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ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ 

ЗА ПЕРИОД 2012/13, 2013/14, 2014/15 
 

 

Извештај 2012/2013 

 

Тим за самовредновање чине: 

 

1. Барта Елемер – директор 

2. Поповић Радосављев Љиљана – педагог школе 

3.         Марија Милановић - професор разредне наставе 

4.         Брковић Весна - професор српског језика 

4.         Степановић Мирјана - представник Школског одбора и Савета родитеља 

5.         Мамић Игор - представник ученичког парламента 

 

Самовредновање je извршено у кључној области 2 – Настава и учење. 

- идентификација и израда ИОП-а за ученике који су слабих могућности као и 

прилагођавање наставе индивидуалним способностима деце 

- корелација међу предметима путем тимског рада између учитеља и наставника, 

наставника и наставника - интердисциплинарна настав 

 

На крају првог полугодишта покренута је процедура за интерресорну комисију 

за једдног ученика другог разреда. Два ученика седмог разреда су обухваћена ИОП-ом 

по прилагођеном програму.  Ови ученици су у тешкој социо-економској ситуацији  

(ученик В.С. седми разред, живи са самохраним старим оцем који је тешко болестан, 

слабо покретан, док ученик Е.Б. такође седми разред, живи са баком која јој је 

старатељ). У току је процедура прикупљања материјала за интерресорну комисију.  

 

У току првог и другог полугодишта посећено је 20 часова у нижим и вишим 

разредима који су били тимски.  

Потешкоће: уочено је доста проблема у реализацији тимских часов. Као највеић 

проблем био је рад наставника у више школа али и недовољна спремност да се такви 

часови одрже. Упркос свим тешкоћама реализовано је известан број тимских часова.  

1. Наставница техничког (Стефанов Олгица) и наставник 

информатике (Лукач Игор) - Софтвер - Хардвер 

2. Наставник Историје (Божић Александар) и техничко (Стефанов 

Олгица) Средњевековна Архитектура кроз техничко и историју 

(такмичење из техничког) 

 



3. Наставница ликовног (Славица Ранковић) и српски језик 

(Невена Кресоје) реализовали су бајку „Златна јабука и 9 

пауница“ 

4. Наставница географије (Јакшић Татјана) и математи (Олга Дега) 

радиле су заједно настану јединицу „Размера на карти“.  

5. Наставница географије и информатике у 8 разреду радили су 

наставну јединицу „Национални паркови у Србији“ 

6. Наставница техничког и математик „Размера“ у петом разреду. 

7. Наставница биологије (Матић Вера) и географије у 8 разреду - 

биљни и животињски свет Србије“ 

8. Наставница биологије и хемије (Керкез Виолета) - Хемијски 

састав крви. 

9. Вероучитељ (Стојков Драгана) и учиљ (Марија Милановић“ - 

реализација Светосавске школске приредбе 

10. Наставник историје и сви учитељи одржали су заједнички час у 

сали за физичко о Дану државности (коришћење видео бима) 

11. Настава енглеског језика (Радичевић Моника) и учитељица 

Марија Милановић  

12. Корелација ликвне културе и српског језика - Светосавска 

академија и Дан школе 

13. Корелација наставника техничког и ученика нижих разреда 

приликом припремања такмичења „Шта знаш о саобраћају“ 

14. Срспкси језик и информатика - наставна јединица „Дијаграми 

линеарног читања табела“.  

15. Физичко и биологија „Анатомија људског тела и репродуктивни 

органи“.  

16. Српски језик и немачки језк „Пасив“ седми разред.  

17. Корелација - физика и техничко - „Праволинијско кретање“.  

 

Остали посећени часови нису били тимски. Сарадња између наставника није на 

завидном нивоу па тиме и реализација тимских часова није реализована у већем обиму.  

 

У кључној области - Етос - Међуљудски односи  

 

Између наствника, наставника и ученика, наставника и родитељ. 

Борба против вршњачко насиља - Решавање сукоба методом реконструкције 

догађаја.  

