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Извештај о самовредновању за школску 2020/21. 

Средња школа „Милоје Васић“ 

 

ИЗВЕШТАЈ  О  САМОВРЕДНОВАЊУ, ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. 

 

Област: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Тим за самовредновање (у саставу: Живодарка Миливојевић, Наташа Стевић, Бојан 

Јелић, Урош Дучић, Мирко Симић, Сања Ђокић, Миодраг Денић и Алекса Јевтић) у 

школској 2020/2021. години бавио се облашћу подршка ученицима, испитивањем 

стандарда 4.1. 4.2. и 4.3. То подразумева сарадњу са управом Школе, са наставницима и 

запосленима у установи, са родитељима, као и са другим тимовима у Школи. 

Задатак Тима је да вреднује однос Школе према ученицима, начине пружања подршке, 

да укажу на слабости и подобласти које би требало унапредити; сврха јесте подстицање 

личног, професионалног и социјалног развоја. 

4.1 У школи функционише систем подршке свим  ученицима 

 

У Школском развојном плану (извор: сајт Школе) наведене су активности које имају за 

циљ пружање подршке ученицима:  

- Израђивање плана система праћења постигнућа ученика; 

- Трибине и гостовања вршњачких едукатора; 

- Реализација додатне, допунске и припремне наставе; 

- Остваривање акција у Школи и локалној заједници у складу с потребама и 

интересовањима ученика; 

- Подржавање талената ученика кроз радионице, предавања, изложбе, посете 

сајмовима; 

 

У Годишњем плану рада за школску 2020/2021. предвиђене су  следеће активности:  

Планови и програми руководећих органа, органа управљања, наставника... 

Програм унапређивања образовно-васпитног рада; 

Програм превенције и заштите од вируса корона; 
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Каријерно вођење; 

Програм здравствене превенције; 

План превенције злоупотреба дрога у раду са средњошколцима; 

Програм заштите деце од насиља и занемаривања у образовно-васпитним установама; 

Програм заштите животне средине; 

Програм инклузије... 

Планирано је и реализовано интерно и екстерно усавршавање наставника.  

Индикатори: 

- Ученицима се пружа подршка кроз јасно истицање критеријума оцењивања и 

образлагање оцене, те давање сугестија које ће допринети бољим постигнућима.  

- Наставници су и ментори матурантима, пружају подршку приликом израде 

матурских радова и других пројеката; на консултацијама дају упутства и 

смернице која знања треба да унапреде, помажу да препознају своје  могућности 

и будућа занимања. 

Ученици који нису задовољили критеријуме, тј. нису показали знање за позитивну 

оцену, добијају помоћ у виду допунског рада. Одељењски старешина и предметни 

наставници обавештавају ученике о терминима у којима се допунска настава одвија. 

Присуство ученика се евидентира. Са ученицима са недовољним оценама обавља се 

инструктивно-саветодавни рад. На крају класификационог периода одељењски 

старешина предаје извештај педагогу, који анализира стање и прати напредовање тих 

ученика. 

Ученицима којима је потребна подршка у савладавању градива, у остваривању циљева 

и исхода наставе, професори се прилагођавају кроз организовање индивидуалног рада, 

или давање термина за допунски рад, прилагођавање садржаја. С циљем пружања 

подршке ученицима Школа укључује породицу, односно законске заступнике, о чему 

говоре записници са  одржаних родитељских састанака, записници са састанака Савета 

родитеља, спровођење анкета за родитеље... 

С тим у вези, како на крају школске 2020/2021. године нема неоцењених ученика, и 

како су сви матуранти успешно положили матурске односно завршне испите, можемо 

констатовати то да је овај стандард у потпуности испуњен.  

У прилог томе, говоре и следећи показатељи: 

За ученике који показују интересовање за стицање знања ван наставног програма, 

наставници организују часове додатног рада (по договору). 
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Наставници су и ментори ученицима завршних разреда и талентованим ученицима који 

учествују на конкурсима, пројектима, конференцијама, о којима сазнају од Школе.  

