1 

6.   Асмир Тахировић II4   ИОП2 

       На другом састанку присутни чланови тима су констатовали да ученици 

који раде по ИОП – у напредују у процесу стицања знања, али да свакако треба 

пратити њихов рад и водити евиденцију, такође је наглашена сарадња са родитељима. 

Израђени су педагошки профили за ученике који раде по ИОП –у (учење и како учи, 

социјалне вештине, комуникацијске вештине, самосталност и брига о себи, утицај 

спољашњег окружења за рад). Педагошки профили су израђени након разговора са 

одељенским старешинама, предметним наставницима, родитељима, као и самим 

ученицима, те након посматрања ученика током њиховог боравка у школи, дворишту 

школе, опхођењу са вршњацима, понашању према предметним наставницима итд. 

На трећој седници се говорило о постигнућима и савладаности наставног плана 

и програма појединачно за сваког ученика који је похађао наставу по ИОП-у. Такође 

је, на овој седници, прочитан Извештај о раду тима уз напомену додавања задње 

седнице. 

 Тим за инклузивно образовање има битан циљ у свом раду а то је оптималан 

развој ученика, укључивање у вршњачки колектив и остваривање општих и посебних 

исхода образовања и васпитања, односно задовољавања образовно – васпитних 

потреба ученика. 

Извештај тима за међупредметне компетенције и предузетништво                                

 

Реализација планираних активности и закључци 

У току школске године Тим за међупредметне компетенције и предузетништво је 

имао три састанка. Чланови Тима су на првом састанку израдили акциони план, по коме су 

поступали током године. Узимајући у обзир овај план, али и ванредну ситуацију изазвану 

пандемијом, може се контатовати да су планиране активности за јачање и оснаживање 

компетенција наставника за развој међупредметних компетенција и предузетништва у 

великој мери реализоване. 

Свим члановима Наставничког већа у првом полугодишту је прослеђен документ 

Стандарди општих међупредметих компетенција за крај средњег образовања, како би се 

упознали односно подсетили листе и садржаја сваке од компетенција. 

У Школи је реализован приличан број угледних часова, који су омогућили размену 

искустава, а који могу послужити и као инспирација за међупредметну сарадњу. 

У току школске године реализовано је неколико радионица, које свакако могу утицати 

на развој предузетничког духа, узимајући у обзир теме. 

Пружена је подршка ученицима који су имали дилеме у избору професије. 

Ученици су имали прилике да се кроз блок наставу заинтересују за одређене делатности 

и размисле о покретању сопственог посла након завршетка школовања. 
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Извештај тима за каријерно вођење 

Реализација планираних активности и закључци 

 

У септембру месецу конституисан је Тим и усвојен план рада. 

Током првог полугодишта ученици су, у оквиру модела комбиноване наставе, посебно 

стручних предмета, континуирано информисани о пословима у оквиру изабране струке. 

Ученици четвртог разреда, који се налазе пред избором факултета који ће студирати, 

добили су електронске адресе преко којих могу доћи до квалитетних тестова 

професионалне оријентације (тестови он лајн: Ipersonalic test; Тест професионалне 

оријентације- dream foundation; Mayer-Brigss personality test). 

Ученицима 4. разреда пружена професионална индивидуална информативна и 

саветодавна помоћ у избору факултета, више школе или могућностима запошљавања. 

Педагог је обавила професионално саветовање са десетином ученика четвртог разреда. 

С обзиром на чињеницу да се у току првог полугодишта прешло на наставу на даљину, 

ученици су благовремено, путем интернет комуникације, обавештавани о могућностима 

везаним за избор будућег занимања. Комуникација се на овај начин наставила све док се 

поново није прешло на комбиновани модел наставе. 

У фебруару месецу, по завршетку првог полугодишта, одржaн је други састанак Тима. 

Анализирали смо оно што се до сада урадило и направили преглед послова који ће бити 

реализовани у следећем полугодишту. 

Током другог полугодишта настава је поново реализована на даљину.  

Трећи састанак одржан је након завршетка наставе.  

Већи део активности није реализован у школи због епидемолошке ситуације (презентација 

факултета у школи, Сајам средњих стручних школа, Блок настава у предузећима, 

продајним и угост.објектима).  

Такође, због актуелне епидемиолошке ситуације, све активности су прилагођене настави 

на даљину, и одржане у складу са дозвољеним могућностима. 

 
Координаторка Тима 

Хурић Селма 
 

Извештај тима за професионални развој                                                 

Стручно усавршавање за школску 2020/2021.годину 

 
Тим за стручно усавршавање је, током школске 2020/2021. године, одржао две 

седнице. 

На првој седници, одржаној у септембру 2020.године, Тим је извршио избор 

координатора. Чланови су се упознали са планом рада Тима и активностима које су у 

плану за реализацију током школске године. На овој седници је констатовано да се, због 

епидемиолошке ситуације, седнице реализују онлајн. 

На другој седници, одржаној у јуну 2021.године, чланови Тима су се упознали са 

активностима реализованим током школске 2020/2021.године. Те активности су саставни 

део Извештаја о раду Тима за стручно усавршавање. 

 

Током школске 2020/2021. године наставници су се усавршавали унутар и ван 

установе.  
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Табеларни приказ стручног усавршавања наставника ван установе: 

 
Ред. 
број 

Име и презиме Назив акредитованог семинара Комп. 
Пр. 

Обл. 
Бр. 

сати 
Датум 

реализације 

1. Ермедин Дуран 
Корак по корак до интерактивног 

шаса и евиденције портфолија 
К4 П1 16 

19.09.2020-
20.09.2020. 

2. Азра Бјелак 
Корак по корак до интерактивног 

шаса и евиденције портфолија 
К4 П1 16 

19.09.2020-
20.09.2020. 

3. Дејан Вујащевић 
Корак по корак до интерактивног 

шаса и евиденције портфолија 
К4 П1 16 

19.09.2020-
20.09.2020. 

4. Ениса Луиновић 
Корак по корак до интерактивног 

шаса и евиденције портфолија 
К4 П1 16 

19.09.2020-
20.09.2020. 

5. Ален Ферајзић 
Корак по корак до интерактивног 

шаса и евиденције портфолија 
К4 П1 16 

19.09.2020-
20.09.2020. 

6. Славица Бјелић 
Корак по корак до интерактивног 

шаса и евиденције портфолија 
К4 П1 16 

19.09.2020-
20.09.2020. 

7. Сенад Хочић 
Корак по корак до интерактивног 

шаса и евиденције портфолија 
К4 П1 16 

19.09.2020-
20.09.2020. 

8. 
Мерсудин 

Кајевић 
Корак по корак до интерактивног 

шаса и евиденције портфолија 
К4 П1 16 

19.09.2020-
20.09.2020. 

9. Ернес Хочић 
Корак по корак до интерактивног 

шаса и евиденције портфолија 
К4 П1 16 

19.09.2020-
20.09.2020.. 

10. Сретен Љујић 
Корак по корак до интерактивног 

шаса и евиденције портфолија 
К4 П1 16 

19.09.2020-
20.09.2020.. 

11. 
Нермина 
Поровић 

Корак по корак до интерактивног 
шаса и евиденције портфолија 

К4 П1 16 
19.09.2020-
20.09.2020. 

12. 
Драгана 

Каргановић 
Корак по корак до интерактивног 

шаса и евиденције портфолија 
К4 П1 16 

19.09.2020-
20.09.2020. 

13. Фарук Солаковић 
Корак по корак до интерактивног 

шаса и евиденције портфолија 
К4 П1 16 

19.09.2020-
20.09.2020. 

14. Зоран Куркић 
Корак по корак до интерактивног 

шаса и евиденције портфолија 
К4 П1 16 

19.09.2020-
20.09.2020. 

15. Дениса Поровић 
Корак по корак до интерактивног 

шаса и евиденције портфолија 
К4 П1 16 

19.09.2020-
20.09.2020. 

16. Бахрија Ханић 
Корак по корак до интерактивног 

шаса и евиденције портфолија 
К4 П1 16 

19.09.2020-
20.09.2020. 

17. Медиха Џановић 
Корак по корак до интерактивног 

шаса и евиденције портфолија 
К4 П1 16 

19.09.2020-
20.09.2020. 

18. Амел Мущовић 
Корак по корак до интерактивног 

шаса и евиденције портфолија 
К4 П1 16 

19.09.2020-
20.09.2020. 

19. 
Александра 

Мандић 
Групни рад и 

интердисциплинарност 
К1 П1 36 

10.12.2020.- 
13.01.2021. 

20. Амела Демић Дигитална ушионица К1, К2 П1 19,5 19.04.2021. 
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Табеларни приказ стручног усавршавања наставника унутар установе: 

 

Редни број Име и презиме Број сати 

1. Фарук Солаковић 60 

2. Азра Бјелак 60 

3. Марија Пјановић 58 

 4. Светлана Шљукић 39 

5. Зорица Јањушевић  31 

6. Ален Ферајзић 26 

7. Саџида Садиковић 25 

8. Мерсид Садиковић 20 

9. Ернес Хоџић 16 

10. Дејан Вујашевић 15 

11. Селма Хурић 14 

12. Радоје Милошевић 11 

 
 

 

Извештај о реализацији Школског развојног плана  

 

 

Област: 

 

1.Школски програм и Годишњи план рада школе 

Делови Школског програма и Годишњег плана рада су усклађени са Законом. 

 

2. Настава и учење 

Циљ је унапредити квалитет образовно-васпитног рада и тај део се континуирано спроводио и 

унапређивао кроз: прилагођавање метода циљевима часа, повезивањем садржаја различитих 

предмета, прилагођавањем и изборoм наставних материјала индивидуалним потребама и 

могућностима ученика, подучавањем да поступно решавају проблеме, да сами себи постављају 

циљеве и сами процењују свој напредаки напредак других, као и кроз континурано давање 

повратних информација ученицима о напредовању, поштовањем динамике оцењивања и 

усаглашавањем критеријума на нивоу већа. Због увођења ванредног стања у земљи, 

од 17.03.2020., поводом пандемије Covid-19, настава се одвијала кроз учење на даљину. 

Наставници су кроз различите видове наставе и учења спроводили наставу на даљину и пружали 

подршку ученицима сталном комуникацијом и сарадњом са њима. 

 

3. Образовна постигнућа ученика 

Редовно су праћена постигнућа ученика, подстицани су да редовно похађају наставу, о томе се 

водила ажурно евиденција, сви наставници су дали термине допунске наставе на почетку школске 

године и били су доступни ученицима у датим терминима. Допунска настава се прилагођавала 

потребама ученика, спроводио се менторски рад и индивидуализација наставе. Постигнућа 

ученика су праћена од почетка школске године, посебно на крају прве и друге класификације. 

Такође, ажурно се водила евиденција о присуству и напредовању ученика. Од марта месеца када је 

почела да се реализује настава на даљину одржавање допунске и додатне наставе није било могуће 

у терминима који су били превдиђени за то. Детаљан извештај о реализацији часова допунске 

наставе, као и о обухвату ученика, дат је у извештајима сваког актива. 
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4.Подршка ученицима 

Унапређење система подршке ученицима се одвијало кроз организовање низа активности за 

толеранцију и ненасиље од стране одељенских старешина као и педагога школе. На часовима 

одељенске заједнице одељенске старешине и педагог обрадили су теме: Пријатељство, Сарадња у 

групи, Конструктивна комуникација, Емоционална интелигенција и сл. Педагог је одржала 

радионице посвећене превенцији насиља у одељењима првих разреда. У преосталим одељењима, 

одржавање радионице планирано је за друго полугодиште. За време трајања наставе на даљину 

родитељи и старатељи су пружали подршку ученицима обезбеђујући им техничка средства за 

обављање исте. 

