
 
 

 

ИЗВЕШТАЈ  П  САМПВРЕДНПВАОУ  РАДА  

ШКПЛЕ 
 

У   ШКПЛСКПЈ 2020/2021. ГПДИНИ 

 

 

 

 

 



На пснпву шлана 119 став 1 ташка 2 Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа и шлана 73. став 1 ташка 2 Статута 

щкпле, Шкплски пдбпр Оснпвне щкпле „Вук Карачић“ у Бепграду, на седници пдржанпј 14.09. 2021. гпдине, дпнеп је 

 

 

ПДЛУКУ 

 

 

УСВАЈА СЕ Извещтај п сампвреднпваоу рада Оснпвне щкпле „Вук Карачић“ у Бепграду, за щкплску 2020/2021. 

гпдину. 

 

 

 

     Председник Шкплскпг пдбпра 

 

     _____________________ 

               Биљана Кпјић 



 
ИЗВЕШТАЈ П САМПВРЕДНПВАОУ РАДА УСТАНПВЕ ЗА ШКПЛСКУ 2020/2021. ГПДИНУ ПШ „Вук Карачић“ 

 

ПБЛАСТ: ЕТПС  
 
Тим за сампвреднпваое: Урпщ Мпмшилпвић, директпр, Александра Шијан, прпф. математике, Весна Јпскпвић, библиптекар, Марија Урпщевић, психплпг, Ана 
Бабић, представник Савета рпдитеља  
 
ПКВИР ВРЕДНПВАОА 
У тпку щкплске 2020/21. гпдине прпцеспм сампвреднпваоа пбухваћена је пбласт ЕТОС. 

 

Активнпсти Време реализације Реализатпри Исхпди Статус 

 припрема прптпкпла за праћеое шаса 

 припрема листе стандарда са индикатприма и 
дпказима за пбласт НАСТАВА И УЧЕОЕ 

септембар 2020. 

 

 Марија Урпщевић  Прптпк за праћеое шаса у складу са 
вреднпваним стандардима 

 урађена листа стадарда за пбласт 
настава и ушеое 

 реализпванп 

 састанци струшних актива пп предметима и израда 
плана међуспбне  ппсете шаспвима 

пктпбар 2020.  рукпвпдипци струшних актива 
пп предметима 

 Урпщ Мпмшилпвић 

 Урађени расппреди међуспбних ппсета 
шаспвима 

 реализпванп 

 ппсете шаспва 

 преглед припрема и планпва рада, ИОП-а 

 разгпвпр са наставницима 

1. пплугпдищте 

щкплске2020/21.гпд 

 прпфеспри разредне наставе 
и предметни наставници  

 Пппуоен Прптпкпл за ппсету шаспвима 
 Дпбијаое инфпрмација п пстваренпсти 

стандарда  

 реализпванп 
 

 реализпванп 

 израда анкете за заппслене, ушенике и рпдитеље за 
пбласт ЕТПС 

Октпбар 2020.  Марија Урпщевић 

 Урпщ  Мпмшилпвић 

 Јелена Јакпвљевић 

 Урађен електрпнски упитник све циљне 
групе 

 реализпванп 

 дистрибуција упитника заппсленима, ушеницима и 
рпдитељима (пбласт ЕТОС) 

Нпвембар 2020.  Јелена Јакпвљевић  Упитници прпслеђени на мејл адресе 
заппслених, рпдитеља и ушеника 

 реализпванп 

 сређиваое дпбијених резултата накпн анкетираоа Прва пплпвина 

децембра 2020. 

 Јелена Јакпвљевић  урађена статистишка анализа дпбијених 
ппдатака 

 реализпванп 

 анализа дпбијених резултата накпн анкетираоа децембар 2021.  Урпщ Мпмшилпвић  приказ дпбијених резултата  реализпванп 

 израда акципнпг плана за унапређиваое вреднпване 
пбласти 

Децембар 2021.  Урпщ Мпмшилпвић 

 Марија Урпщевић 

 Ана Бабић 

 Александра Шијан 

 Весна Јпцкпвић 

 урађен акципни план  реализпванп 

 Израда извещтаја п сампвреднпваоу рада устанпве за 
1. пплугпдищте 

15.1.2021.  Весна Јпцкпвић  Урађен извещтај п смапвреднпваоу 
пбласти ЕТОС за текућу щкплску гпдину 

 реализпванп 



АНАЛИЗА ДПБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА 
 
 
Свака тврдоа вреднпвана је скалпм 1-4, а сваки прпсешан резултат за ппјединашну тврдоу кпји је са вреднпщћу маопм пд 3, пзаншена је кап слабије 
пцеоена. тврдое пцеоене са 3 и вище, пзнашене су кап дпбре. 
 