Пружа се помоћ деци из осетљивих група, индивидуално се приступа свакоме. 

На часовима одељењског старешине, кроз рад Ђачког парламента, различите акције и 

пројекте, подстиче се равој целокупне личности, на нивоу физичког, психичког, 

социјалног, емотивног... 

Документација о раду Тима за инклузивно образовање указује на професионалност и 

посвећеност наставника у раду са ученицима којима је потребна додатна подршка. 

Одељењске старешине и управа Школе комуницирају с родитељима и на тај начин 

ослушкују потребе ђака, односно, укључују родитеље, а кроз Ђачки парламент, и ђаке у 

организацију наставе. 

 

4.2 У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика  

У току првог класификационог периода школске 2020/2021. поводом Дана менталног 

здравља, Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 

односно, педагогог и психолог, спровео је истраживање о стању менталног здравља 

ученика и наставника наше школе. Тим ће предузети активности са циљем пружања 

подршке и унапређивања менталног стања свих учесника образовног процеса код нас. 
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- Како је од септембра настава реализована у складу са епидемијским мерама и 

препорукама, према томе како се одвијала трансмисија и заражавање, може се 

констатовати да су мере које су предузимане у Школи биле на највишем ниву и 

веома ефикасне.  

- Ученицима су били доступни материјали с упутствима и поступањем у стању 

пандемије, часови су посвећивани том питању, екосекција је бележила, апеловала 

и промовисала безбедност у контексту актуелне ситуације и здраве стилове 

живота уопште. 

- Одељењске старешине, педагог и директор редовно прате здравствено стање 

ученика и њихова постигнућа и, као и сви наставници, на располагању су 

ученицима и родитељима за разјашњавање свих недоумица (у августу су држани 

родитељски састанци на којима су родитеље ученика прве године старешине, 

педагог, чланови Тима упознали са правилницима и актиностима у Школи, посета 

одељењима ученика првог разреда...). 

- Школа сарађује са организацијама и удружењима која могу да пруже додатну 

психолошку подршку ученицима кроз оналајн радионице, вебинаре, материјале. 

- Педагог је позвала одељењске старешине да наведу своја запажања поводом 

досадашњег модела реализовања наставе. Извештај педагога је још један од 

показатеља који смо анализирали. 
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Запажања (на основу интервујуа, разговора на седницама, предлога и сугестија...) 

- Ученици би требало да буду самосталнији при изради задатака, при обради 

градива у току недеље када наставу слушају на даљину; 

- Препоручено је да воде рачуна о роковима за слање задатака; 

- Како се не укључују сви у рад на даљину, одељењски старешина и родитељи 

морају бити више укључени у процес образовања; 

- Ученици истичу то да је настава у школи и даље најефикаснији начин за стицање 

знања, а посебно, за разумевање онога што се учи. 

По добијању резултата, почетком другог полугодишта Тим је спровео анкетирање 

ученика, наставника и родитеља, дакле, након анализе постигнућа, одржаних 

родитељских састанака, како бисмо из свих углова успели да сагледамо добробити и 

потешкоће у досадашњем, прилагођеном раду. 

У анкетирању учествовали су представници одељења у Ђачком парламенту и 

родитељи пет одељења насумично одабраних. Анкете су попуњавали преко гугл 

учионице. 

 

Анализа: 

- Требало би да наставници имају флексибилнији однос према терминима додатне 

наставе.  

- За ученике који показују интересовање за стицање знања ван наставног програма, 

наставници би требало да организују часове додатног рада (по договору). 

Резултати тог рада видљиви су након уписа на факултете и више школе, а онo 

чиме наша школа може да се похвали јесу и успеси ученика на такмичењима, која 

су (из неких предмета) одржана и у овим условима, а на некима од њих, 

постигнути су значајни резултати (I, II, III места на републичком нивоу). С тим у 

вези можемо констатовати да је овај стандард на нивоу очекиваног у условима 

пандемије, али остаје простора за подизање на виши ниво. 

- Наставници би морали да воде рачуна о времену у којем се обраћају ученицима. 

