
  

САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛА 2015 – 2017. ГОДИНЕ 

Спровођено је током претходне две школске године, али је највише индикатора 

испитано у периоду септембар-децембар 2017. године 

 

 

Школски програм и годишњи план рада 

 
Школски програм је израђен за период од шк.2014/15.године до 2017/18. године.  

Сачињен је на основу наставног плана и програма. Садржао је све елементе 

предвиђене законом. Више пута су рађени анекси ради измена наставних програма; 

измена редоследа рада тема ради усклађивања међу сродним предметима итд. 

Годишњи план рада је израђен на основу школског програма и садржи посебне 

програме васпитног рада. У њему су разрађени елементи школског програма. 

Није утврђена садржајна нити временска усклађеност наставних програма од 5.до 8. 

разреда. 

Годишњи планови наставника не садрже циљеве учења по разредима док их садржи 

школски програм. Годишњи планови садрже образовне стандарде. Годишњи планови 

рада су ретко прилагођени специфичностима одељења. План израде ИОП-а постоји у 

годишњем плану. Реализација ваннаставних активности је базирана на потребама и 

опредељењима ученика и усклађена је са могућностима школе. Програм заштите од 

насиља у оквиру годишњег плана рада садржи све потребне елементе, прецизно 

наведене. 

 

 

Настава и учење 
 

Посећени су часови 27 наставника, док су за 3 искоришћени подаци са раније 

посећених часова. 

 

Настава је свеукупно оцењена тројком . 

Када се погледа кроз стандарде које смо процењивали у протоколу ситуација је 

следећа : 

 

Стандард: „Наставник примењује одговарајућа дидактичко методичка решења на часу“ 

је најбоље оцењен (3,2). То значи да већина наставника истиче циљеве часа, има 

поступност у захтевима, бира методе усклађене са садржајем, истиче кључне појмове. 

Учитељи су нешто бољи у реализацији овог стандарда. 

 

Стандард : „Ученици стичу знања на часу“ је други по квалитету реализације у нашој 

школи (2,75). То значи да су наши ученици активни, заинтересовани на часу, да стичу 

знања током часа, користе доступне изворе знања. Учитељи су нешто бољи у 

реализацији овог стандарда. 



 

Стандард : „Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу“ је трећи по 

квалитету релизације у нашој школи (2,65). То значи да наши наставници показују 

поштовање и емпатију према деци, користе различите поступке мотивације и 

допуштају ученицима да постављају питања у вези садржаја који уче. Наставници су 

нешто бољи од учитеља у реализацији овог стандарда. 

 

Стандард : „Наставник ефикасно управља процесом учења на часу“ је четврти по 

квалитету реализације у нашој школи (2,6). То значи да наставници имају јасну 

структуру часа, добру временску динамику, користе наставна средства. Наставници и 

учитељи су изједанчени у реализацији овог стандарда. 

 

Стандард „ Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама 

ученика“ је пети по квалитету реализације у нашој школи (2,35). Овај стандард се тиче 

свих облика индивидуализације и прилагођавања услед различитих могућности и 

потреба наших ученика, од стандарда, преко метода до времена. Разлика између  

наставника и учитеља је веома мала у корист наставника. 

 

Стандард : „Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу“ је 

претпоследњи по квалитету реализације у нашој школи (2,2). Односи се на примену 

различитих приступа за обраду истог садржаја, повезивања са раније ученим, другим 

областима предмета, другим предметима, животом. Наставници су бољи у реализацији 

овог стандарда од учитеља. 

 

Стандард : „Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења“ 

је најлошије оцењен код нас (1,65). Овај стандард се тиче прилагођавања захтева 

ученицима при оцењивању, анализе дате оцене, похваљивања ученика и учења 

ученика да процењују свој напредак. Разлика између  наставника и учитеља је веома 

мала у корист учитеља. 

 

Скоро сви имају поступност у захтевима или предавањима (29/30). 

Веома је висока активност деце на часу и могућност да дискутују о садржајима који се 

раде (28/30). 

Избор наставних метода је у складу са циљем часа, наставници се са поштовањем 

опходе према ученицима (27/30). 

Повезивање са прeтходно ученим градивом ради 26/30 наставника. 

Упутства наставника су јасна ученицима и они су заинтересовани за рад, користе 

доступне изворе знања и наставна средства у великој мери (25/30). 

Наставници рационално користе време на часу, истичу кључне појмове на часовима, 

повезују садржаје са животом, дају добре повратне информације које омогућавају 

ученицима да уче, испољавају емпатију према ученицима (24/30). 

