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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА TИМА ЗА 

САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 
 

Област: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Тим за самовредновање (у саставу: Наташа Грујић, Наташа Стевић, Бојан Јелић, Урош 

Дучић, Мирко Симић, Сања Ђокић) у школској 2019/2020. години бавио се облашћу 

подршка ученицима, испитивањем стандарда 4.1. и 4.2. 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. 

 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 

 

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 2019/2020. предвиђене су  следеће активности:  

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

- Програм унапређивања образовно-васпитног рада; 

- 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.  
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Ученицима се пружа подршка кроз јасно истицање критеријума оцењивања и 

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

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.  

Запажања чланова Тима, а на основу разовора с колегама, као и са ученицима и њиховим 

родитељима, јесу да би требало да наставници имају флексибилнији однос према 

терминима додатне наставе.  

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

наставници 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, мада она ове године нису била одржавана. 

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. 

Две ученице наше школе поднеле су пријаву на конкурс који је расписала Истраживачка 

станица у Петници. Уз подршку наставника, одељењског старешине и педагога, сва 

документа су уредно предата, а ученицама пријаве одобрене.  

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, 

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. 

Са ученицима са негативним оценама обавља се инструктивно-саветодавни рад. На 

крају класификационог периода одељењски старешина предаје извештај педагогу, 

који анализира стање и прати напредовање тих ученика. 
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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. 

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: рецитаторска секција, литерална секција, драмска секција, 

екосекција... 

Ученици Школе упућени су на друге институције: 

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

Великом Градишту; 

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

- Предавање о трговини људима за матуранте (ПС Велико Градиште) 

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

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

 

Стандард 4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој 

ученика. 

   

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: 

- Музиком против насиља 

- Дан менталног здравља 

- Октобарске активности у екосекцији 

- Културом против насиља 

- Радионице „Имам право на безбедан интернет“ 

- Ликовна радионица „Моја европска заједница“ 

- Фестивал науке „Разоткривање“ 2019. 

- Завршна конференција пројекта "Кул је да знаш“ 

- Пројекат "Мрежа младих Србије против корупције" у Великом Градишту 

- Промоција књиге "Адолесценти – спој науке и праксе" 
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- Семинар из биологије – Истрaживачка станица Петница 

- Сајам образовања 

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, припрема и реализација 

такмичења, промоција високих школа и факултета за матуранте, анализа пробног 

завршног испита... изостале су, што је последица пандемије.  

На почетку школске године пажња је, између осталог, посвећена ученицима првог 

разреда и пратио се ток њиховог прилагођавања и постигнућа. 

Одељењске старешине су упознале ученике и родитеље са правилницима и другим 

важним документима Установе, указали на права и обавезе ученика, као и на мере које 

ће се предузимати у случају непоштовања Правилника.  

Подршку ученицима и родитељима, поред одељењског старешине, пружају предметни 

наставници, педагог, управа Школе и то кроз индивидуалне консултације, родитељске 

састанке, седнице Савета родитеља...  

На часовима одељењског старешине и родитељским састанцима презентује се материјал 

који развија свест о ризичним понашањима, насиљу, наркотицима... 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, у присуству 

педагога и директора Школе, посетио је одељења првог разреда, указао на то да се 

ученици увек могу обратити не само члановима тог тима, већ и свим запосленим. 

Говорили су о врстама насиља, њиховим последицама, мерама. Ученици и родитељи 

могу и треба да обавесте надлежне у случају насиља или сумње на насиље, а постављени 

су и сандучићи за анонимне пријаве. Тим по потреби појачава рад. 

  

У новембру/децембру Тим за самовредновање спровео је анкету у којој је учествовало 

126 родитеља. Требало је проценити квалитет знања које ученици стичу у Школи, однос 

са управом Школе и одељењским старешином, а наведене су и тврдње које се односе на 

насиље.  

Упитник за родитеље 

Тим за самовредновање 

Област: Подршка ученицима 

Заокружите дату тврдњу. 