 

 

5. Етос 

Циљ: Естетски и функционално унапредити амбијент школе. 

- Уводно упознавање и прилагођавање новопридошлих ученика и наставника је 

спроведено. 

- Свеобухватно спроводити по плану превентивну активност на тему безбедности кроз 

предавања- Предавање експерата МУП РС - ПУ Пријепоље - 

Вршњачко насиље, инспектор МУП-а; - Опојна средства, инспектор Муп-а ;  

- Организовање активности усмерених на превенцију насиља- организовано кроз 

различите видове предавања и радионица од стране одељенских старешина и стручних 

сарадника. 

- Због пандемије ове године није реализован планирани школски часопис, као ни пригодан 

програм намењен матурантима школе. 

 

 

 

6. Организација рада школе и управљање материјалним и људским ресурсима 

- Директор континуирано прати рад свих појединаца, актива и тимова у школи. 

- Инструктивни рад и међусобне посете часовима: направљен је план у сарадњи са 

стручним већима на почетку школске године. 12 наставника је одржало угледне-огледне 

часове (од тога огледних-5 часова, а угледних- 7 часова), такође интензивиране су 

међусобне посете наставника. Обзиром да је уведено ванредно стање у земљи од 

17.03.2020.године планирани угледни/огледни часовинаставника у другом полугодишту 

нису могли бити реализовани. 

- Обогатити библиотеку новим садржајима: У првом полугодишту школске 2019/2020. 

библиотека је обогатила фонд књига. 

- Приступ Интернету је омогућен у свакој учионици. 

- Активности као што су санација свих подних површина у школи и постављање 

спољашњег осветљења није могло да се реализује због увођења ванредног стања у марту 

услед пандемије Covid-19. 

 

 

7. Сарадња са другим школама и широм заједницом 
Школа активно сарађује са другим школама, факултетима, државним органима у чијој 

надлежности је област образовања, локалном заједницом, медијима и свима 
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Наставни кадар 

 
Ред. 

бр

.

. 

Презиме и име  
Предмети које наставник 

предаје 

Одељења у којим 

наст.предаје 

Нед. 

фонд 

1. Нермина Поровић  I1 Српски језик и књиж. I1,I2,I3,I4,IV1.IV2x3 18 

2. 
Сабахудин 

Алимановић 
II3 

Српски језик и књиж. II1, II2, II3, 

III1,III2,III3x3 
18 

3. Олга Којадиновић IV3 
Српски језик и књиж. 

Организација практичне 

II4-2,III4-2, IV3-3 
20% 

7 

20% 

4. 
Драгана 

Каргановић 
 

Познавање робе 

Хемија 

Познавање живот. намир. 

Грађанско васпитање 

III3-3 

I4-1 

II4-2 изборни 

I3 

7 

6. Ениса Луиновић I3 

Енглески језик 

 

Пословни енглески језик 

I1-2, I2-2,I3–3,II1-

2,II2-2, III1-2, III2-3, 

II2-1 III4-2 

19  

7. Неркеза Браховић  Француски језик I4-2,II4-2.III4-2 6 

8. Дениса Поровић  
Енглески језик I4-2,II3-3, II4-2,III3-3, 

IV1-2, IV2-3, IV3-3 
18 

9. Бахрија Ханић  

Социологија    

 

Филозофија 

Устав и право грађана 

Грађанско васпитање 

III2-2,III3-2 ,IV1-2, 

III4-1 

IV3-2 

IV 3-1 

I1I4, II3, II4, III1III3, 

III2, IV1IV2 

16 

10. 
 

Далила Капур 
 

Право 

Уставно и привр. право 

II1-2, III1-2, IV3-2 

III 2-2,IV 2-2 
10 

11. Дејан Милановић  

Историја 

 

Орг. практичне наставе 

I1,I2,I3,I4,II1,II2, 

II3,III4 x2 

20% 

20  

12. Маида Подбићанин  Психологија  III3-2,III4-2 4 

13. Џенана Гашанин  Физика I3-2, II3-2 4 

14. Фарук Солаковић  
Физичко васпитање I1,I2,I3,I4,II1 

II2,II4,III3,IV1,IV2 x 2 
20 

15. Азра Бјелак  
Физичко васпитање II3, III1, III2 ,III4, 

IV3x2 
10 

16. Милица Кијановић  
Математика I1-3,II2-3,I3-3,I4-

2,III2-3, III3-2,IV3-2 
18 

17. Ирмедин Кордић  

Пословна информатика 

Електронско пословање 

 

II3-3,II1-4,III2-4,IV2-4 

III1-4  изборни 

ОПН 1 

20 

 

18. Индира Јусовић I2 

Математика II1-3,I2-3,II3-3,II4-2, 

III1-3, III4-1, IV1-3, 

IV2-3 

21 

19. Радоје Милошевић II2 
Рачунарство и инфор.  

Пословна информатика 

I1,I2,I3,I4 x4 

II2-4 
20 

20. 
Татјана 

Вукашиновић 
 

Хемија 

Исхрана 

I2-2,I3-2 ,II3-2 

I4-2 
8 
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21. Меша Кријешторац  

Географија 

Економска географија 

Туристичка географија 

Општа турист. географ. 

Грађанско васпитање 

I1-2,I3-2,I4-1 

I2-2 

II4-1 

III4-2 изборни 

III4-1 

11 

22. Мерсудин Кајевић  

Биологија 

Екол. и зашт. жив.сред. 

Исхрана 

Здравствена култура 

Екологија 

Грађанско васпитање 

I1-2,I3-2,I2-2 

II4-1  

II4-2 

I4-2, I4-1(konobar) 

II1-2 изб.факулт. 

I1, II1, II2 

16 

23. Ина Милошевић  Познавање робе III3-3 3 

24. Селма Хурић  

Рачуноводство 

Економско пословање 

Финансијско пословање 

I1-5, III3-5 

II2-4(+30) 

II1-2, IV1-2 

19.4 

25. Светлана Шљукић I1 
Рачуноводство 

Пракса 

I2-6,II1-6 

IV3-6+90 
20.4 

26. Медиха Џановић  

Статистика 

Принципи економије 

IV1-6, IV2-2 

I1-3,I2-3,II1-2,II2-3 

IV3-1 

20 

27. Мерсид Садиковић IV1 
Рачуноводство 

Пракса 

III1-6,IV1-6 

II3-6 (+90) 
20.4 

28. Aлен Ферајзић  III3 

Трговинско пословање 

Финансијско пословање 

Канцеларијско посл. 

Национална економија 

Основи екон. Трговине 

II3-5, III3-5 

I1-2 

II1-4 

III1-2 

I3-2 

20 

29. Ернес Хоџић III1 

Пословна економија 

Маркетинг 

Монетарна екон. и 

банкарство 

I1-2,II1-2,III1-2,III2-2, 

IV2-2 

IV1-4,IV2-2,IV3-2 

III2-2 

20 

30. Рушида Рондић  

Трговинско пословање 

Статистика   

Пословна економија 

Пракса 

I3-6(+30) 

III2-2 

I2-2 

III3-6(+90) 

19.8 

31. Пјановић Марија III2 

Фин. рачун. Обука 

Канцелар. пословање 

Јавне финансије 

Основи економије 

II1-6(+30) 

I1-6 

III1-2,II2-2 

III2-2 

19,4 

32. Зорица Јањушевић  

Финансијско рач. обука 

Посл. корес. и комун. 

Пословна економија 

III1-8 (+60) 

I2-4, II2-4 

II2-2 

20.8 

33. Саџида Садиковић  
Фин.рачун.обука 

Рачуноводство 

IV1-8 (+90) 

III2-6 (+30) 
19,88 

34. Ирена Фемић IV2 

Рачуноводство 

 

Ревизија и контрола 

II2-6(+30), IV3-5, 

IV2-6(+30)  

IV1-2 

20.4 

35. Славица Бјелић  

Куварство;  

 

 

Основе посластичарства 

II4-1,87 ПП 

III4-10В+4НБ  

II4-6ПН 

III4-1 

22.87 

100% 
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36. Сенад Хоџић  

Основи тур. и угост. 

Економ. тур. и уго. преду 

Предузетништво 

Основе куварства 

Организација практичне 

I4-2,  

II4-1 

III4-4 

II4 -2 

55% 

20 

37. Зоран Куркић  

Услуживање 

 

Барско пословање 

Услуживање 

I4-5В+6ПН+1,7НБ, 

II4-2,81НБ, 

II4-2 

III4-4НБ 

22,51 

100% 

38. 
Жељана 

Томашевић 
II4 

Куварство  

 

 

Националне кухиње 

I4-0,88ПП,  

II4-12В+2,81НБ 

III4-6ПН 

III4-2 

22,96 

100% 

39. Амал Мушовић  Музичка култура I 3-1 1 

40. Дејан Вујашевић III4 

Услуживање  

 

 

Основи услуживања 

Свечани пријем    

III4-5В+6ПН 

II4-6В+1,87ПП, 

 I4-0,88ПП 

III4-1 

III4-3 

23,75 

100% 

41. Бојан Богавац   Ликовна култура II 3-1, III 1-1,II2-1 3 

42. Небојша Јовановић  Верска настава СПЦ 
I (1-4), II (1-4), III (1-

4), IV (1-3) 
6 

43. Сабахудин Гојак  Верска настава ИВЗ 
I (1-4), II (1-4), III (1-

4), IV (1-3) 
5 

44. 
Александра 

Мандић 
 

Основи економије 

Финансијско пословање 

Предузетништво 

Мон. екон. и банк. 

Национална економија 

Екон.и орг. тргов. пред. 

III3-2, IV2-2 

III1-2 

IV1-4 

IV2-2 

IV3-2 

II3-2 

16 

45.  Сретен Љујић I4 
Куварство 

Услуживање 

I4-12В +1,7НБ 

II4-6ПН 
19,7 

80% 
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Извештај о раду Тима за самовредновање рада школе у школској 

2020/2021.години 

 

 

Школске 2020/2021.године, наша школа je требало да вреднује све кључне области самовредновања. 

Будући да је процес самовредновања динамичан и дуготрајан процес и да се некада могу десити 

непредвиђене околности, пандемија вируса Covid 19, спречила нас је да вреднујемо све области па смо, по 

препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, одлучили да вреднујемо две области: 

Настава и учење и Подршка ученицима.  

 Тим за самовредновање чине: 

- Зорица Јањушевић 

- Ениса Луиновић 

- Дејан Вујашевић 

- Дејан Милановић 

- Марија Пјановић 

- Директор школе 

- педагози школе 

- представник Школског одбора 

- представник Ученичког парламента 

- представници стручних већа 

Председник Тима: Зорица Јањушевић 

Записничар Тима: Педагог школе 

 

У области Настава и учење, Тим је вредновање извршио на основу следећих стандарда квалитета: 

1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.          

2. Наставник прилагођава рад на часу образовно – васпитним потребама ученика. 

3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компентенције на часу. 

4. Поступци вредновања у функцији даљег учења. 

5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

 

У области Подршка ученицима Тим је вредновање извршио на основу следећих стандарда квалитета: 

 

1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 

 

2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика. 

 

3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са 

изузетним способностима. 
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Инструмент за наставнике 

 

-Настава и учење- 

Извршена је квантитативна и квалитативнаанализа добијених података испитивањем мишљења 

наставника и ученика, али и родитеља о степену присуства исказа за стандарде у области Настава и учење. 