Дисциплину на часу на конструктиван начин одржава према унапред утврђеним 

правилима  23/30 наставника. 

Добру структуру часа има 22 наставника, колико и подстиче интеракцију међу 

ученицима у циљу стицања знања. 



Активности ученика показују да су разумели предмет учења на часу код 21 

наставника. 

Јасно истиче циљеве часа и повезује различите области предмета 2/3 наставника. 

 

Напредак ученика похваљује 19 наставника. 

Проверава да ли су постигнути циљеви часа 18 наставника. 

Ученици процењују тачност одговора и образлажу како су дошли до решења код 17 

наставника. 

Посвећује време ученицима у складу са њиховим образовним потребама (вид 

осетљивости на различите могућности и предзнања ученика) 16 наставника. 

Показује различите приступе проблемима/разумевању садржаја половина наставника, 

колико и прилагођава темпо рада различитим потребама ученика. 

Различите поступке за мотивисање ученика користи 14 наставника. 

Потпуну и разумљиву информацију о раду ученика даје 13 наставника. 

Захтеве прилагођава могућностима ученика 13 наставника. 

 

Само код 6 наставника је виђено током часа да врши оцењивање у складу са 

правилником о оцењивању јер таква активност није спровођена током часова 

осталих наставника. 

Само 5 наставника је прилагођавало наставни материјал индивидуалним 

карактеристикама ученика, од тога 4 су у предметној настави. 

Само 4 наставника су учила ученике да себи постављају циљеве у учењу. 

Само 2 наставника су учила ученике да процењују свој напредак (оба у 

предметној настави). 

 

 

 

Образовна постигнућа ученика 

 
                  Број ученика који је излазио на завшне испите током претходне три године : 

Постигнућа наше општине су испод постигнућа републике сваке 

године на завршном испиту. 

Сваке године су резултати наших ученика били испод 

републичког просека, с тим што смо му најближе били 

2014/15.године, а најдаље  2015/16. године. 

У општини смо 2016/17. били 16-ти по реду од 19 школа док смо претходне године 

били 10-ти, мада нам је број бодова бољи 2016/17. године него претходне. 

 

Поређење резултата из српског језика 

Разлика у броју бодова на завршном испиту у односу на оцене ученика у 7. и 8. разреду 

2016/17. 2015/16. 2014/15. 

Највећа је разлика у 

постигнућима на завршном 

испиту између ученика 

који су на крају 7. разреда  

Постоји приметна разлика у 

постигнућима на завршном 

испиту између ученика који су 

на крају 7. разреда  имали 

Највећа је разлика у 

постигнућима на завршном 

испиту између ученика који 

су на крају 7. разреда  

14 2016/17. 

26 2015/16. 

29 2014/15. 



имали тројке и четворке тројке и четворке, односно 

четворке и петице 

имали тројке и четворке 

 Ученици са двојкама и тројкама 

су остварили скоро исте 

резултате а између тројки, 

четворки и петица је велики 

распон у боју бодова. 

Двојке из 7. разреда имају 

више бодова од тројки из 7. 

разреда 

Бодови наших ученика у поређењу са осталим ученицима који су имали исте оцене из 

српског језика 

Наши ученици са 2. и 3. 

имају нижа постигнућа, 5. 

су на нивоу републичког 

просека док су 4. урадиле 

боље од просека осталих 

са истом оценом. 

Наши ученици са 2. 3. и 4. су 

постигли испод просечне 

резултате, док су они са 5. били 

изнад  просека. 

Наши ученици са 2., 4.  и 5. 

су постигли резултате 

изнад просечних 

републичких, док су 

ученици са 3. испод 

републичког просека  

Постигнућа из српског језика по областима 

Читање и разумевање 

прочитаног је испод 

просека општине* и 

републике** 

Читање и разумевање 

прочитаног је испод просека О 

и Р 

Читање и разумевање 

прочитаног је испод 

просека О и Р 

Писано изражавање је 

испод просека О и Р 

Писано изражавање је мало 

испод просека О и Р али су 

наши дечаци били бољи од 

просека О и Р 

Писано изражавање је 

испод просека О и Р, с тим 

што су наши дечаци 

постигли боље резултате од 

наших девојчица 

Граматика је испод 

просека О и Р али су наше 

девојчице урадиле изнад 

просека О и Р 

Граматика је испод просека О и 

Р  

Граматика је мало испод 

просека О и испод просека 

Р 

Књижевност је мало испод 

просека О и Р а нека 

питања су урађена и боље 

од О и Р 

Књижевност је изнад просека О 

и лошије или једанко са Р  

Књижевност је изнад 

просека О и Р  

Оствареност према нивоима стандарда на заврном испиту из српског језика 

Основни ниво је скоро у 

потпуности остварен 

Основни ниво није достигнут 

(65 % га је достигло а требало 

би око 80 %) 