Директор и педагог су позвале наставнике да наставни процес обављају у термину 

од 8 до 14, а после, од 17 до 20.  
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Неколико недеља након обраде анкете, поново је испитан овај стандард (кроз 

појединачне разговоре с ученицима, кроз упитнике педагога, кроз активности и 

радионице на часу одељењског старешине). Ученици су приметили напредак у 

смислу временског ограничења, али се повремено, ретко, опет може догодити 

искорак, али и оптерећење из појединих предмета (у смислу честих писања есеја, 

прављења презентација, па је предлог да наставници буду креативнији када су у 

питању начини оцењивања...) 

Констатујемо да још треба радити на томе и схватамо да је настава процес у којем 

не постоје стране, већ су наставници и ученици тим који се допуњује. 

- Ученици су запазили то да им у току наставе на даљину одговара непосредни рад, 

часови преко састанка (google meet), а да их не држе сви наставници, док их други 

држе, али не по унапред утврђеном распореду. 

Директор и педагог у обавестиле наставнике о наведеном и скренуле пажњу на то да 

сви наставници треба да користе једнинствену платформу, Гугл учионицу, и да у 

договору с ђацима, организују часове преко састанка. Будући да имају увид у све 

учионице, пратиће наше активности и дат је рок у којем ће се наставници потрудити 

да у што већој мери одговоре на сугестије ученика. 

Прегледањем учионица и у разговору с ученицима, предагог и директор су 

констатовале то да је у већини случајева ова сугестија испуњена, односно, часови се 

одржавају преко видео линка. 

Стручни сарадници пoсeћују чaсoве. Распоред посета часовима објављује се 

благовремено на огласној табли у зборници. 

-  Распоред допунских, додатних часова и секција видљиво је истакнут у холу 

Школе и на сајту Школе. 

- Истакнут је и распоред дежурних наставника.  

Ученицима је понуђен велики број ваннаставних активности, а у складу с 

интересовањима и могућностима: рецитаторска секција, литерална секција, драмска 

секција, екосекција... 

Након анализе добијених (горенаведених) података, запажамо да је потребно време за 

прилагођавање новим околностима. Ипак, очигледно је и савладавање проблема и 

овладавање понуђеним алатима. 
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Слично истраживање у плану је за први класификациони период следеће школске 

године, јер сматрамо да треба свим учесницима наставног процеса дати времена и 

простора за учење. 

Кроз наставу и учење, али и кроз омогућавање ученицима да нешто ново чују, да 

нешто сазнају и кажу, проширују се афинитети, изграђује се и јача личност, односно 

она постаје комплетна. С тим у вези у нашој школи се посебна пажња придаје 

формирању целовите личности детета – на личном, професионалном и социјалном 

плану.  

У прилог томе, у Школи су реализоване следеће активности: 

- Побољшање сарадње између школе и привреде; 

- Спортске игре младих; 

- Дан(и) пешачења 

- „Пратимо хигијенско стање у школи“ 

- Светски дан менталног здравља; 

- Окружно такмичење – стони тенис; 

- Недеља програмирања; 

- „Најјаче против насиља“; 

- „Солидарност нас спаја“; 

- Медијска писменост и нова креативност; 

- „Сви заједно за родну равноправност“; 

- Сајам образовања 2020. 

- „Квалитетно образовање за све“; 

- „Дан розе мајица“ 

- Окружно такмичење из математике 

- Фото форензика; 

- „Креативно писање“; 

- „Знање за одрживи развој“ 

- „Ум на друм“; 

- Трибина о безбедности у саобраћају „Будимо безбедни“; 

- Покретање школског часописа „Електронски чичак“; 

- Семинар у Петници 
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Наведене активности представљају богат садржај који Школа нуди својим ученицима, 

као и прилику и подстицајно окружење за препознавање сопствених потенцијала и 

интересовања. 