Упитник за наставнике о процени квалитета области Настава и учење састављен је на основу 

Стандарда о квалитету рада установе.Упитник садржи 28 исказа за све стандарде области Настава и учење, 

представљених као тврдње које се односе на рад наставника. Наставници су тврдње процењивали степеном 

тачности односно присутностиоценама од 1 до 4, са значењем: 1- нетачно, није присутно; 2- у мањој мери 

тачно, присутно; 3- у већој мери тачно, присутно; 4- потпуно тачно, присутно и НП – није применљиво. У 

истраживању су учествовала23 наставника. 

У наставку следи табела са питањима која се односе на сваки стандард понаособ.Табеларни приказ 

је представљен у виду процената, због прегледности табеле. 

Табела 1- Приказ података добијених из анкете (изражен процентуално) 

 

ТВДЊА/ ИСКАЗ 

 

ТАЧНО/ПРИСУТНО 

 1 2 3 4 НП 

Наставник ефикасно управља процесом учења на часу           3.8 (оцена 4) 0 

1.Дајем  упутства  и објашњења која су јасна 

ученицима. 
0 0 8,7% 91,3% 0 

2.Истичем  кључне  појмове  које  ученици треба да 

науче. 
0 0 0 100% 0 

3.Постепено постављам  задатке и захтеве од лакших 

ка тежим. 
0 0 21,7% 78,3% 0 

4.Учим ученике  како да користе  различите начине за 

решавање задатака, проблемских ситуација,... 
0 0 30,4% 65,2% 4,3 

5.Док  реализујем  наставу, усмеравам online 

интеракцију међу ученицима  тако да је она у 

функцији учења на даљину (уважавам  мишљења 

ученика, подстичем  их  да  коментаришу, износе 

идеје, постављају питања,подстичем  вршњачко 

учење). 

0 0 43,5% 56,5% 0 

6.Користим  доступна наставна средства (уџбенике, 

интернет, лаптоп, правим презентације,...) 
0 0 17,4% 82,6% 0 

7.Учим ученике да користе  доступне изворе знања: 

уџбенике, радне свеске, интернет, осталу литературу. 
0 0 17,4% 82,6% 0 

Наставник прилагођава рад на часу образовно – васпитним потребама ученика  3,6(оцена 

4) 
 

8.Прилагођавам  захтеве могућностима  сваког  

ученика. 
0 0 43,5% 56,5% 0 

9.Припремам  другачије материјале, задатке, 

активности за ученике којима је потребна помоћ у 

учењу. 

0 4,3% 26,1% 69,6% 0 

10.Посвећујем  време и пажњу сваком ученику, у 

складу са његовим образовним и васптним потребама. 
0 4,3% 34,8% 60,9% 0 

11.На мојим online часовима ученици којима је 

потребна додатна подршка, узимајући у обзир 

тренутне услове рада,  учествују у заједничким 

активностима којима се подстиче њихов напредак и 

интеракција са другим ученицима. 

0 8,7% 30,4% 60,9% 0 

12.Прилагођавам  темпо рада различитим 

способностима ученика. 

 

0 0 21,7% 78,3% 0 
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Ученици стичу знања, усвајајау вредности, развијају вештине и компентенције на часу  

3.73 (оцена 4) 
 

13.Увек пратим да ли активности/радови ученика 

показују да су разумели наставне садржаје приказане 

на ТВ часовима и материјале које шаљем ученицима. 

0 0 26,1% 73,9% 0 

14.Тражим од ученика да образложе како су дошли до 

решења. 
0 0 50% 50% 0 

15.Учим ученике како да повежу наставне садржаје са 

ТВ-а, као и материјале које им шаљем, са примерима 

из свакодневног  живота. 

0 0 17,4% 82,6% 0 

16.Учим ученике како да  ново  градиво повежу са 

претходно наученим. 
0 0 13% 87% 0 

17.Учим ученике да у процесу учења повезују садржаје 

из различитих области. 
0 0 13% 87% 0 

18.Ученицима упућујем повратне информације online - 

на који начин могу да  унапреде своје учење. 
0 4,3% 17,4% 78,3% 0 

Поступци вредновања у функцији даљег учења  3.67(оцена 4)  

19.Ученици су упознати са  критеријумима 

формативног и сумативног оцењивања. 
0 0 21,7% 78,3% 0 

20.Увек образлажем  ученику  оцену  коју  је  добио. 0 0 4,3% 95,3% 0 

21.Учим ученике  да постављају  себи циљеве у  

учењу. 
0 0 47,8% 52,2% 0 

22.Учим и подстичем ученике  да критички процењују 

свој напредак. 
0 4,3% 47,8% 47,8% 0 

23.Подстичем  ученике   да процењују  тачност 

одговора/решења. 
0 0 30,4% 69,6% 0 

Сваки ученик има прилику да буде успешан   3.64 (оцена 4)  

24.На конструктиван начин успостављам и одржавам  

online комуникацију са ученицима, у складу са 

договореним правилима. 

0 0 30,4% 69,6% 0 

25.Ученици су на мојим  onlineчасовима мотивисани за 

рад. 
0 4,3% 52,2% 43,5% 0 

26.Подстичем интелектуалну радозналост  и уважавам 

слободно изношење  мишљења ученика. 
0 0 22,7% 77,3% 0 

27.Подстичем ученике да постављају питања, 

дискутују и коментаришу, путем електронских 

средстава комуникације, у вези са предметом учења на 

online или ТВ часу. 

0 0 21,7% 78,3% 0 

28.Показујем поверење у могућности ученика и имам 

позитивна очекивања у погледу успеха. 
0 0 26,1% 73,9% 0 

 

 

На основу резултата добијених испитивањем наставника Тим за самовредновање је констатовао да 

је област Настава и учење од стране наставника процењена оценом4, јерје свих пет стандарда процењено 

као употпуности тачно/ присутно.Тим за самовредновање је анализирао проценуостварености стандарда 

појединачно како би се што боље конкретизовале предности инедостаци. 

Оствареност стандарда: Наставник ефикасно управља процесом учења на часу је оцењен 

оценом4. Сви исказису процењени великим процентом као тачни, у распону од 56,5% за исказ да усмеравају 

онлајн интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења на даљину, до 100% за исказ да 

наставници истичу кључне појмове, а распон се односи на најмањи и највиши проценат наставника који су 

означили број четири за цео стандард. Наставници су најбоље проценили управо овај исказ.Нико од 
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наставника није вредновао исказе са 1- нетачно, није присутно и 2- у мањој мери тачно, присутно. За исказ 

да наставници уче ученике како да користе различите начине решавања задатака, проблемских ситуација 

4,3% наставника је рекло да то није применљиво у њиховом случају. 

Оствареност стандарда: Наставник прилагођава рад на часу образовно – васпитним потребама 

ученика  је оцењен оценом 4. Овај стандард је процењен као мање остварен у односу на остале 

стандарде.Сви искази су са великим процентом процењени као присутни, односно, као пристутни у већој 

мери у распону од 21,7%  за исказ да наставници прилагођавају темпо рада различитим способностима 

ученика до 43,5% за исказ да прилагођавају захтеве могућностима сваког ученика, а распон се односи на 

најмањи и највиши проценат наставника који су означили број три за цео стандард. Наставници најбоље 

процењују исказе, вредноване бројем четири, да прилагођавају темпо рада различитим способностима 

ученика (78,3%) и да припремају другачије материјале, задатке, активности за ученике којима је потребна 

помоћ у учењу (69,6%). Најлошије је процењен исказ, са чак 56,5%, да наставници прилагођавају захтеве 

могућностима  сваког ученика. 8,7% наставника сматра да је у мањој мери тачно/присутно да на њиховим он 

лајн часовима ученици којима је потребна додатна подршка, узимајући у обзир тренутне услове рада, 

учествују у заједничким активностима којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим 

ученицима, а 4,3% наставника се изјаснило да припрема другачије материјале, задатке, активности за 

ученике којима је потребна помоћ у учењу и да посвећују време и пажњу сваком ученику, у складу са 

његовим образовним и васпитним потребама.Нико од наставника није вредновао исказе 1- нетачно, није 

присутнои НП – није применљиво. 

Оствареност стандарда Ученици стичу знања, усвајајау вредности, развијају вештине и 

компентенције на часу  је оцењен оценом 4. Најбоље процењени искази, који су вредновани бројем три – у 

већој мери тачно/присутно и четири – потпуно тачно, присутно, крећу се у распону од 50% за исказ у којем 

наставници траже од ученика да образложе како су дошли до решења до 87% за исказе у којим наставници 

уче ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим и да повезују садржаје из различитих 

области. Исказ у којем наставници упућују повратну информацију он лајн – на који начин ученици могу да 

унапреде своје учење вреднован је двојком – у мањој мери тачно/присутно (4,3%). 

Оствареност стандарда Поступци вредновања у функцији даљег учењаје оцењен оценом 4. 

Искази су процењени као тачни, у великој мери или у потпуности. Најбоље процењени искази су у распону 

од 4,3% за исказ у којем наставници увек образлажу ученику оцену коју је добио до 47,8% за исказе да 

наставници уче ученике да постављају себи циљеве у учењу и да уче и подстичу ученике да критички 

процењују свој напредак, а распон се односи на најмањи и највиши проценат наставника који су означили 

број три за цео стандард. Најбоље процењен исказ (оцена 4 од стране 95,3% наставника) је управо исказ да 

наставници увек образлажу ученику оцену коју је добио. Најлошије процењен исказ је да наставници уче и 

подстичу ученике да критички процењују свој напредак, са 47,8% одговора. Високо процењени су и искази 

да наставници упознају ученике са критеријумима формативног и сумативног оцењивања, као и да подстичу 

ученике да процењују тачност одговора/решења. 

Оствареност стандарда Сваки ученик има прилику да буде успешан  је оцењен оценом 4. Сви 

искази су процењени као тачни у великој мери, и то у распону од  21,7% за исказ у којем наставници 

подстичу ученике да постављају питања, дискутују и коментаришу, путем електронских средстава 

комуникације, у вези са предметом учења на онлајн или ТВ часу до 52,2%  за исказ у којем су ученици на 

онлајн часовима мотивисани за рад, а распон се односи на најмањи и највиши проценат наставника који су 
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означили број три за цео стандард. Наставници најбоље процењују исказе, вредноване бројем четири, у 

којим подстичу ученике да постављају питања, дискутују и коментаришу, путем електронских средстава 

комуникације, у вези са предметом учења на онлајн или ТВ часу и да подстичу интелектуалну радозналост и 

уважавају слободно изношење мишљења ученика. 

На основу резултата испитивања наставника, могу се уочити одређене предности и недостаци у 

раду наставника. 

 ПРЕДНОСТИ : 

 наставници истичу кључне појмове; 

 наставници дају упутства и објашњења која су јасна ученицима; 

 наставници ефикасно структуирају и повезују наставне садржаје приказане на ТВ 

часовима са материјалима које шаљу ученицима; 

 наставници уче ученике да користе доступна средства за учење (уџбенике, радне 

свеске, литературу, интернет); 

 наставници посвећују пажњу сваком ученику, у складу са његовим васпитним и 

образовним потребама; 

 наставници уче ученике како да ново градиво повезују са претходним градивом; 

 наставници увек прате да ли активности/радови ученика показују да су разумели 

наставне садржаје приказане на ТВ часовима и материјале које им шаљу 

наставници; 

 наставници успешно помажу ученицима да повезују знања из различитих области;  

 наставници од ученика траже образложење за долазак до одређеног решења; 

 наставници одржавају комуникацију са ученицима и да мотивишу ученике да 

слободно дискутују и постављају питања; 

 наставници постављају задатке и захтеве од лакших ка тежим; 

 наставници уче ученике да на различите начине решавају задатке; 

 наставници ефикасно усмеравају онлајн интеракцију међу ученицима тако да је она 

у функцији учења на даљину; 

 наставници усмеравају ученике да користе доступне изворе знања: уџбенике, радне 

свеске, интернет и другу литературу; 

 наставници прилагођавају захтеве могућностима сваког ученика и припремају им 

различите задатке, у складу са њиховим потребама; 

 ученици су упознати са критеријумима оцењивања и увек им је јасна оцена коју су 

добили; 

 наставници имају позитивна очекивања у погледу успеха ученика и тако подстичу 

њихову радозналост; 

 наставници подстичу ученике да процењују тачност одговора/решења; 

 наставници подстичу интелектуалну радозналост код ученика. 