Основни ниво је достигнут 

(79 %) 

Средњи ниво је остварен Средњи ниво није достигнут (27 

% га је достигло а требало би 

око половине ученика) 

Средњи ниво је скоро 

достигнут (45 %) 

Напредни ниво није 

остварен (само 7 % га је 

достигло а треба 20-25%) 

Напредни ниво је скоро 

достигнут (19 % а треба 20 %) 

Напредни ниво је 

превазиђен (28% ученика га 

је достигло) 

* у даљем тексту „О“ 

** у даљем тексту „Р“ 



 

Генерално девојчице постижу боље резултате из српског осим у писаном изражавању, 

где су дечаци бољи. 

Постигнућа наших ученика из српског језика су осцилирала, само је константан пад 

приметан у достизању напредног нивоа (28 %, 19 % и 7 %). 

 

Поређење резултата из математике 

Разлика у броју бодова на завршном испиту у односу на оцене ученика у 7. и 8. 

разреду 

2016/17. 2015/16. 2014/15. 

Највећа је разлика у 

постигнућима на завршном 

испиту између ученика који 

су на крају 7. и 8. разреда  

имали двојке и тројке 

Распон освојених бодова је 

велики између ученика са 

двојкама и тројкама у 

седмом разреду, док скоро 

не постоји између истих 

оцена у осмом разреду. 

Ученици са 4. су освојили 

мање бодова од ученика са 

3. у седмом разреду  

Највећа је разлика у 

постигнућима на завршном 

испиту између ученика који 

су на крају 7. и 8. разреда  

имали двојке и тројке. 

Ученици са 3. су имали 

више бодова од ученика са 

4 у осмом разреду. 

Само ученици са петицама 

су урадили боље од 

осталих са истом оценом, 

док су двојке и четворке 

урадиле слабије, а тројке 

скоро исто као и остали у 

републици 

Наши ученици су постигли 

боље резултате од просека у 

поређењу са оценама 7. 

разреда али лошије од 

просека у поређењу са 

оценама 8. разреда, што 

указује да су оцене у 7. 

разреду биле примереније 

њиховом поостигнућу на 

завршном испиту него 

оцене у 8. разреду. 

Ученици са 3. и 5. су имали 

више бодова док су 

ученици са 2. и 4. имали 

мање од просека републике 

у оба разреда. 

Бодови наших ученика у поређењу са осталим ученицима који си имали исте оцене из 

математике 

Наши ученици са 2., 3. и 4. 

у седмом разреду имају 

нижа постигнућа у односу 

на О и Р, док су 5. урадиле 

боље од просека осталих са 

истом оценомУ осмом 

разреду је све остало исто, 

осим што су се 3. 

изједаначиле за просеком Р 

Само ученици са 2. У 

седмом разреду супостигли 

лошији резултат од просека 

О и Р, остали су постигли 

бољи резултат. У осмом 

разреду сви наши ученици 

су постигли лошији 

резултат од просека за 

своју оцену. 

Наши ученици са 3. и 5. су 

постигли резултате изнад 

просечних републичких, 

док су ученици са 2. испод 

републичког просека, а 

ученици са 4. су скоро на 

нивоу просека. 

Постигнућа из математике по областима 

Бројеви и операције са 

њима је мало испод 

просека О и испод  

Бројеви и операције са 

њима је у просеку О имало 

испод просека Р 

Бројеви и операције са 

њима су у просеку О и 

мало испод просека Р 



Алгебра и функције су 

изнад просека О и Р 

Алгебра и функције су у 

већој мери изнад просека О 

и Р 

Алгебра и функције су 

мало испод просека О и 

испод просека Р. Девојчице 

су урадиле значајно боље 

од дечака 

Геометрија је на нивоу 

просека О али испод 

просека Р 

Геометрија је на нивоу 

просека О али испод 

просека Р 

Геометрија је изнад 

просека О али мало испод 

просека Р 

Мерење је испитивано 

једним задатком који су 

наша деца урадила лошије 

од осталих у О и Р 

Мерење су наша деца 

урадила лошије од осталих 

у О и Р 

Мерење је испитивано 

једним задатком који су 

наша деца урадила боље од 

осталих у О и на нивоу 

просека Р 

Обрада података је урађена 

на нивоу просека О и Р 

Обрада података је мало 

испод просека О и Р 

Орада података је урађена 

на нивоу просека О и 

нешто испод просека Р 

Оствареност према нивоима стандарда на заврном испиту из математике 

Основни ниво није 

достигнут (57 %) 