 

Сарадња међу наставницима је унапређена кроз тимске часове, док је сарадња 

наставника и родитеља, док сарадња са родитељима није прошла без потешкоћа. 

Већина родитеља је спремна на сарадњу али око 20% њих не одазива се на позиве нити 

долазе на родитељске састанке. По правилу, њихова деца имају слаб школски успех и 

нередовно похађају наставу. Оцене са тромесечја и полугодишта тим родитељима смо 

достављали путем поште.  

 

У вези сарадње са ученицима било је доста проблема у вишим разредима на 

часовима који су се односили на дисциплину. Највише проблема било је на часовима 

биологије хемије и физичког.  

На матурској екскурзији и на рекреативним наставама сви ученици су се 

примерно понашали и сарадња са њима је била на завидном нивоу, као и на осталим 

ваннаставним активности или посетама јавним културним манифестацијама.    



 

За ученике са проблемом у понашању (недисциплина на часу, туча, крађа) 

покренути су дисциплински поступци у складу са Законом, док су мањи конфликти 

решавани разговором, позивањем родитеља у школу и методом реконструкције 

догашаја.  

 

Кључна област 3 - руковођење школом - прецизна задужења 

 

На првој седници Наставничког већа дата су прецизна задужења: Ко је у ком 

тиму, распореди дежурства (мењао се неколико пута у току године), ваннаставне 

активности (приредбе у току школске године), усаглашавање писмених и контролних 

односно 15 минутних провера знања.  

 

Кључна област 4 - Стручно усавршавање наставника 

 

У току године сви запослени су били обухваћени стручним усавршавањем. У 

школи су одржана два семинара, „Упознавање света кроз географске појмове у првом и 

другом циклусу, 03.02.2013, Завод за унапређење образовања и васпитања, кат. бр. 692 

и „Инклузија од теорије до праксе“, Академија Филиповић, Јагодина, кат. бр. 814, 17 и 

18 мај 2013.  

 

У току године анексом је у ШРП додато као проблем кашњења на часове од 

стране наставника и ученика из оправданих и неоправданих разлога. Низом предузетих 

мера смањено је кашњење на часове и од стране наставника и ученика, без обзриа да ли 

је било из оправнданих или неоправданих разлога.  

  

 Све наведене области вредновали смо са оствреним нивоом 2.  

 



 

Извештај 2013/2014 

 

Тим за самовредновање чине: 

 

1. Барта Елемер – директор 

2. Поповић Радосављев Љиљана – педагог школе 

3.         Марија Милановић - професор разредне наставе 

4.         Брковић Весна - професор српског језика 

4.         Степановић Мирјана - представник Школског одбора и Савета родитеља 

5.         Станић Игор - представник ученичког парламента 

 

Самовредновање je извршено у кључној области 2 – Настава и учење. 

- идентификација и израда ИОП-а за ученике који су слабих могућности као и 

прилагођавање наставе индивидуалним способностима деце 

- корелација међу предметима путем тимског рада између учитеља и наставника, 

наставника и наставника - интердисциплинарна настав 

 

У школској 2013/14. години идентификован је један ученик који наставу похађа 

по ИОП-у 2 и два ученика осмог разреда који су наставу похађали по ИОП-у 1. У 

школи има више од троје наведених ученика који имају потешкоће у ученњу и 

понашању за које је у наредној школској години предвиђено да наставу похађају по 

ИОП-у 1.  На основу постигнутих резултата ову област вреднујемо са оствареним 

нивоом 2.  

 

У току првог и другог полугодишта посећено је 42 часа у нижим и вишим 

разредима од којих нису сви били тимски.   

Потешкоће: уочено је доста проблема у реализацији тимских часов. Као највеић 

проблем био је рад наставника у више школа али и недовољна спремност да се такви 

часови одрже. Упркос свим тешкоћама реализовано 16 тимских часова.  

На основу постигнутих резултата ову област вреднујемо са оствареним нивоом 

2.  

Остали посећени часови нису били тимски. Сарадња између наставника није на 

завидном нивоу па тиме и реализација тимских часова није реализована у већем обиму.  