 НЕДОСТАЦИ: 

 Наставници не уче ученике да критички процењују свој напредак; 

 

 Ученици на онлајн часовима нису мотивисани за рад. 
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Инструмент за ученике 

 

 

-Настава и учење- 

 

Упитник за ученике о процени квалитета области Настава и учење састављен је на основу 

Стандарда о квалитету рада установе.Упитник садржи 27 исказа за све стандарде области Настава и учење, 

представљених као тврдње које се односе на рад наставника и ученика. Ученици су тврдње процењивали 

степеном тачности односно присутности оценама од 1 до 4, са значењем: 1- нетачно, није присутно; 2- у 

мањој мери тачно, присутно; 3- у већој мери тачно, присутно; 4- потпуно тачно, присутно. У истраживању је 

учествовало 120 ученика од првог до четвртог разреда. 

У наставку следи табела са питањима која се односе на сваки стандард понаособ.Табеларни приказ 

је представљен у виду процената, због прегледности табеле. 

Табела 2- Приказ података добијених из анкете (изражен процентуално) 

 

ТВДЊА/ ИСКАЗ 

 

ТАЧНО/ПРИСУТНО 

 1 2 3 4 НП 

Наставник ефикасно управља процесом учења на часу           3,02 (оцена 3)  

1.Наставници дајуупутствакојаразумем. 3,3% 10% 40,8% 45% 0,8% 

2.Наставнициистичукојисутокључнипојмовикојетребада

научим. 
5,8% 14,2% 32,5% 47,5% 0 

3.Наставници, наразличитеначинепредајуновоградиво-

организујуактивности у којимарадимо у 

паруилигрупипутемgoogle classroom-а (гуглучионице), 

припремамопрезентације. 

6,7% 26,9% 29,4% 33,6% 3,4% 

4. Наставниципостепенопостаљајузадатке и 

захтевеодлакшихкатежим. 
14,2% 15% 30% 40% 0,8% 

5. Наставнициувекпитајудалијенекорешиозадатак

нанекидругиначин. 
25% 27,5% 20% 25% 2,5% 

6.Докреализујунаставунаставнициуважавајумојемишље

ње, подстичумедаизносимкоментаре, идеје, 

постављампитања. 

7,5% 17,5% 23,3% 50% 1,7% 

7.Наставницимеучедакористимдоступнеуџбенике, 

дигиталнеуџбенике, раднесвеске, интернет, 

осталулитературу. 

10,9% 19,3% 28,6% 38,7% 2,5% 

Наставник прилагођава рад на часу образовно – васпитним потребама ученика  2,9 (оцена 

3) 
 

8.Успевамдарешимзадаткекојеминаставниципостављају. 2,5% 13,3% 48,3% 34,2% 1,7% 

9.Наставнициприпремајудругачијематеријале, задатке, 

активностизаученикекојимајепотребнапомоћ у учењу. 
19,2% 14,2% 25% 36,7% 5% 

10. Наставниципосвећујувреме и пажњусвакомученику. 11,8% 18,5% 32,8% 36,1% 0,8% 

11.Свиученициподједнакоучествују у 

заједничкимактивностимапутемgoogle classroom-а ( 

гуглучионице ). 

10,9% 22,7% 37% 28,6% 0,8% 

12.Увекимамдовољновременадарешимзадаткекојеминас

тавниципошаљу. 
6,7% 16,8% 38,7% 37% 0,8% 
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Ученици стичу знања, усвајајау вредности, развијају вештине и компентенције на часу  

3.2 (оцена 3) 
 

13. Разумем и могудаодговоримнапослатезадатке и 

питањаодстраненаставника. 
0,8% 12,6% 45,4% 40,3% 0,8% 

14.Наставницимеучекакодановоградивоповежемсаприм

еримаизсвакодневногживота. 
3,4% 17,6% 33,6% 42% 3,4% 

15.Наставницимеучедастароградивоповежемсановим. 2,5% 19,3% 29,4% 46,2% 2,5% 

16.Наставницимеучекакодаповезујемградивоизразличит

ихпредмета, 

наводемедаразмислимдалисмотовећучилиизнекогпредм

ета. 

2,5% 21,2% 31,4% 44,9% 0 

17.Наставницимеподстичудаобјаснимнакојиначинсамдо

шао/ладорешења. 
2,5% 19,3% 37% 38,7% 2,5% 

Поступци вредновања у функцији даљег учења  2.9 (оцена 3)  

18. Знамзаштосамдобио/ласвакуоцену. 5,9% 9,2% 21,8% 62,2% 0,8% 

19.Наставницимиобразложеоценукојусамдобио/ла. 5,1% 16,9% 30,5% 47,5% 0 

20.Наставницинамнудеприликудаоценимосамисебе. 8,5% 33,9% 28% 23,7% 5,9% 

21.Наставницимепитајудапроцењујемдалијенекооддруга

ратачноодговориоилиније. 
21% 28,6% 21,8% 21,8% 6,7% 

Сваки ученик има прилику да буде успешан   3,1 (оцена 3)  

22.Наставниципоказујупоштовањепремамени. 5,1% 13,6% 28,8% 52,5% 0 

23.Наставнициуспешноодржавајукомуникацијусанама, 

а 

мисепонашамопоунапреддоговоренимправилимапонаш

ања. 

5% 13,4% 31,9% 48,7% 0,8% 

24.Сматрамдасучасовикојенаставнициреализујупрекоел

ектронскихсредставакомуникацијезанимљиви 
17,6% 18,5% 31,1% 31,1% 1,7% 

25. Наставнициподстичу и 

уважавајумишљењесвакогученика 
7,6% 21% 32,8% 38,7% 0 

26.Наставницидајуученицимамогућностдапостављајупи

тања, дискутују и коментаришу у 

везисапредметомучења 

1,7% 14,3% 33,6% 49,6% 0,8% 

27.Наставнициуказујуповерењесвакомученику 10,2% 14,4% 24,6% 50% 0,8% 

 

На основу резултата добијених испитивањем ученика Тим за самовредновање је 

констатовао да је област Настава и учење од стране ученика процењена оценом три.  

Оствареност стандарда: Наставник ефикасно управља процесом учења на часу је оцењен 

оценом3. Искази вредновани бројем 4 - тачно/присутно у потпуности су обухватали распон од 25% за исказ 

у којем наставници увек питају да ли је неко решио задатак на неки други начин до 50% за исказ у којем 

наставници, док реализују наставу, уважавају мишљење ученика, подстичу их да износе коментаре, идеје, 

постављају питања. У распону од 20% за исказ да наставници увек питају да ли је неко решио задатак на 

неки други начин до 40,8% за исказ  да наставници дају упутства која ученици разумеју, а распон се односи 

на најмањи и највиши проценат ученика који су означили број 3 – у већој мери тачно/присутно. Наставници 

увек питају да ли је неко решио задатак на неки други начин – овај исказ је вреднован бројем 2 – у мањој 

мери тачно/присутно са 27,5% и бројем 1- није тачно/није присутно са 25%. 

Оствареност стандарда: Наставник прилагођава рад на часу образовно – васпитним потребама 

ученика  је оцењен оценом 3. Искази вредновани бројем 4 - тачно/присутно у потпуности су обухватали 

распон од 28,6% за исказ да сви ученици подједнако учествују у заједничким активностима путем гугл 
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учионице до 37% за исказ да ученици увек имају довољно времена да реше задатке које им наставници 

пошаљу. У распону од 25% за исказ да наставници припремају другачије материјале, задатке, активности за 

ученике којима је потребна помоћ у учењу до 48,3% за исказ да ученици успевају да реше задатке које им 

наставници постављају, а распон се односи на најмањи и највиши проценат ученика који су означили број 3 

– у већој мери тачно/присутно. Највећи проценат ученика је вредновао бројем 2 – у мањој мери 

тачно/присутно исказ у којем сви ученици подједнако учествују у заједничким активностима путем гугл 

учионице - 22,7%. Свега 19,2% ученика је вредновало исказ бројем два којим се тврди да наставници 

припремају другачије материјале, задатке, активности за ученике којима је потребна помоћ у учењу. Исказ 

који је вреднован најмањим бројем ( 1 – није тачно/није присутно) креће се у распону од 2,5% за исказ да 

ученици успевају да реше задатке које им наставници постављају, до 19,2% за исказ да наставници 

припремају другачије материјале, задатке, активности за ученике којима је потребна помоћ у учењу.  

Оствареност стандарда Ученици стичу знања, усвајајау вредности, развијају вештине и 

компентенције на часу  је оцењен оценом 3. Искази вредновани бројем 4 - тачно/присутно у потпуности су 

обухватали распон од 38,7% за исказ да наставници подстичу ученике да објасне на који начин су дошли до 

решења, до 46,2% за исказ да наставници уче ученике да старо градиво повежу са новим. Исти исказ је 

вреднован као најмањи проценат ученика који су означили број 3 – у већој мери тачно/присутно, а највиши 

проценат ученика се изјаснио за исказ да разумеју и могу да одговоре на послате задатке и питања од стране 

наставника (45,4% испитаника). Највећи проценат ученика је вредновао бројем 2 – у мањој мери 

тачно/присутно исказ у којем наставници уче ученике да повезују градиво из различитих предмета, наводе 

их да размисле да ли су то већ учили из неког предмета – 21,2%. Исказ који је вреднован најмањим бројем ( 

1 – није тачно/није присутно) креће се у распону од 0,8% за исказ да ученици разумеју и могу да одговоре на 

послате задатке и питања од стране наставника, до 3,4% за исказ да наставници уче ученике како да ново 

градиво повежу са примерима из свакодневног живота. 

Оствареност стандарда Поступци вредновања у функцији даљег учењаје оцењен оценом 

3.Искази вредновани бројем 4 - тачно/присутно у потпуности су обухватали распон од 21,8% за исказ да 

наставници питају ученике да процењују да ли је неко од другара тачно одговорио или није, до 46,262,2% за 

исказ да ученици увек знају сваку оцену коју су добили. Највећи проценат ученика је, бројем 3 – у већој 

мери тачно/присутно, вредновало исказ да им наставници увек образлажу оцену коју су добили (30,5%). 

Највећи проценат ученика је, бројем 2 – у мањој мери тачно/присутно,вредновао исказ у којем наставници 

ученицима нуде прилику да оцене сами себе – 21,2%. Исказ који је вреднован најмањим бројем ( 1 – није 

тачно/није присутно) креће се у распону од 5,1% за исказ да наставници ученицима образложе оцену коју су 

добили, до 21% за исказ да наставници ученике питају да процењују да ли је неко од другара тачно 

одговорио или није. 