Основни ниво је скоро 

достигнут (77 %) 

Основни ниво је достигнут 

(79 %) 

Средњи ниво је скоро 

остварен (43 %) 

Средњи ниво је скоро 

достигнут (42%) 

Средњи ниво није 

достигнут (34 %) 

Напредни ниво није 

остварен (14 %) 

Напредни ниво је скоро 

достигнут (19 %) 

Напредни ниво је мало 

превазиђен (21%) 

 

Генерално девојчице постижу боље резултате из математике. 

 

 Постигнуће наших ученика из математике је имало константан пад у погледу достизања 

основног и напредног стандарда, док је приметно побољшање у достизању средњег 

стандарда. 

 

 

 

 

 

Поређење резултата на комбинованом тесту 

 
ПРЕДМЕТ 

2016/17. 2015/16. 2014/15. 

Ф
И

З
И

К
А

 

Девојчице су урадиле 

боље 

Дечаци су урадили боље Девојчице су боље 

урадиле 

Једно питање нико из 

наше школе није урадио 

 Једно питање су сви 

урадили тачно 

Постигнуће наше школе 

је испод просека О и Р 

Постигнуће наше школе 

је на нивоу О и испод 

просека Р 

Постигнуће наше 

школе је изнад О и Р 



Х
Е

М
И

ЈА
 

Девојчице су урадиле 

боље 

Изједанчена су 

постигнућа по полу 

Девојчице су урадиле 

мало боље 

 Једно питање нико из 

наше школе није урадио 

 

Постигнуће школе је 

испод просека О и много 

испод просека Р 

Постигнуће школе је 

испод просека О и много 

испод просека Р 

Постигнуће школе је 

изнад просека О и 

испод просека Р 

Б
И

О
Л

О
Г

И
ЈА

 

Изједанчена су 

постигнућа по полу 

Девојчице су урадиле 

боље 

Девојчице су урадиле 

боље 

Једно питање нико из    

наше школе није урадио 

  

Постигнуће школе је 

испод просека О и Р 

Постигнуће школе је 

испод просека О и Р 

Постигнуће школе је 

изнад просека О и на 

нивоу просека Р 

Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
И

ЈА
 Дечаци су урадили мало 

боље  

Изједанчена су постигнућа 

по полу 

Девојчице су урадиле 

боље 

Једно питање нико из 

наше школе није урадио 

Једно питање нико из 

наше школе није урадио 

 

Постигнуће школе је 

много испод просека О и 

Р 

Постигнуће школе је 

испод просека О и Р 

Постигнуће школе је 

испод просека О и Р 

И
С

Т
О

Р
И

ЈА
 Девојчице су урадиле 

боље 

Изједанчена су 

постигнућа по полу 

Дечаци су урадили 

боље 

Постигнуће школе је мало 

испод просека О и испод 

просека Р 

Постигнућа су у нивоу 

просека О и мало испод 

просека Р 

Постигнуће школе је 

изнад просека О и на 

нивоу просека Р 

 

Из физике је приметан пад у постигнућима током претходне три године. 

Из хемије је приметан пад у постигнућима током претходне три године. 

Из биологије је приметан пад у постигнућима током претходне три године. 

Из историје је приметан пад у постигнућима током претходне три године. 

Из географије није дошло до промене у постигнућима у претходне три године. 

 

Успех ученика се прати током класификационих периода, утврђеним процедурама 

током целе наставне године, као и детаљном анализом завршних испита. Не постоје 

ученици који напуштају школовање, последњи случај је био пре две године, ученик 

6.разреда који је прешао у Другу шансу након што су се за то стекли законски услови. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подршка ученицима, етос, организација рада и руковођење - поређење 

 
Табеларно је дато ради лакшег поређења. Детаљнији подаци се налазе испод табеле . 