 

У кључној области - Етос - Међуљудски односи  

 

Између наствника, наставника и ученика, наставника и родитељ. 

Борба против вршњачко насиља - Решавање сукоба методом реконструкције 

догађаја.  

 

Сарадња међу наставницима је унапређена кроз тимске часове, док је известан 

број наставника услед лоше међусобне комуникације наставио са досадашњим начином 

рада. Сарадња наставника и родитеља није прошла без потешкоћа. Већина родитеља је 

спремна на сарадњу али родитеље ученика првог и петог разреда сматрају да имају 

право да бирају учитеље, одељењске старешине и предметне наставнике што је 

приликом формирања одељења немогуће извести. Често се жале уколико им жеље нису 

испуњене. Није ретка појава да прете одлсаском у инспекцију и исписивањем детета из 

наше школе. Школа је уложила максималан напор како би свим жељама изашла у 

сусрет па стога у свом раду максимално излази у сусрет родитељима.  

 



И ове школске године свим ученицима на Чос-у и родитељима на родитељским 

састанцима читани су Правилник о оцењивању ученика, Правилник о дисциплинској и 

материјалној одговорности ученика, правила понашања у школи, кућни ред у школи, 

правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време 

остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа.  

У циљу веће безбедности ученика у школи на екскурзији и матурској вечери 

ангажовано је додатно обезбеђење као и помоћ родитеља у надзору над децом. На 

основу постигнутих резултата ову облас вреднујемо са нивоом 2. 

 

Кључна област 4 - Стручно усавршавање наставника 

 

У току године већина запослених је била обухваћена стручним усавршавањем, 

индивудуалним по предметима и групним.  

- „ Инклузија од теорије до праксе“ (јун 2013.) – Академија Филиповић из 

Јагодине 

- Стручна трибина  (фебруар 2013.) -  Законски оквир који регулише образовно-

васпитни систем „Правилник о вредновање квалитета образовања“ и 

„Планирање стручног усавршавања“ – Савез учитеља републике Србије, Београд 

- Стручна трибина (јун 2013.) – „Савремени приступи планирању у настави“ -   

Савез учитеља републике Србије, Београд 

Остварени ниво постигнућа 2. 

У току године анексом је у ШРП додато као проблем кашњења на часове од 

стране наставника и ученика из оправданих и неоправданих разлога. Низом предузетих 

мера смањено је кашњење на часове и од стране наставника и ученика, без обзриа да ли 

је било из оправнданих или неоправданих разлога.  

 

Анекском за ову школску годину предвиђено је побољшање сарадње са 

предшколским установама у циљу мањег одлива ђака првака у ОШ „Вук Караджић“. 

Обзиром да је школске 2013/14 у предшколском објекту „Пчелица“ који се налази 

поред школе уместо две васпитне група уписана само једна, постојала је велика 

могућност да се у нашу школу упише мањи број ђака првака од потребног. У циљу 

предупређења тог проблема школа је интензивирала сарадњу са предшколцима кроз 

приредбе и посете наших ђака вртићу и обрнуто. Остварено је побољшање у сарадњи 

али не на очекиваном нивоу.  

  

 Све наведене области вредновали смо са оствреним нивоом 2.  

 

 



 

Извештај 2014/2015 

 

Тим за самовредновање чине: 

 

1. Барта Елемер – директор 

2. Поповић Радосављев Љиљана – педагог школе 

3.         Марија Милановић - професор разредне наставе 

4.         Брковић Весна - професор српског језика 

4.         Степановић Мирјана - представник Школског одбора и Савета родитеља 

5.         Синђелић Урош - представник ученичког парламента 

 

I седница тима за самовредновање и самовредновање (01.09.2014) 

 

Дневни ред: 

 

18. Утврђивање плана рада тима за вредновање и самовредновање за школску 

2014/2015. годину.  