Оствареност стандарда Сваки ученик има прилику да буде успешан  је оцењен оценом 4. Искази 

вредновани бројем 4 - тачно/присутно у потпуности су обухватали распон од 31,1% за исказ да ученици 

сматрају да су часови које наставници реализују преко електронских средстава комуникације занимљиви, до 

52,5% за исказ да наставници показују поштовање према ученицима. Исказ да наставници указују поверење 

сваком ученику је вреднован као најмањи проценат (24,6%) ученика који су означили број 3 – у већој мери 

тачно/присутно, а највиши проценат ученика се изјаснио за исказ да наставници дају ученицима могућност 

да постављају питања, дискутују и коментаришуу вези са предметом учења (33,6% испитаника). Највећи 

проценат ученика је вредновао бројем 2 – у мањој мери тачно/присутно исказ да наставници подстичу и 
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уважавају мишљење сваког ученике - 21%. Исказ који је вреднован најмањим бројем ( 1 – није тачно/није 

присутно) креће се у распону од 1,7% за исказ да наставници дају ученицима могућност да постављају 

питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења до 17,6% за исказ да ученици сматрају да су 

часови које наставници реализују преко електронских средстава комуникације занимљиви. 

На основу резултата испитивања ученика, могу се уочити одређене предности и недостаци. 

 

 ПРЕДНОСТИ: 

 наставници истичу који су то кључни појмови које ученици треба да науче и дају упутства 

која ученици разумеју; 

 наставници уважавају мишљење ученика и подстичу их да износе коментаре, идеје, питања; 

 наставници посвећују време и пажњу сваком ученику; 

 ученици разумеју и могу да одговоре на послате задатке и питања од стране наставника; 

 наставници уче ученике како да ново градиво повежу са примерима из свакодневног 

живота, са старим градивом и градивом из различитих предмета; 

 ученици знају зашто су добили сваку оцену; 

 наставници показују поштовање и поверење према ученицима; 

 наставници успешно одржавају комуникацију са ученицима; 

 

 

 НЕДОСТАЦИ: 

 Наставници недовољно примењују различите начине рада (рад у пару или групни) путем 

гугл учионице (припрема презентација, квизова, асоцијација...); 

 Део наставника не пита да ли је неко од ученика решио задатке на неки други начин; 

 У заједничким активностима путем гугл учионице не учествују подједнако сви ученици; 

 Ученици сматрају да део наставника не пружа могућност да оцењују сами себе или своје 

другаре из разреда; 

 Део ученика не сматра да су часови, које наставници реализују преко електронских 

средстава комуникације, занимљиви. 
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Инструмент за родитеље 

 

 

-Настава и учење-    

 

 

Упитник за родитеље о процени квалитета самовредновања области Настава и учење састављен је 

на основу Стандарда о квалитету рада установе.Упитник садржи 10 исказа за све стандарде области Настава 

и учење, представљених као тврдње које се односе на рад наставника и ученика. Родитељи су тврдње 

процењивали степеном тачности односно присутности оценама од 1 до 5, са значењем: 1- нетачно, није 

присутно; 2- у мањој мери тачно, присутно; 3- у већој мери тачно, присутно; 4- потпуно тачно, присутно; 5- 

није применљиво. У истраживању су учествовала63 родитеља. 

У наставку следи табела са питањима која се односе на сваки стандард понаособ.Табеларни приказ 

је представљен у виду процената, због прегледности табеле. 

 

 

Табела 3- Приказ података добијених из анкете (изражен процентуално) 

 

ТВДЊА/ ИСКАЗ 

 

ТАЧНО/ПРИСУТНО 

 1 2 3 4 НП 

Упитник за родитеље – настава и учење   (63 испитаника)  

1.Наставнициновоградивопредајунаразличитеначинета

кодамоједетебољеразумеградиво. 
7,9% 23,8% 33,3% 33,3% 1,6% 

2.Наставниципостављајузадатке и 

захтевеодлакшихкатажим. 
6,3% 19% 30,2% 42,9% 1,6% 

3.Наставнициуважавајумишљење и идејемогдетета. 9,5% 15,9% 34,9% 39,7% 0 

4.Наставнициподстичумоједетедакористидоступнеуџб

енике, раднесвеске, интернет, осталулитературу. 
4,8% 14,3% 31,7% 49,2% 0 

5.Моједетеуспевадарешисвезадаткекојенаставниципош

аљу/задају. 
4,8% 12,7% 52,4% 30,2% 0 

6.Наставанадаљинујетаквадамоједетеповезујенаставне

садржајесапримеримаизживота. 
12,7% 27% 34,9% 23,8% 1,6% 

7.Упознат/а самсаначинимаоцењивања. 6,3% 9,5% 17,5% 63,5% 3,2% 

8.Упознат/а самсаначинима и 

садржајимакомуникацијекојумоједетеостварујесазапос

ленима у школи. 

6,3% 6,3% 30,2% 52,4% 4,8% 

9.Моједетесматрадасучасовикојенаставнициреализујуп

реко Google classroom-а (Гуглучионице) занимљиви. 
20,6% 17,5% 30,2% 30,2% 1,6% 

10. Имамповерење у школу, 

односноверујемдазапослени у 

школипрепознајумогућностисвакогученика и 

имампозитивнаочекивања у погледууспеха. 

6,3% 6,3% 27% 57,1% 3,2% 

 

 

На основу резултата добијених испитивањем родитеља Тим за самовредновање јеконстатовао да је 

област Настава и учење од стране родитеља процењена оценом3 (3,13). 

С обзиром на улогу родитеља као најважније карике током трајања наставе  на даљину, мишљења 

смо да су подаци за сваки исказ које смо добили од родитеља, веома битни за процес самовредновања рада 

школе.  
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 Исказ „Наставници ново градиво  предају на различите начине, тако да моје дете боље разуме 

градиво“ процењује 33,3% родитеља као у потпуности тачно/применљиво и исто толико родитеља 

процењују у већој мери тачно/применљиво. 23,8% родитеља је вредновало овај исказ бројем 2 – у 

мањој мери тачно/присутно, а 7,9% је вредновало бројем 1 – у мањој мери тачно/присутно.Свега 

1,6% родитеља сматра да овај исказ није применљив. 

 Исказ „Наставници постављају  задатке и захтеве од лакших ка тежим“ 42,9% родитеља процењује 

као у потпуности тачно/присутно, 30,2% процењује бројем 3 - у већој мери тачно/присутно, 19% 

родитеља процењује бројем 2 – у мањој мери тачно/присутно, а 6,3% бројем 1 – није 

тачно/присутно. Свега 1,6% родитеља сматра да овај исказ није применљив. 

 Исказ „Наставници уважавају мишљење и идеје мог детета.“39,7% родитеља процењује као у 

потпуности тачно/присутно, 34,9% процењује као у већој мери тачно/присутно, 15,9% процењује 

као у мањој мери тачно/присутно, а 9,5% процењује као да тврдња није тачна/присутна. 

 Исказ „Наставници подстичу моје дете да користи  доступне  уџбенике, радне свеске, интернет, 

осталу литературу“ 49,2% родитеља процењује као у потпуности тачно/присутно, њих 31,7% 

процењује као у већој мери тачно/присутно, 14,3% процењује као у мањој мери тачно/присутно, а 

4,8% процењује као да тврдња није тачна/присутна. 

 Исказ „Моје дете успева да реши све задатке које наставници пошаљу“ 30,2% родитеља процењује 

као у потпуности тачно/присутно, њих 52,4% процењује као у већој мери тачно/присутно, 12,7% 

процењује као у мањој мери тачно/присутно, а 4,8% процењује као да тврдња није тачна/присутна. 

 Исказ „Настава на даљину је таква да моје дете повезује наставне садржаје са примерима из живота“ 

23,8% родитеља процењује као у потпуности тачно/присутно, њих 34,9% процењује као у већој 

мери тачно/присутно, 27% процењује као у мањој мери тачно/присутно, а 12,7% процењује као да 

тврдња није тачна/присутна. Свега 1,6% родитеља сматра да овај исказ није применљив. 

 Исказ „Упознат/а сам са начинимаоцењивања“ 63,4% родитеља процењује као у потпуности 

тачно/присутно, њих 17,5% процењује као у већој мери тачно/присутно, 9,5% процењује као у 

мањој мери тачно/присутно, а 6,3% процењује као да тврдња није тачна/присутна. Свега 3,2% 

родитеља сматра да овај исказ није применљив. 

 Исказ „Упознат/а сам са начинима и садржајима комуникације коју моје дете остварује са 

запосленима у школи“ 52,4% родитеља процењује као у потпуности тачно/присутно, њих 30,2% 

процењује као у већој мери тачно/присутно, 6,3% процењује као у мањој мери тачно/присутно, а 

6,3% процењује као да тврдња није тачна/присутна. Свега 4,8% родитеља сматра да овај исказ није 

применљив. 

 Исказ „Моје дете сматра да су часови које наставници реализују преко Google classroom-a (Гугл 

учионице) занимљиви“ 30,2% родитеља процењује као у потпуности тачно/присутно, њих 30,2% 

процењује као у већој мери тачно/присутно, 17,5% процењује као у мањој мери тачно/присутно, а 

20,6% процењује као да тврдња није тачна/присутна. Свега 1,6% родитеља сматра да овај исказ није 

применљив. 

 Исказ „Имам поверење у школу, односно верујем да запослени у школи препознају могућности 

сваког ученика и имам позитивна очекивања у погледу успеха“ 57,1% родитеља процењује као у 

потпуности тачно/присутно, њих 27% процењује као у већој мери тачно/присутно, 6,3% процењује 
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као у мањој мери тачно/присутно, а 6,3% процењује као да тврдња није тачна/присутна. Свега 3,2% 

родитеља сматра да овај исказ није применљив. 

 

На основу резултата испитивања родитеља, могу се уочити одређене предности и недостаци. 

 

 Предности су: 

 

 Наставници уважавају мишљење и идеје ученика; 

 Наставници подстичу ученике да користе доступне уџбенике, радне свеске, интернет и осталу 

литературу; 

 Родитељи су упознати са начинима оцењивања; 

 Родитељи су упознати са начинима и садржајима комуникације коју моје дете остварује са 

запосленима у школи; 

 Родитељи имају поверење у школу, односно верују да запослени у школи препознају 

могућности сваког ученика и имају позитивна очекивања у погледу успеха. 

 

 Недостаци су: 

 

 Наставници не предају ново градиво на различите начине како би га ученици боље разумели; 

 Наставници не постављају задатке и захтеве од лакших ка тежим; 

 Ученици не успевају да реше све задатке које наставници пошаљу/задају; 

 Настава на даљину не подстиче ученике да повезују наставне садржаје са примерима из живота; 

 Ученици не сматрају да су часови, које наставници реализују преко гугл учионице, занимљив. 

 

 

Закључак 

 

Обухватајући предности и недостатке у области Настава и учење до којих се дошло испитивањем 

мишљења наставника, ученика и родитеља може се закључити да ученици и родитељи у процесу 

самовредновања рада школе, дају оцену 3, док су наставници проценили рад школе и свој рад, оценом 4.  

Предности које издвајају и ученици и наставници односе се на издвајање кључних појмова 

приликом учења новог градива, прилагођавање захтева сваком ученику, као и на то ученици успешно 

одговарају на послате задатке и захтеве.За наставнике је јако битно да ученици могу да повезују знања из 

различитих области и да за учење користе сва доступна средства.Са друге стране, по мишљењу ученика 

битно је то што знају зашто су добили сваку оцену, као и то што их наставници поштују и успешно 

одржавају комуникацију са њима. 

Такође је, кроз посете часова од стране педагога, примећено да наставници истичу објашњења, 

упутства и кључне појмове. Наставници су поступно упознавали ученике са објашњењима, кључним 

појмовима, упутствима. Давали су јасна и недвосмислена упутства, објашњења. Тражили су повратну 

информацију од ученика да ли им је јасно то што су им изнели. Наставници, у току часа, више пута дају 

додатна објашњења, понављају садржај ако се деси да неко од ученика не разуме изнети садржај. Ученици 
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који континуирано прате наставу, редовно се укључују у активности, разумеју упутства и објашњења која 

дају наставници. 