1. СМАТРАМ ДА САМ ИЗАБРАО ДОБРУ 

ШКОЛУ ЗА СВОЈЕ ДЕТЕ. 

Т   Н 

2. Имам добру сарадњу са одељењским 

старешином и стручном службом. 

Т   Н 
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3. Спреман сам да отворено разговарам са 

компетентним особама о здравственим 

потребама свог детета.  

Т   Н 

4. У Школи се поштују приватност и 

поверљивост информација о проблемима и 

стању ученика. 

Т   Н 

5. Упознат сам с процедурама које доприносе 

поправљању успеха и дисциплине. 

Т   Н 

6. Упознат сам с тим да Школа у пружању 

подршке ученицима сарађује са здравственим 

установама, Центром за социјални рад и другим 

институцијама. 

Т   Н 

 7. Разумем родитеље деце из осетљивих 

друштвених група. 

Т   Н 

 8. Образовање које обухвата сву децу 

(инклузивно образовање) ученицима помаже да 

се боље упознају и   тако се ослободе неких 

заблуда. 

Т   Н 

 9. Повремени сукоби међу њима су део 

упознавања и не треба им давати превелик 

значај. 

Т   Н 

10. Ученици често задиркују ученике са 

сметњама у развоју. 

Т   Н 

11. Код свих ученика треба развијати свест о 

прихватању различитости. 

Т   Н 

12. Кроз објективно оцењивање наставници 

помажу ученицима да стекну реалну слику о 

својим постигнућима, способностима и 

интересовањима. 

Т   Н 

13. У складу са сликом о себи ученици ће 

успешније изабрати будуће занимање и 

проценити у којим областима могу бити 

успешни. 

Т   Н 

14. Кад није сигурно у свој избор, моје дете има 

могућност да у Школи, кроз рад у оквиру 

одељењске заједнице, саветовање са педагогом, 

одлучи где и како даље.     

Т   Н 

 

Родитељи I1,  I2,  I3,  I4,  I5,  III1,  IV2 учествовали су у анкетирању. 

 

Резултати: 
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1 Редни бр.питања 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 тачних одговора 13 14 15 13 10 14 15 10 3 0 15 13 15 11

3 нетачних одговора 2 0 0 2 5 1 0 5 10 13 0 1 0 3

4 суздржаних 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1

5 заокружена оба одговора 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 укупан број ученика 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

број анкетираних родитеља 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

7 % тачних одговора 87 93 100 87 67 93 100 67 20 0 100 87 100 73

8 % нетачних одговора 13 0 0 13 33 7 0 33 67 87 0 6,5 0 20

% суздржаних 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 6,5 0 7

9 % два одговора 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10

11

12

13

14

20

15

Укупно тачних одгора: 13, нетачних: 2

Укупан број анкентираних родитеља:

Укупно тачних одгора: 10, нетачних: 5

Укупно тачних одгора: 14, нетачних: 1

Укупно тачних одгора: 15, нетачних: /

Укупно тачних одгора: 10, нетачних: 5

Укупно тачних одгора: 3, нетачних: 10 , суздржаних: 2

Укупно тачних одгора: /, нетачних: 13, суздржаних: 2

Укупно тачних одгора: 15, нетачних: /

Укупно тачних одгора: 13, нетачних: 1, суздржаних: 1

Укупно тачних одгора: 15, нетачних: /

Укупно тачних одгора: 11, нетачних: 3, суздржаних: 1

Укупан број ученика у одељењу:

Одељење  4-2

Област: Подршка ученицима

Укупно тачних одгора: 13, нетачних: 2

Укупно тачних одгора: 14, нетачних: /, оба одговора: 1

Укупно тачних одгора: 15, нетачних: /

Редни бр.питања

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

За друго полугодиште план Тима био је да реализује анкетирање ученика завршних 

разреда, али због проглашења пандемије план није реализован у потпуности.  