 

Ученици Родитељи Наставници 

Разредна настава Предметна настава 
Сви ученици имају 

позитиван однос према 

школи.У њој се добро 

осећају ,слободно 

изражавају своје ставове 

Сви ученици имају 

позитиван однос према 

школи.У њој се добро 

осећају ,слободно 

изражавају своје ставове 

Скоро сви родитељи су 

навели даимају добру 

сарадњу са учитељицама и 

осталима предавачима 

њихове деце. 

Скоро сви наши 

наставници сматрају да 

је у школи пријатна 

клима за рад, као и да су 

односи међу 

запосленима добри, уз 

уважавање и поштовање. 

Учитељица поштује 

директорку 

Наставници се међусобно 

и према ученицима и 

директорки опходе са 

поштовањем.   

Руковођење директора у 

потпуности у функцији 

унапређења рада школе, 

сматра око 90 % родитеља, 

док 10 % сматра да је у већој 

мери заступљено. 

 

Нису упознати са тим да 

у школи постоји Тим за 

безбедност у Биновцу, 

Ландолу и у 4. разреду у 

Коларима , а јесу у 

Луњевцу и у 1., 2. и 3. 

разреду Коларима 

Скоро сви су 

информисани о 

постојању и раду Тима за 

безбедност. Већина 

ученика није чула да 

постоји самовредновање 

школе и школски 

развојни план. 

Око 2/3 родитеља зна да 

школа поседује ШРП и тим 

за безбедност ( у Коларима и 

Биновцу је нешто мањи број 

родитеља ово изабрао 

Преко половине сматра 

да се самовредновање 

спроводи континуирано 

у школи, а преостали да 

је углавном тако. 

Познају правила 

понашања , осећају се 

безбедно у школи 

Познају правила 

понашања. Постоје 

разрађене процедуре 

реаговања када имају 

проблем и знају коме да 

се обрате. 

 55% наставника наводи 

да потпуно познаје 

процедуру кад им ученик 

пријави насиље, док 

преостали наводе да 

углавном знају шта да 

раде. Нема наставника 

који не знају шта треба 

предузети у таквим 

ситуацијама. 

Кад имају проблем знају 

коме да се обрате . 

Када имају проблем у 

учењу, у школи може 

увек да добије савет 2/3 

ученика док 1/3 сматра да 

је то углавном тако. 

 90 % сматра да школа има 

довољно компетентне особе 

за разговор о здравственим, 

емоционалним и социјалним 

потребама/проблемима 

њихове деце 

Наставници сматрају да 

директор предузима мере 

за решавања свакодневних 

проблема ученика у 

складу са могућностима 

школе у потпуности или 

најчешће. 

Учитељица их подстиче 

да брину о уређењу и 

одржавању школског 

простора. 

Већина сматра да се у 

школи брине о уређењу и 

одржавању школског 

простора. 

  

Различити ученици 

добијају различите 

Индивидуализаована рад 

је заступљен у 

  



задатке. порпуности за трећину 

ученика, за другу 

трећину је углавном 

заступљен а за трећину 

уопште није заступљен. 

На време добијају све 

потребне 

информације,податке 

1/3 ученика сматра да се 

не информише редовно о  

постигнутим резултатима 

ученика, 1/3 сматра да је 

то нередовно 

Преко 70 % родитеља сматра 

да школа има добро  

развијен систем 

обавештавања о важним 

питањима школе, док 

преостали наводе да не знају. 

 

Уче из различитих 

извора знања,не само из 

уџбеника и свеске у 

подручним школама и 4. 

разреду у Коларима, а не  

уче из различитих извора 

знања, већ само из 

уџбеника и свеске у 1., 2. 

и 3. разреду у Коларима 

Из више извора учи 

редовно око половина 

ученика, док често то 

чини друга половина.     

 

  

Директорка повремено 

присуствује часовима . 

Директорка присуствује 

часовима редовно за 

преко 2/3 ученика а не 

присуствује редовно за 

мање од 1/3. 

Преко 70 % родитеља сматра 

да се у школи прати рад 

наставника, док остали  не 

знају да ли је то тако. 

 

 Када дете почне да добија 

слабе оцене, преко 

половине ученика наводи 

да неко из школе зове 

родитеље на разговор, 

док мало испод половине 

наводи да је то понекад. 

Око 2/3 родитеља наводи да 

педагог помаже ученицима 

са слабијим успехом, док 1/3 

наводи да то не зна. 

 

  Што се тиче сарадње школе  

са различитим институцијама 

ради помоћи нашој деци, само 

четири родитеља из Колара 

сматрају да је слабо 

заступљена , још четвртина 

(претежно из Колара и 

Биновца) сматра да није у 

потпуности заступљена, док 

су остали задовољни. 