Наставници добро повезују делове часа. Активности на часу логички следе једна за другом. Часови 

имају, углавном, класичну структуру која се прожима кроз уводни, главни и завршни део часа. Садржаји се 

реализују у складу са оперативним плановима. Наставници практичне наставе умешно повезују теоријски 

садржај и практичан рад.  

Настава је, углавном, прилагођена средњем нивоу ученика на нивоу одређеног одељења, зависно од 

структуре. Увидом у писмене и контролне задатке уочено је да наставници дају ученицима задатке 

различитих нивоа сложености/тежине. 

Зависно од наставних предмета, део наставника ради на релацији наставник-ученик-наставник кроз 

класичну наставу, док део наставника организује рад у пару и групама где су ученици усмерени једни на 

друге. Ове школске године се то реализовало електронски због епидемиолошке ситуације где су ученици 

похађали наставу по комбинованом моделу. Тако су били подељени у две групе и није било препоручено да 

седе и раде заједно, само електронски. 

Недостаци које су уочени у процесу самовредновања области Настава и учење се: самомотивација и 

самоорганизација ученика у процесу онлајн наставе, примена различитих начина рада путем гугл учионице, 

оцењивање себе и својих другара из разреда. 

Оцена целокупног процеса самовредновања за ову школску годинубила би оцена 3. 

 

Акциони план за област вредновања Настава и учење 

 

Редни 

број 
Активности 

Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Извори 

доказа 

Очекивани 

резултати 

1. 

Самомотивација и 

самоорганизација 

ученика у процесу 

онлајн наставе 

У току целе 

школске 

године 

Педагози 

школе, 

одељењске 

старешине и 

наставници 

Евиденција 

носиоца 

реализације 

Ученици су 

мотивисани на 

рад и учење и 

овладали су 

техникама 

самоорганизације  

2. 
Примена различитих 

начина рада путем гугл 

учионице 

Почетак 

школске 

године 

Реализатори 

семинара из 

ове области у 

циљу 

примене 

различитих 

облика рада 

Уверење о 

прођеној 

обуци и 

различити 

облици рада 

у гугл 

учионици 

Ученицима је 

занимљивији 

начин рада 

наставника и 

самим тим су 

активнији у раду 

и учењу 

3. 
Оцењивање себе и 

својих другара из 

разреда 

У току целе 

школске 

године 

Наставници  

Евиденција 

наставника 

(педагошка 

свеска) 

Ученици 

процењују свој и 

рад својих 

другара из 

разреда 
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Инструмент за наставнике 

 

-Подршка ученицима- 

 

Извршена је квантитативна и квалитативнаанализа добијених података испитивањем мишљења 

наставника и ученика, али и родитеља о степену присуства исказа за стандарде у области Подршка 

ученицима. 

Упитник за наставнике о процени квалитета области Подршка ученицима састављен је на основу 

Стандарда о квалитету рада установе.Упитник садржи 11 исказа за све стандарде области Подршка 

ученицима, представљених као тврдње које се односе на рад наставника. Наставници су тврдње 

процењивали степеном тачности односно присутностиоценама од 1 до 4, са значењем: 1- нетачно, није 

присутно; 2- у мањој мери тачно, присутно; 3- у већој мери тачно, присутно; 4- потпуно тачно, присутно и 

НП – није применљиво. У истраживању је учествовало27 наставника. 

У наставку следи табела са питањима која се односе на сваки стандард понаособ.Табеларни приказ 

је представљен у виду процената, због прегледности табеле. 

Табела 1- Приказ података добијених из анкете (изражен процентуално) 

 

ТВДЊА/ ИСКАЗ 

 

ТАЧНО/ПРИСУТНО 

 1 2 3 4 НП 

1. Саколегамаразматрамразличитепредлоге и 

иницијативезапружањеподршкеученицима у учењу. 
0 3,7% 37% 59,3% 0 

2. Редовнаанализауспеха и 

владањаученикамиомогућавадаблаговременоодаберем 

и другеобликеваспитно-образовнограда 

(допунсканастава и додатнирад) 

какобипостигнућаученикабилаштобоља. 

0 0 44,4% 55,6% 0 

3.Ученицисумотивисанизадопунску/додатнунаставу. 3,7% 22,2% 40,7% 29,6% 3,7% 

4.Надопунској/додатнојнаставимењамприступучењу 

(променаактивности, наставнихсредстава, 

материјалазаучење, врсте и обимезадатака и слично) у 

односунаонајкојијепримењиван у редовнојнастави. 

0 3,7% 44,4% 44,4% 7,4% 

5.Народитељскимсастанцимаредовноинформишемрод

итеље о проблемимасакојимаседетесусреће у 

процесунаставе и учења и 

резултатимадопунске/додатненаставе. 

0 0 3,7% 81,5% 14,8% 

6. У школисеорганизујуразличитеврстедруштвених, 

техничких, хуманитарних, културних и 

спортскихактивности. 

3,7% 18,5% 40,7% 37% 0 

7. Школаразвијасарадњусадругимустановамакултуре и 

здравља, Спортскимсавезом, Центромзасоцијалнирад, 

МУП-ом. 

0 3,7% 33,3% 63% 0 

8. Активностикојешколаорганизује у сузбијањунасиља, 

у развијањутолеранције, уважавањаразличитости и 

сарадњедајудобререзултате. 

0 7,4% 29,6% 63% 0 

9. Ученикеупозоравамназначајпознавањадечјихправа, 

значајзаштитеживотнесредине и очувањаздравља. 
0 0 22,2% 77,8% 0 

10.Индивидуалниобразовниплановизаученикеизосетљ

ивихгрупа и индивидуализованиприступ у 

радупружајуимдобруподршку у напредовању. 

0 7,4% 37% 55,6% 0 

11. Школапружапомоћученицима и родитељима у 

професионалномусмеравању. 
0 3,8% 34,6% 61,5% 0 
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На основу резултата добијених испитивањем наставника Тим за самовредновање јеконстатовао да је 

област Подршка ученицимаод страненаставника процењена оценом4 (3,52). 

 Исказ „Са колегама разматрам различите предлоге и иницијативе за пружање подршке ученицима у 

учењу“ процењује 59,3% наставника као у потпуности тачно/присутно, 37% процењују у већој мери 

тачно/присутно, а 3,7% наставника је вредновало овај исказ бројем 2 – у мањој мери 

тачно/присутно.  

 Исказ „Редовна анализа успеха и владања ученика ми омогућава да благовремено одаберем и друге 

облике васпитно образовног рада (допунска настава и додатни рад) како би постигнућа ученика 

била што боља“ процењује 55,6% наставника као у потпуности тачно/присутно, 44,4% процењују у 

већој мери тачно/присутно. 

 Исказ „Ученици су мотивисани за допунску/додатну наставу“ 29,6% наставника процењује као у 

потпуности тачно/присутно, њих 40,7% процењује као у већој мери тачно/присутно, 22,2% 

процењује као у мањој мери тачно/присутно, а 3,7% процењује као да тврдња није тачна/присутна. 

Свега 3,7% наставника сматра да овај исказ није применљив. 

 Исказ „На допунској/додатној настави мењам приступ учењу (промена активности, наставних 

средстава, материјала за учење, врсте и обиме задатака и слично) у односу на онај који је 

примењиван у редовној настави“ 44,4% наставника процењује као у потпуности тачно/присутно и 

исто толико процењује као у већој мери тачно/присутно, а 3,7% процењује као у мањој мери 

тачно/присутно. Свега 7,4% наставника сматра да овај исказ није применљив. 

 Исказ „На родитељским састанцима редовно информишем родитеље о проблемима са којима се 

дете сусреће у процесу наставе и учења и резултатима допунске/додатне наставе“ процењује81,5% 

наставника као у потпуности тачно/присутно, а 3,7% процењују у већој мери тачно/присутно. Свега 

14,8% наставника сматра да овај исказ није применљив. 

 Исказ „У школи се организују различите врсте друштвених, техничких, хуманитарних, културних и 

спортских активности“  37% наставника процењује као у потпуности тачно/присутно, њих 40,7% 

процењује као у већој мери тачно/присутно, 18,5% процењује као у мањој мери тачно/присутно, а 

3,7% процењује као да тврдња није тачна/присутна. 

 Исказ „Школа развија сарадњу са другим установама културе, здравља, Спортским савезом, 

Центром за социјални рад, МУП-ом“ 63% наставника процењује као у потпуности тачно/присутно, 

њих 33,3% процењује као у већој мери тачно/присутно, а 3,7% процењује као у мањој мери 

тачно/присутно. 

 Исказ „Активности које школа организује у сузбијању насиља, у развијању толеранције, уважавања 

различитости и сарадње дају добре резултате“ 63% наставника процењује као у потпуности 

тачно/присутно, њих 29,6% процењује као у већој мери тачно/присутно, а 7,4% процењује као у 

мањој мери тачно/присутно. 

 Исказ „Ученике упозоравам на значај познавања дечјих права, значај заштите животне средине и 

очувања здравља“ 77,8% наставника процењује као у потпуности тачно/присутно, а њих 22,2% 

процењује као у већој мери тачно/присутно. 

 Исказ „Индивидуални образовни планови за ученике из осетљивих група и индивидуализовани 

приступ у раду пружају им добру подршку у напредовању“ 55,6% наставника процењује као у 
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потпуности тачно/присутно, њих 37% процењује као у већој мери тачно/присутно, а 7,4% процењује 

као у мањој мери тачно/присутно. 

 Исказ „Школа пружа помоћ ученицима и родитељима у професионалном усмеравању“ 61,5% 

наставника процењује као у потпуности тачно/присутно, њих 34,6% процењује као у већој мери 

тачно/присутно, а 3,8% процењује као у мањој мери тачно/присутно. 

На основу резултата испитивања наставника, могу се уочити одређене предности и недостаци. 

 Предности су: 

 Наставници са колегама разматрају различите предлоге и иницијативе за пружање подршке 

ученицима у учењу; 

 Редовна анализа успеха и владања ученика ми омогућава да благовремено одаберем и друге облике 

васпитно образовног рада (допунска настава и додатни рад) како би постигнућа ученика била што 

боља; 

 Већи део наставника на допунској/додатној настави мењам приступ учењу у односу на онај који 

примењују у редовној настави; 

 На радитељским састанцима наставници редовно информишу родитеље о проблемима са којима се 

дете сусреће у процесу наставе и учења и резултата допунске/додатне наставе; 

 Школа развија сарадњу са другим установама културе и здравља, Спортским савезом, Центром за 

социјални рад, МУП-ом; 

 Активности које школа организује у сузбијању насиља, у развијању толеранције, уважавању 

различитости и сарадње дају добре резултате; 

 Наставници упозоравају ученике на значај познавања дечјих права, значај заштите животне средине 

и очувања здравља; 

 Индивидуални образовни планови за ученике из осетљивих група и индивидуализовани приступ у 

раду пружају им добру подршку у напредовању; 

 Школа пружа помоћ ученицима и родитељима у професионалном усмеравању. 

 

 

 

 

 Недостаци су: 

 Ученици нису мотивисани за допунску/додатну наставу; 

 У школи се не организују различите врсте друштвених, техничких, хуманитарних, културних и 

спортских активности 

 Оправдани разлози су недостатак .простора. 
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Инструмент за ученике 

 

                                  -Подршка ученицима- 

 

Упитник за ученике о процени квалитета области Подршка ученицима састављен је на основу 

Стандарда о квалитету рада установе.Упитник садржи 11 исказа за све стандарде области Подршка 

ученицима, представљених као тврдње које се односе на рад наставника.Ученици су тврдње процењивали 

степеном тачности односно присутностиоценама од 1 до 4, са значењем: 1- нетачно, није присутно; 2- у 

мањој мери тачно, присутно; 3- у већој мери тачно, присутно; 4- потпуно тачно, присутно и НП – није 

применљиво. У истраживању су учествовала 72ученика. 