Све три категприје испитаника, разлишитп прпцеоују пву пбласт, пднпснп из оихпвих пдгпвара видимп да су разлишите тврдое пцеоене слабије. 
Најкритишнији су били рпдитељи, из шијих пдгпвпра видимп да је пд ппнуђених 18 индикатпра, шак 5 пцеоенп исппд нивпа 3. Тп су: 
 

Рпдитељи активнп ушествуjу у живпту и раду щкпле. 2,89 

У щкпли се прганизуjу разлишите активнпсти за ушенике у кпjима свакп има прилику да ппстигне резултат/успех. 2,93 

Шкпла прганизуjе активнпсти за заппслене у щкпли, ушенике и рпдитеље, кпjе су директнп усмерене на превенциjу насиља. 2,67 

Шкпла прганизуjе ппсебне активнпсти ппдрщке и васпитни рад са ушеницима кпjи су укљушени у насиље (исппљаваjу, трпе га или су сведпци). 2,77 

Шкпла прихвата иницијативе и сугестије Савета рпдитеља. 2,93 

 

Рпдитељи сматрају да щкпле не прганизује  дпвпљнп активнпсти за заппслене у щкпли, ушенике и рпдитеље, кпjе су директнп усмерене на 
превенциjу насиља, кап и ппсебне активнпсти ппдрщкеи васпитни рад са ушеницима кпји су укљушени у насиље. 
 
Сматрамп да је пвп збпг тпга щтп рпдитељи нису у дпвoљнпј мери инфпрмисани п свим активнпстима кпје щкпла предузима у вези са превенцијпм 
насиља и активнпстима кпје спрпвпди са свима кпји су директнп у насиље укљушени. Тај деп кпји се пднпси на инфпрмисаое треба ппјашати прекп 
коиге пбавещтеоа за ушенике. На тај нашин би ушеници имали директну инфпрмацију п предузетим активнпстима и п свему би мпгли да инфпрмищу 
рпдитеље.  
 
У щкпли се прганизују сва такмишеоа кпја су предвиђена Календрапм такмишеоа, али и разни интерни ликпвни и литерарни кпнкурси, мађунарпдна 
такмишеоа и сл. Пптребнп је транспарентније представљати све резултате и активнпсти кпје се у щкпли спрпвпде, какп би рпдитељи били уппзнати 
са истим. На састанцима Савета рпдитеља, ппсебан акценат ставити на активнпсти кпје щкпла предузима на пвпм плану.  
 
 
Ђаци прпцеоују да је у щкпли пптребнп у већпј мери прганизпвати ппсебне активнпсти ппдрщке и васпитни рад са ушеницима кпjи су укљушени у 

насиље. Ова тврдоа се ппклапа са мищљеоем рпдитеља и тп је дпбар ппказатељ да се на транспарентнији нашин мпрају представити активнпсти 

щкпле усмерене на ппдрщку и васпитни рад са ушеницима кпји су укљушени у насиље. Ушенике би требалп вище укљушити у пве щкплске активнпсти. 

У щкпли се прганизуjу ппсебне активнпсти ппдрщке и васпитни рад са ушеницима кпjи су укљушени у насиље (исппљаваjу, трпе га или су сведпци). 2,86 

 



Наставници прпцеоују да је пптребнп разрадити интерни систем награђиваоа ушеника и заппслених за ппстигнуте резултате. Правилник п 

награђиваоу ппстпји, али је пптребнп да се дпдатнп анализира и унапреди, акп је икакп мпгуће у ппстпјећим закпнским пквирима. Укљушити 

заппслене у анализу ппстпјећег Правилника и даваое предлпга зa унапређеое истпг. Пптребнп је фпрмирати тим из редпва заппслених кпји би се 

кпнкретнп бавип пвим питаоем. Наставнишкп веће би анализиралп предлпг измене и дппуне Правилника и дпнелп пдгпварајућу пдлуку. 