 

19. Разно 

 

 

II седница тима за самовредновање и самовредновање (09.01.2014) 
 

Дневни ред: 

 

1. Вођењес документације за ученике који наставу похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2 

2. Тимски часови - корелација 

3. Сарадње са родитељима ученика који наставу похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2 

4. Стручно усавршавање наставника 

5. Разматрање роблема кашњења на часове од стране наставника и ученика 

6. Сарадње са предшколским установама 

7. Безбедност ученика у школи 

8. Анализа посета часова од стране директора и педагога 

 

 

II седница тима за самовредновање и самовредновање (22.06.2014) 
 

Дневни ред: 

 

1. Анализа вођене документације за ученике који наставу похађају по ИОП-у 1 и 

ИОП-у 2 

2. Анализа посете тимских часови - корелација 

3. Анализа сарадње са родитељима ученика који наставу похађају по ИОП-у 1 и 

ИОП-у 2 

4. Анализа стручног усавршавање наставника 

 

5. Анализа проблема кашњења на часове од стране наставника и ученика 

6. Анализа сарадње са предшколским установама 

7. Анализа безбедности ученика у школи 

8. Анализа посета часова од стране директора и педагога 



 

У школској 2014/15. години вредновали смо корелација међу предметима путем 

тимског рада између учитеља и наставника, наставника и наставника - 

интердисциплинарна настава. Реализован је само један тимски час у 5.1 одељењу 

13.10.2014. Предмет техничко и информатично образовање и српски језик. Наставница 

Стефанов Олгица и Невена Кресоје имале су писану припрему. Час је био интересантан 

и успешан. Ток часа може се видети на основу писане припреме и протокола за 

праћење часа.  

Услед промене околности у којима су се нашли ученици и наставници (штрајк 

просветних радника) које су негативно утицале на реализацију тимских часова (пад 

мотивације наставника, скраћени часови ...) то је био једини тимски час који је одржан 

у току године. Како се у школама разрличито радило што се дужине трајања часова 

тиче, било је отежано одржавање истих код наставника који су истовремено били 

запослени у две или три школе. Ову област оцењујемо са оценом 1.  

Пошто имамо велики одлив ученика - ђака првака из вртића кој припада нашем 

реону у ОШ Вук Караџић ( и до 30 ученика), акценат смо ставили на унапређење 

сарадње са вртићем како би се тај одлив спречио или смањио. Ове школске године 

ученици четвртог разреда су позивали децу из вртића на дружење: за новогодишње 

празнике, Светог Саву (приредба), 8. март, и на дан отворених врата. Деца из вртића су 

се одазвла само на журку поводом новогодишњих празника и на дан отворених врата, 

24.04.2015. Мишљења смо да је сарадња са вртићем била делимично успешна и да није 

остварена у мери коју смо планирали. Ову област оцењујемо са оценом 2.  

На основу увида у дневник дежурства и наше опсервације, били смо принуђени 

да  ову област -смањење кашњење наставника у ученика на час из оправданих и 

неоправданих разлога и надаље развијамо из разлога што се тај проблем континуирано 

понавља. Ове године и више због штрајка што је у многоме неповоњно утицало на 

решавање овог проблема.  Ова област оцењена је са оценом 2.  

У кључној области - Етос - Међуљудски односи  и већа безбдност ученика у 

школи унапређивали смо безбедност ученика у школи тако што је ђацима у септембру 

читан и тумачен правилник о материјалној и дисциплинској одговорности ученика,    

правила понашања у школи, кућни ред у школи, правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног 

рада и других активности које организује школа, на ЧОС-у и родитељским састанцима.  

За време штрајка, наставник је био обавезан да уколико час одржава са 30 

минута, преосталих 15 минута мора да остане са ученицима у одељењу. 

Ову област вредновали смо оценом 3 

Кључна област 4 - Стручно усавршавање наставника 

У току године запослени су  били обухваћени стручним усавршавањем, 

индивудуалним по предметима. Колективни семинар није одржан у школи из 

финансијских разлога. Видети табелу код стручног усавршавања.  

Ову област вредновали смо са оценом 2 

 

 

 

 

 За тим 

Елемер Барта с.р.  

 