У наставку следи табела са питањима која се односе на сваки стандард понаособ.Табеларни приказ 

је представљен у виду процената, због прегледности табеле. 

Табела 1- Приказ података добијених из анкете (изражен процентуално) 

 

ТВДЊА/ ИСКАЗ 

 

ТАЧНО/ПРИСУТНО 

 1 2 3 4 НП 

1. У школинасупућују у различитетехникеучења. 8.5% 26.8% 40.8% 22.5% 1.4% 

2.Допунсканаставамиомогућавадасавладампотешкоће 

у разумевањуодређенихпредметнихобласти и 

постигнемпотребназнања и вештине. 

18.3% 15.5% 23.9% 31% 11.3% 

3. Наставнициоткривају и развијајунашеталенте, 

организују и укључујунас у разнесекције и 

другеврстекултурних, музичких, спортских и 

сличнихактивности. 

22.5% 28.2% 19.7% 19.7% 9.9% 

4. Начинраданадопунској/додатнојнастави, 

слободнимактивностимасеразликујеодначинараданаре

довнојнастави. 

19.7% 19.7% 29.6% 21.1% 9.9% 

5. Осталиоблицирада (допунска/додатнанастава, 

слободнеактивности, радионице) мемотивишу и 

омогућавајумидадоживимуспех. 

18.3% 15.5% 29.6% 29.6% 7% 

6. О недопустивомпонашањуученика у школи, 

каоштојеагресивност, нетрпељивост, нетолеранција, 

неуважавање, отвореносеразговара. 

7% 15.5% 29.6% 43.7% 4.2% 

7. У школинасподстичудабринемо о здрављу, 

чувамоприроду, дазнамо и остваримонашаправа и 

испунимообавезе. 

5.6% 14.1% 25.4% 50.7% 4.2% 

8. Наставници и педагозисуувекспремнидамесаслушају 

и дамидајусаветкадаимамемоционалне, телесне, 

здравственеилисоцијалнепроблеме/потребе. 

12.7% 15.5% 16.9% 53.5% 1.4% 

9. Учествујем у активностимакојешколаорганизује у 

сарадњисаДомомкултуре, Домомздраља, МУП-ом, 

Спортскимсавезом, Центромзасоцијалнирад. 

22.5% 22.5% 18.3% 26.8% 9.9% 

10.Наставницикодученикаподстичусамосталност и 

одговорностзасопственонапредовање, 

такодасамиможемодакористиморазличитеизвореинфор

мација. 

7% 15.5% 33.8% 42.3% 1.4% 

11.Задовољансамквалитетомрасположивихинформациј

а и 

радионицамакојемипружајуподршкузадоношењеодлук

акојесетичунаставкашколовањаилиизборазанимања. 

8.5% 8.5% 26.8% 52.1% 4.2% 

 

На основу резултата добијених испитивањем ученика Тим за самовредновање јеконстатовао да је 

област Подршка ученицима од стране ученика процењена оценом 3 (2,97). 
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 Исказ „У школи нас упућују у различите технике учења“ 22,5% ученика процењује као у 

потпуности тачно/присутно, њих 40,8% процењује као у већој мери тачно/присутно, 26,8% 

процењује као у мањој мери тачно/присутно, а 8,5% процењује као да тврдња није тачна/присутна. 

Свега 1,4% ученика сматра да овај исказ није применљив. 

 Исказ „Допунска настава ми омогућава да савладам потешкоће у разумевању одређених предметних 

области и постигнем потребна знања и вештине“31% ученика процењује као у потпуности 

тачно/присутно, њих 23,9% процењује као у већој мери тачно/присутно, 15,5% процењује као у 

мањој мери тачно/присутно, а 18,3% процењује као да тврдња није тачна/присутна. Свега 11,3% 

ученика сматра да овај исказ није применљив. 

 Исказ „Наставници откривају и развијају наше таленте, организују и укључују нас у разне секције и 

друге врсте културних, музичких, спортских и сличних активности“ 19,7% ученика процењује као у 

потпуности тачно/присутно и исто толико њих процењује као у већој мери тачно/присутно, 28,2% 

процењује као у мањој мери тачно/присутно, а 22,5% процењује као да тврдња није тачна/присутна. 

Свега 9,9% ученика сматра да овај исказ није применљив. 

 Исказ „Начин рада на допунској/додатној наставни, слободним активностима се разликује од 

начина рада на редовној настави“ 21,1% ученика процењује као у потпуности тачно/присутно, њих 

29,6% процењује као у већој мери тачно/присутно, 19,7% процењује као у мањој мери 

тачно/присутно и исто толико процењују као да тврдња није тачна/присутна. Свега 9,9% ученика 

сматра да овај исказ није применљив. 

 Исказ „Остали облици рада (допунска/додатна настава, слободне активности, радионице) ме 

мотивишу и омогућавају ми да доживим успех“ 29,6% ученика процењује као у потпуности 

тачно/присутно и исто толико ученика процењује као у већој мери тачно/присутно, 15,5% 

процењује као у мањој мери тачно/присутно, а 18,3% процењује као да тврдња није тачна/присутна. 

Свега 7% ученика сматра да овај исказ није применљив. 

 Исказ „О недопустивом понашању ученика у школи, као што је агресивност, нетрпељивост, 

нетолеранција, науважавање, отворено се разговара“43,7% ученика процењује као у потпуности 

тачно/присутно, њих 29,6% процењује као у већој мери тачно/присутно, 15,5% процењује као у 

мањој мери тачно/присутно, а 7% процењује као да тврдња није тачна/присутна. Свега 4,2% ученика 

сматра да овај исказ није применљив. 

 Исказ „У школи нас подстичу да бринемо о здрављу, чувамо природу, да знамо и остваримо наша 

права и испунимо обавезе“ 50,7% ученика процењује као у потпуности тачно/присутно, њих 25,4% 

процењује као у већој мери тачно/присутно, 14,1% процењује као у мањој мери тачно/присутно, а 

5,6% процењује као да тврдња није тачна/присутна. Свега 4,2% ученика сматра да овај исказ није 

применљив. 

 Исказ „Наставници и педагози су увек спремни да ме саслушају и да ми дају савет када имам 

емоционалне, телесне, здравствене или социјалне проблеме/потребе“ 53,5% ученика процењује као 

у потпуности тачно/присутно, њих 16,9% процењује као у већој мери тачно/присутно, 15,5% 

процењује као у мањој мери тачно/присутно, а 12,7% процењује као да тврдња није тачна/присутна. 

Свега 1,4% ученика сматра да овај исказ није применљив. 

 Исказ „Учествујем у активностима које школа организује у сарадњи са Домом културе, Домом 

здравља, МУП-ом, Спортским савезом, Центром за социјални рад“26,8% ученика процењује као у 
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потпуности тачно/присутно, њих 18,3% процењује као у већој мери тачно/присутно, 22,5% 

процењује као у мањој мери тачно/присутно и исто толико ученика процењује као да тврдња није 

тачна/присутна. Свега 9,9% ученика сматра да овај исказ није применљив. 

 Исказ „Наставници код ученика подстичу самосталност и одговорност за сопствено напредовање, 

тако да сами можемо да користимо различите изворе информација“ 42,3% ученика процењује као у 

потпуности тачно/присутно, њих 33,8% процењује као у већој мери тачно/присутно, 15,5% 

процењује као у мањој мери тачно/присутно, а 7% процењује као да тврдња није тачна/присутна. 

Свега 1,4% ученика сматра да овај исказ није применљив. 

 Исказ „Задовољан сам квалитетом расположивих информација и радионицама које ми пружају 

подршку за доношење одлука које се тичу наставка школовања или избора занимања“ 52,1% 

ученика процењује као у потпуности тачно/присутно, њих 26,8% процењује као у већој мери 

тачно/присутно, 8,5% процењује као у мањој мери тачно/присутно и исто толико ученика процењује 

као да тврдња није тачна/присутна. Свега 4,2% ученика сматра да овај исказ није применљив. 

 

На основу резултата испитивања наставника, могу се уочити одређене предности и недостаци. 

 

 

 Предности су: 

 Наставници у школи упућују ученике у различите технике учења; 

 О недопустивом понашању у школи се отворено разговара; 

 Наставници подстичу ученике да брину о здрављу, чувају природу, да знају и 

остварују своја права и обавезе; 

 Наставници и педагози су увек спремни да саслушају ученике и дају им савет када 

имају емоционалне, телесне, здравствене или социјалне проблеме/потребе; 

 Наставници код ученика подстичу самосталност и одговорност за сопствено 

напредовање, тако да сами можемо да користимо различите изворе информација; 

 Ученици су задовољни квалитетом расположивих информација и радионица које 

им пружају подршку за доношење одлука које се тичу наставка школовања или 

избора занимања. 

 Недостаци су: 

 Део ученика сматра да им допунска настава не омогућава да савладају потешкоће у 

разумевању одређених предметних области и постигну потребна знања  и вештине; 

 Део ученика сматра да наставници не откривају и не развијају њихове таленте, не 

укључују их у разне секције и друге културне, музичке и спортске активности; 

 Део ученика сматра да се начин рада на допунској/додатној настави не разликује од 

начина рада на редовној настави; 

 Део ученика сматра да их остали облици рада не мотивишу и не омогућавају им да 

доживе успех; 

 Ученици не учествују у активностима које школа организује у сарадњи са Домом 

културе, Домом здравља, МУП-ом, Спортским савезом, Центром за социјални рад. 
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                                                              Инструмент за родитеље 

 

                                   -Подршка ученицима- 

 

Упитник за родитеље о процени квалитета области Подршка ученицима састављен је на основу 

Стандарда о квалитету рада установе.Упитник садржи 10 исказа за све стандарде области Подршка 

ученицима, представљених као тврдње које се односе на рад наставника.Родитељи су тврдње процењивали 

степеном тачности односно присутностиоценама од 1 до 4, са значењем: 1- нетачно, није присутно; 2- у 

мањој мери тачно, присутно; 3- у већој мери тачно, присутно; 4- потпуно тачно, присутно и НП – није 

применљиво. У истраживању је учествовао 71  родитељ. 

 

Табела 1- Приказ података добијених из анкете (изражен процентуално) 

 

ТВДЊА/ ИСКАЗ 

 

ТАЧНО/ПРИСУТНО 

 1 2 3 4 НП 

1. Школабрзо и 

ефикаснореагујенасвеновонасталеситуације у 

везисасигурношћу и безбедношћуученика у школи и 

информишеме о 

предузетиммерамаповодоммојихприговора. 

5,6% 9,9% 25,4% 59,2% 0 

2. У школидецуподстичунатолеранцију, 

узајамноуважавање, поштовање, сарадњу. 
2,8% 2,8% 26,8% 64,8% 2,8% 

3.Упознатсамсапотешкоћамасакојимасемоједетесусрећ

е у процесунаставе и учења. 
4,2% 1,4% 26,8% 66,2% 1,4% 

4.Знамтерминеодржавањаосталихобликаваспитнообраз

овнограда (допунска/додатнанастава, 

слободнеактивности, часодељењскогстарешине) 

4,2% 14,1% 21,1% 53,5% 7% 

5. Народитељскимсастанцимасаминформисан о успеху 

и 

напредовањукоједетепостиженачасовимадопунске/дод

атненаставе. 