Неке од планираних активности, као што су различите трибине, стручни скупови, 

екскурзије, изостале су, што је последица пандемије. Промоција високих школа и 

факултета за матуранте, као и вебинари и радионице Тима за каријерно вођење 

одржавани су онлајн, те можемо констатовати да је Школа спремно ушла у 2020/2021. 

годину и ухватила се с њом у коштац. 

 

4.3 У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и 

ученицима са изузетним способностима  

- Наставници су и ментори матурантима, пружају подршку приликом израде 

матурских радова и других пројеката; на консултацијама дају упутства и 

смернице која знања треба да унапреде, помажу да препознају своје  могућности 

и будућа занимања. 

- Ученици наше школе традиционално похађају курсеве у Петници, наставници, 

ментори, пишу препоруке и заједно учествују на прикупљању покументације. 

 

Ученици Школе упућени су на друге институције: 

- Превентивна заштита ученика – редовни систематски прегледи у Дому здравља у 

Великом Градишту и едукација о превентиви и поступању у случају заражавања и 

других обољевања; 

- Учествовање у акцији добровољног давања крви – сарадња са Црвеним крстом 

- Сарадња са Народном библиотеком «Вук Караџић» у Великом Градишту (учешће у 

пројекту «Креативно писање») 

Праћењем активности у Школи, Тим констатује да је овај стандард остварен у оној 

мери у којој су манифестације могле бити реализоване. 

На основу увида у записнике са седница стручних органа и записнике рада одељењских 

заједница  Тим констатује да одељењски старешина, у сарадњи са стручним 

сарадником, члановима одељењског већа, директором, центром за социјални рад прати 

адаптацију ученика у школи, социјализацију, постигнућа, однос према околини, 
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ауторитету и с тим у вези похваљује или изриче мере, у циљу васпитног деловања и 

промене понашања. Правилником је предвиђен друштвено-користан рад, разговори с 

педагом, сарадња са родитељима, а одељењски старешина и педагог прате и констатују 

напредак. 

Пружа се помоћ деци изосетљивих група, индивидуално се приступа свакоме од њих. 

Документација о раду Тима за инклузивно образовање указује на професионалност и 

посвећеност наставника у раду са ученицима којима је потребна додатна подршка. 

Подршка ученицима који имају тешкоће у савладавању градива и остваривању 

стандарда постигнућа пружа се кроз индивидуализовану наставу. 

Дакле, оно што можемо да констатујемо када је у питању оствареност стандарда 

које смо испитивали јесте: 

- У Школи се реализују активности, пројекти, манифестације које подстичу знања 

и таленте ученика и доприносе формирању целовите личности; 

- Ученици су упућени на релевантне институције, програме, семинаре... 

- Планом и програмом предвиђена је подршка ученицима из осетљивих група, 

надареним и ученицима којима је потребна помоћ у учењу; 

- Родитељи и ученици укључени су у живот Школе; 

- Обавештења, конкурси, распоред провера доступни су и видљиви ученицима. 

- Превентивно се делује и поступа у стању пандемије. 

- Онлајн настава још треба да се унапређује; треба да буде квалитетнија, 

флексибилнија, мање стресна... 

Семинари и обуке чланова Тима:  

Чланови Тима за самовредновање спроводе оно на чему је акценат, не само у извештају, 

већ и у целој школи, а то је целоживотно учење и обучавање. Тако су наставници који су 

део Тима прошли кроз неке видове усавршавања са циљем да допринесу развоју своје 

институције. 

- Од 5. до 12. маја одржана је обука Академије Филиповић „Програм за 

самовредновање“, онлајн, а све је заокружено завршном конференцијом 

- 22. маја 2021. године реализована је „Обука директора и наставника за пружање 

подршке школама у процесу самовредновања“, Завода за вредновање образовања 

и васпитања 
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- Попуњавање упитника за тимове за самовредновање, који је део Пројекта „Јачање 

капацитета релевантних институција у оквиру Уговора о реформи сектора 

образовања у Србији – оснаживање везе између запошљавања и социјалне 

инклузије“ 

Координатор тима  

Сања Ђокић 

Директор 

Весна Новковић 

 