У щкпли се примеоуjе интерни систем награђиваоа ушеника и заппслених заппстигнуте резултате. 2,56 

 

На пснпву дпбијених резултата и анализе,  урађен је акципни план за унапређиваое рада щкпле. 

 

ПРЕДЛПГ АКЦИПНПГ ПЛАНА 
 

 Тим за сампвреднпваое рада щкпле у щкплскпј 2020/2021.г. прикупип је и пбрадип ппдатке везане за предмет сампвреднпваоа, израдип 

извещтај п сампвреднпваоу и на пснпву оега, сашинип акципни план за унапређеое пбласти кпји ће се реализпвати следеће щкплске гпдине.  

 Акципни план представља предлпг мера и акција кпје је неппхпднп изврщити ради унапређеоа ефикаснпсти рада щкпле. Предлпг акципнпг 

плана сашиоен је на пснпву недпстатака кпје щкпла у свпм раду ппседује, а кпји су прпизащли из анализе рада щкпле у пбласти: ЕТОС. 

  

АКЦИПНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕОЕ РАДА ШКПЛЕ У ШКПЛСКПЈ 2021/2022.Г. 
 

ПРЕДЛПГ МЕРА (АКТИВНПСТИ) ЗА 
УНАПРЕЂИВАОЕ КВАЛИТЕТА 

РАДА ШКПЛЕ У ПБЛАСТИ: ЕТПС 
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕОА 
ПСТВАРИВАОА МЕРА 

Инфпрмисаое рпдитеља п активнпстима тима 
за защтиту ушеника пд дискриминације, 
злпстављаоа и занемариваоа 

-пдељенске старещине 
-Савет рпдитеља 
-щкплски сајт 
 

-кпнстантнп тпкпм целе щкплске 
гпдине 

Увидпм у извещтаје, записнике, 
щкплски сајт, разгпвпрпм са 
рпдитељима и наставницима. 



 

Кппрдинатпр Тима за сампвреднпваое рада устанпве 

 

Урпщ Мпмшилпвић 

Транспарентније представљаое и 
инфпрмисаое рпдитеља п такмишеоима, 
кпнкурсима, манифестацијама и другим 
активнпстима кпје щкпла прганизује 
неппсреднп или ппсреднп за ушенике наще 
щкпле  

-предметни наставници 
-пдељенске старещине 
-щкплски сајт 
-пгласна табла щкпле 

-кпнстантнп тпкпм целе щкплске 

гпдине 

Увидпм у записнике, щкплски 

сајт, пгласне табле, разгпвпрпм 

са рпдитељима и наставницима. 

Истражити интереспваоа ушеника пп питаоу 
щкплских такмишеоа 

-Врщоашки тим -септембар 2021. гпдине -Извещтај Врщоашкпг тима п 

резултатима анкете 

Ппставити инфп дисплеј у хплу щкпле кап 
прпстпр за презентаију дпбрих резултата. 

-директпр щкпле 
-дпмар 
-наставник инфпрматике 

-дп краја пктпбра 2021. гпдине -Активираое инфп дисплеја 

Дефинисати активнпсти щкпле усмерене на 
ппдрщку и васпитни рад са ушеницима кпд 
кпјих је детектпван прпблем у ппнащаоу. 

-Тим за ЗУДЗЗ 
 
 

-дп краја пктпбра 2021.гпдине -Записник са састанка Тима 

Дефинисати листу мпгућих активнпсти 
ушеника кпје би се реализпвалеи у пквиру 
ппјашанпг васпитнпг рада  

-Тим за ЗУДЗЗ 
-Ђашки парламент 
-Врщоашки тим 

-дп краја 1. пплугпдищта 

2021.гпдине 

-Записници са састанака тимпва 

и Парламента 

Ревизија правилника п награђиваоу ушеника 
 

-Тим за пбезбеђиваое 
квалитета и развпј устанпве 
-Врщоашки тим 
-Ђашки парламент 
-Наставнишкп веће 
-секретар щкпле 

-дп краја 1. пплугпдищта 
2021.гпдине 

-Записници са састанака 
-Измеоен и дппуоен Правилник 
п награђиваоу ушеника 

Израда правилника п награђиваоу заппслених -Тим за прпфесипнални 
развпј 
-Наставнишкп веће 
-секретар щкпле 

-дп маја 2022. гпдине -Записници са састанака 
-урађен предлпг Правилника п 

награђиваоу заппслених 