За 2/3 наставника 

директор у потпуности 

сарађује са 

институцијама и 

појединцима ради 

остваривања циљева 

школе, за преостале то је 

углавном тачно ( 2 

наставника мисле да то 

углавном није тачно 

Ученици су навели 

школско двориште као 

једино место сукоба у 

школи. 

Преко 80 % ученика је 

навело АУТОБУСКУ 

СТАНИЦУ као најчешће 

место сукоба (практично 

сви путници),  школски 

тоалет се јавља међу 

млађим ученицима 

предметне наставе (5. и 6. 

разред)неколико ученика 

5. разреда је  навело 

школско двориште,   

Већина родитеља наводи да су 

сукоби ученика најчешћи на 

аутобуској станици и у 

школском дворишту. 

Наставници сматрају да 

су најчешћи сукоби 

ученика на аутобуској 

станици, а само нешто 

мање њих наводи 

школско двориште као 

место најчешћих сукоба. 



Допунске и додатне се 

редовно спроводе 

Допунске и додатне се 

редовно спроводе. 

Сви родитељи су навели да 

су упознати са терминима 

ваннаставних активности 

осим четворо родитеља у 

матичној школи  који су 

навели да уопште нису или 

су слабо упознати са тим. 

 

  Скоро сви наводе да имају 

добру сарадњу са педагогом 

школе.  

Скоро сви наставници 

сматрају да педагог ради 

адекватно потребама 

школе (један одговор је у 

потуности негативан). 

 

 

 

Анализа анкете ученика 

 

Разредна настава 

 

Биновац и Ландол 

Сви ученици имају позитиван однос према школи.У њој се добро осећају, слободно 

изражавају своје ставове. Нису упознати са тим да у школи постоји Тим за 

безбедност. Познају правила понашања, осећају се безбедно у школи. Кад имају 

проблем знају коме да се обрате. Разговарају са својом учитељицом о проблему и реше 

га на адекватан начин. Учитељица их подстиче да брину о уређењу и одржавању 

школског простора. 

Учитељице пружају ученицима могућност да напредују у складу са својим 

способностима. Различити ученици добијају различите задатке а имају и могућност да 

се искажу и у различитим секцијама. 

На време добијају све потребне информације,податке. Уче из различитих извора 

знања, не само из уџбеника и свеске. 

Директорка повремено присуствује часовима, а учитељица поштује директорку. 

 

Луњевац 

Сви ученици имају позитиван однос према школи. У њој се добро осећају, слободно 

изражавају своје ставове. Упознати са тим да у школи постоји Тим за безбедност. 

Познају правила понашања, осећају се безбедно у школи. Кад имају проблем знају 

коме да се обрате. Разговарају са својом учитељицом о проблему и реше га на 

адекватан начин. Учитељица их подстиче да брину о уређењу и одржавању школског 

простора. 

Учитељица пружа ученицима могућност да напредују у складу са својим 

способностима. Различити ученици добијају различите задатке а имају и могућност да 

се искажу у различитим секцијама. 

На време добијају све потребне информације, податке. Уче из различитих извора 

знања, не само из уџбеника и свеске. 

Директорка повремено присуствује часовима а учитељица поштује директорку. 

 



Колари 

2.разред 

Сви ученици имају позитиван однос према школи. У њој се добро осећају, слободно 

изражавају своје ставове. Нису упознати са тим да у школи постоји Тим за 

безбедност. Познају правила понашања, осећају се безбедно у школи. Кад имају 

проблем знају коме да се обрате. Разговарају са својом учитељицом о проблему и реше 

га на адекватан начин. Учитељица их подстиче да брину о уређењу и одржавању 

школског простора. 

Учитељица пружају ученицима могућност да напредују у складу са својим 

способностима. Различити ученици добијају различите задатке а имају и могућност да 

се искажу уразличитим секцијама. 

На време добијају све потребне информације, податке. Не уче изразличитих 

изворазнања, већ само из уџбеника и свеске. 

Директорка повремено присуствује часовима,  а учитељица поштује директорку. 

 

3.разред 

Сви ученици имају позитиван однос према школи. У њој се добро осећају, слободно 

изражавају своје ставове. Упознати са тим да у школи постоји Тим за безбедност. 

Познају правила понашања, осећају се безбедно у школи. Кад имају проблем, знају 

коме да се обрате. Разговарају са својом учитељицом о проблему и реше га на 

адекватан начин. Учитељица их подстиче да брину о уређењу и одржавању школског 

простора. 