У складу са проглашењем ванредног стања, образовни процес је био прилагођен 

новонасталим околностима, што је био велики изазов.  

Педагог Школе, Александра Димитријевић, спровела је истраживање у којем су 

испитаници били ученици наше школе, а који су оцењивали квалитет наставе на 

даљину.Ово истраживање Тим за самовредновање је разматрао и анализирао. 

Приказ  анкете о оптерећености ученика 

у учењу на даљину 

                                                                                Александра Димитријевић, педагог 

април 2020.  

 

 Проценити у којој мери је  учење на даљину  уведено услед  ванредног стања 

у земљи  утицало на ученике и у којој мери су оптерећени учењем на 

даљину; 

 Прилагодити учење на даљину образовним потребама, могућностима и 

интересовањима ученика, узимајући у обзир околности у породичном 

окружењу.  

 

Узорак 

 

 Ученици    Средње школе „Милоје Васић“ у Великом Градишту 

     у периоду од 06.04. до 11.04.2020. год.  обавештени су о анонимности и циљу 

анкетирања.  

  Позвани су да  помогну да  се настава на даљину прилагоди  њиховим 

могућностима, интересовањима и потребама.  

 Онлајн анкети одазвао се 91 ученик. 
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Твоји предлози да наставу на даљину учинимо бољом и интересантнијом... 

 Мање домаћих задатака, више коментарисања када су у питању поједини 

предмети и можда више неких занимљивих презентација.  

Chart Title

Matematika Biologija Verska nastava Latinski Srpski jezik Ne postoji

Informatika Geografija Hemija Agencijsko ostali odgovori



Средња школа „Милоје Васић“ Велико Градиште                                        

 Мање оптерећење ученика и давање задатака основног нивоа док ванредно 

стање траје. 

 Презентације са видео снимцима, сликама. 

 Смањење обима градива и предавање свих предмета на једној платформи. 

  Да професори дају дужи рок за домаће задатке. Да професори не претерују 

и не обавезују нас свакодневно да радимо јер не може да се постигне, да 

рокови за радове буду нормални а не у току дана да морамо све да предамо, 

да не буду “разговори” путем група у виду порука јер није могуће да се сви 

укључе у тај разговор јер је неко бржи неко спорији... 

 Неки професори скоро па ништа не траже док неки превише захтевају.  

 Начин рада и комуникација професора једне школе мора бити јединствен! 

 

Позитивни резултати / закључци: 

 Редовно прати наставу  велики проценат анкетираних, што је заправо и став 

већине предметних професора, да су се укључили сви ученици и да редовно 

прате задатке и наставу преко одређених платформи.  

 Када је реч о слободном времену, велики проценат ученика сматра да има 

довољно слободног времена. 

 Већини ученика није потребна помоћ родитеља у решавању домаћих 

задатака, што значи да предметни наставници углавном дају довољно 

материјала за успешно савладавање градива и задаци који се дају су у складу 

са тим. 

 

Резултати који су нам смернице за даљи рад: 

 Мали број ученика сматра да је настава на даљину добро организована; 

 Велики број ученика наставу на даљину доживљава оптерећујуће (број 

сати проведених за рачунаром, број домаћих задатака, захтев да се буде за 

рачунаром у одређено време, доживљај да су захтеви већи у односу на 

редовну наставу); 

 Ученици истичу потребу и жељу за радом на истој платформи (26 

наставника користи гугл учионицу), на шта треба посебно ставити акценат 

за неизвесну нам будућност. 

 

Дакле, закључујемо да овај облик наставе захтева реорганизацију, засновану на 

планирању и уједначавању начина рада, метода, критеријума оцењивања... 

Педагог наше Школе, Александра Димитријевић, и професор енглеског језика, Велина 

Стојковић, прошле су обуку Формативно оцењивање у дигиталном окружењу, те ће, 

када се за то стекну услови, своја знања пренети колегама.  

Извештај саставила 

Сања Ђокић, координатор тима 

   

 