2,8% 4,2% 14,1% 78,9% 0 

6. Моједетејемотивисанодапохађадопунску/дода

тнунаставу, слободнеактивности, секције. 
9,9% 15,5% 26,8% 47,9% 0 

7. Слободнеактивности и 

разноврснерадионицекојесеорганизују у 

школиомогућавајудецидаразвијајусвојталенат. 

7% 4,2% 36,6% 45,1% 7% 

8. У школидецуподстичунатолеранцију, 

узајамноуважавање, поштовање, сарадњу. 
2,8% 2,8% 25,4% 66,2% 2,8% 

9.Спремансамдаотвореноразговарамсанаставнимособљ

ем о емоционалним, телесним, 

здравственимилисоцијалнимпотребама/проблемимасво

гдетета. 

2,8% 9,9% 28,2% 57,7% 1,4% 

10. Наставнициподстичудецудабрину о здрављу, о 

очувањуживотнесредине и подржавајуих у 

остваривањуправа и испуњавањуобавеза. 

2,8% 8,5% 18,3% 66,2% 4,2% 

 

На основу резултата добијених испитивањем родитеља Тим за самовредновање јеконстатовао да је 

област Подршка ученицима од стране родитеља процењена оценом 3 (3,49). 

 Исказ „Школа брзо и ефикасно реагује на све новонастале ситуације у вези са сигурношћу и 

безбедношћу ученика у школи и информише ме о предузетим мерама поводом мојих приговора“ 

59,2% родитеља процењује као у потпуности тачно/присутно, њих 25,4% процењује као у већој 

мери тачно/присутно, 9,9% процењује као у мањој мери тачно/присутно, а 5,6% процењује као да 

тврдња није тачна/присутна. 
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 Исказ „У школи децу подстичу на толеранцију, узајамно уважавање, поштовање, сарадњу“ 64,8% 

родитеља процењује као у потпуности тачно/присутно, њих 26,8% процењује као у већој мери 

тачно/присутно, 2,8% процењује као у мањој мери тачно/присутно и исто толико родитеља 

процењује као да тврдња није тачна/присутна. Свега 2,8% родитеља сматра да овај исказ није 

применљив. 

 Исказ „Упознат сам са потешкоћама са којима се моје дете сусреће у процесу наставе и учења“ 

66,2% родитеља процењује као у потпуности тачно/присутно, њих 26,8% процењује као у већој 

мери тачно/присутно, 1,4% процењује као у мањој мери тачно/присутно, а 4,2% процењује као да 

тврдња није тачна/присутна.Свега 1,4% родитеља сматра да овај исказ није применљив. 

 Исказ „Знам термине одржавања осталих облика васпитно образовног рада (допунска/додатна 

настава, слободне активности, час одељењског старешине)“53,5% родитеља процењује као у 

потпуности тачно/присутно, њих 21,1% процењује као у већој мери тачно/присутно, 14,1% 

процењује као у мањој мери тачно/присутно, а 4,2% процењује као да тврдња није 

тачна/присутна.Свега 7% родитеља сматра да овај исказ није применљив. 

 Исказ „На родитељским састанцима сам информисан о успеху и напредовању које дете постиже на 

часовима допунске/додатне наставе“ 78,9% родитеља процењује као у потпуности тачно/присутно, 

њих 14,1% процењује као у већој мери тачно/присутно, 4,2% процењује као у мањој мери 

тачно/присутно, а 2,8% процењује као да тврдња није тачна/присутна. 

 Исказ „Моје дете је мотивисано да похађа допунску/додатну наставу, слободне активности, секције“ 

47,9% родитеља процењује као у потпуности тачно/присутно, њих 26,8% процењује као у већој 

мери тачно/присутно, 15,5% процењује као у мањој мери тачно/присутно, а 9,9% процењује као да 

тврдња није тачна/присутна. 

 Исказ „Слободне активности и разноврсне радионице које се организују у школи омогућавају деци 

да развијају свој таленат“ 45,1% родитеља процењује као у потпуности тачно/присутно, њих 36,6% 

процењује као у већој мери тачно/присутно, 4,2% процењује као у мањој мери тачно/присутно, а 7% 

процењује као да тврдња није тачна/присутна.Свега 7% родитеља сматра да овај исказ није 

применљив. 

 Исказ „У школи децу подстичу на толеранцију, узајамно уважавање, поштовање, сарадњу“ 66,2% 

родитеља процењује као у потпуности тачно/присутно, њих 25,4% процењује као у већој мери 

тачно/присутно, 2,8% процењује као у мањој мери тачно/присутно, а 2,8% процењује као да тврдња 

није тачна/присутна.Свега 2,8% родитеља сматра да овај исказ није применљив. 

 Исказ „Спреман сам да отворено разговарам са наставним особљем о емоционалним, телесним, 

здравственим или социјалним потребама/проблемима свог детета“ 57,7% родитеља процењује као у 

потпуности тачно/присутно, њих 28,2% процењује као у већој мери тачно/присутно, 9,9% процењује 

као у мањој мери тачно/присутно, а 2,8% процењује као да тврдња није тачна/присутна.Свега 1,4% 

родитеља сматра да овај исказ није применљив. 

 Исказ „Наставници подстичу децу да брину о здрављу, о очувању животне средине и подржавају их 

у остваривању права и испуњавању обавеза“ 66,2% родитеља процењује као у потпуности 

тачно/присутно, њих 18,3% процењује као у већој мери тачно/присутно, 8,5% процењује као у 

мањој мери тачно/присутно, а 2,8% процењује као да тврдња није тачна/присутна.Свега 4,2% 

родитеља сматра да овај исказ није применљив. 
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На основу резултата испитивања родитеља, могу се уочити одређене предности и недостаци. 

 Предности су: 

 Родитељи процењују да школа брзо и ефикасно реагује на све новонастале 

ситуације у вези са сигурношћу и безбедношћу ученика у школи и да их 

информише о предузетим мерама; 

 У школи децу подстичу на толеранцију, узајамно уважавање, поштовање, сарадњу; 

 Родитељи су упознати са потешкоћама са којима се њихова деца сусрећу у процесу 

наставе и учења; 

 Родитељи знају термине одржавања осталих облика васпитно образовног рада; 

 Родитељи су, на родитељским састанцима, информисани о успеху и напредовању 

које дете постиже на часовима допунске/додатне наставе; 

 Родитељи процењују да у школи децу подстичу на толеранцију, узајамно 

уважавање, поштовање и сарадњу; 

 Родитељи су спремни да отворено разговарају са наставним особљем о 

емоционалним, телесним, здравственим или социјалним потребама/проблемима 

деце/ученика; 

 Родитељи процењују да наставници подстичу децу да брину о здрављу, очувању 

животне средине и подржавају их у остваривању права и испуњавању обавеза. 

 

 Недостаци су: 

 Родитељи процењују да њихова деца нису довољно мотивисана да похађају 

додатну/допунску наставу, слободне активности, секције; 

 Слободне активности и разноврсне радионице које се организују у школи не 

омогућавају деци да развијају свој таленат. 

 

 

 

Закључак 

 

Обухватајући предности и недостатке у области Подршка ученицима до којих се дошло 

испитивањем мишљења наставника, ученика и родитеља, може се закључити да су ученици у процесу 

самовредновања рада школе, дали оцену 3 (2,97), а родитељи су дали оцену 3 (3,49), што је високо оцењено, 

близу је четвртог нивоа, док су наставници проценили свој и рад школе, оценом 4 (3,52). 

Предности које издвајају ученици, родитељи и наставници односе се на то да наставници на 

родитељским састанцима редовно информишу родитеље о проблемима са којима се дете сусреће у процесу 

наставе и учења и резултата допунске/додатне наставе. На родитељским састанцима се говори на нивоу 

одељења, не појединачно.Кроз часове редовне наставе наставници разговарају са ученицима, прате њихов 

развој и потребе.  У ситуацијама када одељењски старешина уочи проблеме код ученика, било ког типа, 

предузива одређене мере у циљу кориговања/решавања проблема. У ситуацијама када предузете мере не 

допринесу решењу проблема одељењски старешина позива родитеље на индивидуалне родитељске састанке. 

По потреби укључује одређене установе.  
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Као предност наводе и подстицање личног, социјалног и професионалног развоја. Наставници 

пружају ученицима подршку кроз часове редовне наставе, пратећи их на малим и великим одморима и 

усмеравају их на лепо понашање, дружење, организовање разних активности. Школске 2020/2021.године, 

због епидемиолошке ситуације, није било активности тог типа, али се разговарало са ученицима и на тај 

начин су се усмеравали. 

У Економско трговинској школи се пружа подршка деци из осетљивих група и изузетних 

способности. Код нас, до сада, није било ученика ромске националности, али имамо ученике са тешкоћама у 

развоју. Њима се пружа подршка тако што се прилагођава простор, наставна средства, методе и технике, као 

и садржаји рада. 

С обзиром да је ниво остварености процењен оценом 3 (3,32), недостатака нема много. Родитељи, 

ученици наставници  су истакли да код ученика није присутна мотивација за допунску/додатну наставу и да 

, у школи, нису укључени у различите врсте друштвених, техничких, хуманитарних, културних и спортских 

активности. С обзиром на епидемиолошку ситуацију, организовање разних активности, није било 

дозвољено.  

 

 

 

 

Акциони план за област вредновања  

Подршка ученицима 

 

Редни 

број 
Активности 

Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Извори 

доказа 

Очекивани 

резултати 

1. 

Мотивисати ученике за 

допунску/додатну 

настау 

У току целе 

школске 

године 

Педагози 

школе, 

одељењске 

старешине и 

наставници 

Евиденција 

носиоца 

реализације 

(педагошка 

свеска) 

Ученици су 

мотивисани и 

виде резултате 

након 

допунске/додатне 

наставе 

2. 

Укључивање у 

различите врсте 

друштвених, техничких, 

хуманитарних, 

културних и спортских 

активности 

Почетак 

школске 

године 

Директор, 

педагози  и 

сви 

наставници 

Евиденција 

носиоца 

реализације 

(педагошка 

свеска) и 

извештаји 

Укључивање 

ученика, у складу 

са 

епидемиолошком 

ситуацијом, у 

различите 

активности  
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УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ И ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ 

 
Модернизација наставе кроз примену савремених метода и облика рада, увођењем 

модерних наставних средстава у настави и примени иновације, углавном је обављена на 

основу стручног усавршавања кадрова у оквиру школе, учешћа на семинарима и стручним 

скуповима, путем предавања, посета часовима, давањем инструкција, и сл. Ефекте тога 

рада можемо видети у постигнутим резултатима успеха ученика. За време зимског 

распуста наставници су присуствовали и прошли мноштво акредитованих семинара у 

организацији Министарства просвете. 

    

Ради осавремењавања образовно-васпитног рада и његовог организовања на 

основама савремених достигнућа педагошке теорије и праксе, у претходној школској 

години била је заступљена перманентна активност стручно-педагошких органа на 

унапређивању наставе, а тиме и доследнијег спровођења осавремењивања рада и услова 

рада школе.Остварени су значајни кораци кроз методологију самовредновања рада школе, 

реализоване активности у процесу самовредновања и остварен део развојног плана школе 

усвојен од Наставничког већа и Школског одбора.  

 

 

У прилогу се налазе: 

 Извештаји о самовредновању школе ,  

извештај о раду стручног већа економиста. 

 

Они чине саставни део овог Извештаја 
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Школски одбор Економско - трговинске школе у Пријепољу, 

на седници одржаној 15.09.2021. године, 

 усвојио је Извештај о раду за школску 2020/2021. годину. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