Учитељица пружа ученицима могућност да напредују у складу са својим 

способностима. Различити ученици добијају различите задатке а имају и могућност да 

се искажу у различитим секцијама. 

На време добијају све потребне информације, податке. Не уче из различитих извора 

знања, него само из уџбеника и свеске. 

Директорка повремено присуствује часовима,  а учитељица поштује директорку. 

 

 

4.разред 

Сви ученици имају позитиван однос према школи. У њој се добро осећају, слободно 

изражавају своје ставове. Нису упознати са тим да у школи постоји Тим за безбедност. 

Познају правила понашања, осећају се безбедно у школи. Кад имају проблем знају 

коме да се обрате. Разговарају са својом учитељицом о проблему и реше га на 

адекватан начин. Учитељица их подстиче да брину о уређењу и одржавању школског 

простора. 

Учитељи пружају ученицима могућност да напредују у складу са својим 

способностима. Различити ученици добијају различите задатке а имају и могућност да 

се искажу  у различитим секцијама. 

На време добијају све потребне информације, податке. Уче из различитих извора 

знања, не само из уџбеника и свеске. 

Директорка повремено присуствује часовима а учитељица поштује директорку. 

 

У разредној настави, ученици су задовољни и безбедни у школи ( мада неки од њих не 

знају да постоји тим задужен за безбедност), учитељице им помажу при решавању 



проблема на које наилазе, добијају различите задатке задатке и уче из различитих 

извора знања у подручјима, док у „чистим“ одељењима уче претежно из књиге и 

свеске. Упознати су са радом секција. Сматрају да је сарадња учитељица са 

директорком добра. 

 

Предметна настава 

Приметан је генерално позитиван став према школи свих ученика од 5.до 8. разреда. 

Већина наводи да се у школи осећа добро. 

Скоро сви ученици наводе постојање добре организације у школи и редовност 

допунске и додатне наставе, као и да наставници поштују директорку. Половина 

ученика сматра да све функционише добро у школи а друга половина наводи да је 

углавном тако. 

Ученици су се поделили по питању информисања ученика о резултатима које остваре 

поједини ученици, па тако око 1/3 сматра да се не информише о тим резултатима, 1/3 

сматра да је то нередовно док само 1/3 сматра да је увек информисана о овоме. Њих 2/3 

наводи да на време добија све информације, док 1/3 наводи да је то повремено тако. 

Када имају проблем у учењу, у школи може увек да добије савет 2/3 ученика док 1/3 

сматра да је то углавном тако.  Половина наводи да их у школи  уче техникама учења, 

док 40 % наводи да је то углавном тачно, а преосталих 10 % сматра да то није тачно.  

Из више извора учи редовно око половина ученика, док често то чини друга половина. 

Индивидуализован рад није заступљен у школи за 1/3 ученика док је углавном 

заступљен за другу трећину ученика и потпуно заступљен за преосталу трећину 

ученика. 

Половина ученика наводи да их наставници организују тако да помажу једни другима, 

док друга половина наводи да је то у мањој мери или чак није ни заступљено. 

Када дете почне да добија слабе оцене, преко половине ученика наводи да неко из 

школе зове родитеље на разговор, док мало испод половине наводи да је то понекад. 

Наставници уче ученике да процене своје резултате и напредовање у великој мери,  

половина увек а половина у већој мери.  

Директорка присуствује часовима редовно за преко 2/3 ученика а не присуствује 

редовно за мање од 1/3. 

Скоро сви ученици наводе да су упознати са правилима понашања у школи,  да се у 

школи развија одговорност за своје поступке и да се осећају безбедно. У школи их 

подстичу да брину о другима. Нешто мањи број, али ипак већина, сматра да се 

отворено разговара када се крше правила.  ¾ сматра да се 

проблемиуспешнорешавајуувек, док ¼ наводи да је то понекад. Слободни су да изразе 

своје ставове. 

Наставници се међусобно и према ученицима опходе са поштовањем. 

Око 85 % ученика сматра да наставници потпуно или углавном оцењују реално, док 

преосталих 15 % сматра да то није тако. Скоро сви су информисани о постојању и раду 

Тима за безбедност. Преко 80 % ученика је навело АУТОБУСКУ СТАНИЦУ као 

најчешће место сукоба међу њима (практично сви путници), школско двориште у 

разредној настави се јавља и неколико ученика 5.разреда је то навело, школски тоалет 

се јавља међу млађим ученицима предметне наставе (5. и 6. разред) 

2/3 ученика је информисано о активностима Ђачког парламента, а нешто мањи број 

њих мисли да им је он користан. 



Већина сматра да се у школи брине о уређењу и одржавању школског простора. 

¾ ученика сматра да директорка подржава нове идеје у раду школе, док ¼ наводи да то 

не зна. 

Већина ученика није чула да постоји самовредновање школе и школски развојни план. 

 

 

Резултати анкетирања родитеља  

 

Родитељи ученика разредне наставе 

 

   Анкета је спроведена са свим родитељима наших ученика у разредној настави. 

Поједини који имају децу у старијим разредима, нису попоњавали поново анкету, 

пошто су сличну већ попунили. 

 

   Скоро сви родитељи су навели да имају добру сарадњу са учитељицама и осталима 

предавачима њихове деце. Око 10 % родитеља сматра да се у школи не поштује 

приватност и поверљивост информација о њиховој деци, као и да школа нема довољно 

компетентне особе за разговор о здравственим, емоционалним и социјалним 

потребама/проблемима њихове деце. Скоро сви наводе да имају добру сарадњу са 

педагогом школе. 

  Већина наводи да узима учешће у школским акцијама хуманитарног карактера. 

  Већина сматра да знања која ученици стичу имају примену у реалном животу, мада је 

четвртина навела да то није баш у потпуности тачно (дали су „3“). Сви родитељи у 

подручним школама су навели да су упознати са терминима ваннаставних активности 

док је четворо родитеља у матичној школи  навело да уопште није или је слабо 

упознато са тим. 

   Што се тиче сарадње школе са различитим институцијама ради помоћи нашој деци, 

четири родитеља из Колара сматрају да је слабо заступљена, још четвртина (претежно 

из Колара и Биновца) сматра да није у потпуности заступљена, док су остали 

задовољни. Да је руковођење директора у потпуности у функцији унапређења рада 

школе, сматра око 90 % родитеља, док 10 % сматра да је у већој мери заступљено. 

   Око 2/3 родитеља зна да школа поседује ШРП и тим за безбедност ( у Коларима и 

Биновцу је нешто мањи број родитеља ово изабрао). Половина родитеља је обавештена 

да постоји плана обезбеђења и коришћења финансијских средстава, док друга 

половина није са тим упозната. Преко 70 % родитеља сматра да школа има добро 

развијен систем обавештавања о важним питањима школе, док преостали наводе да не 

знају. Иста је ситуација и са реаговањем директора у решавању свакодневних 

проблема ученика. Око 60 % родитеља сматра да директор уважава предлоге Савета 

родитеља, док преостали нису информисани. Преко 70 % родитеља сматра да директор 

својим понашањем даје пример другима, док остали то не знају. Мало више од 

половине родитеља сматра да директор зна како сваки од наставника ради у школи, 

док остали наводе да то не знају. 

Око 2/3 родитеља наводи да педагог помаже ученицима са слабијим успехом, док 1/3 

наводи да то не зна. Нешто више од половине родитеља сматра да директор подстиче 

целоживотно учење у школи и показује поверење у запослене и њихове могућности, 

док су остали навели да то не знају. 



  Пореко 70 % родитеља сматра да се у школи прати рад наставника, док остали то не 

знају. 

  Већина родитеља наводи да су сукоби ученика најчешћи у школском дворишту. 

 

Предметна настава 

 

Родитељи ученика 5. и  6. разреда 

 

   На основу статистичких података може се рећи да су родитељи задовољни радом 

школе. Већина родитеља (око 95 %) је остварила добру сарадњу са одељењским 

старешинама и наставницима и имају поверење у наставнике када је реч о 

непосредном раду са ученицима и односу са њима. Када је реч о поштовању 

поверљивих информација о деци, око 95% родитеља се изјаснило да је њихова 

приватност испоштована . У нешто мањем проценту (око 85%) родитељи сматрају да у 

школи постоје компетентне особе којима ученици могу да се обрате за разговор о 

здравственим, емоционалним и социјалним потребама. У школским акцијама и 

прикупљању хуманитарне помоћи ученицима/породицама учествује око 90%  

родитеља, док око 94% родитеља учествује у акцијама које промовишу здрав живот 

младих. Висок проценат родитеља (око 95%) сматра да ученици примењују школско 

знање у свакодневним ситуацијама и знају који облици вананаставних активности 

постоје у школи (додатна, допунска настава, секције). Сарадњу школе са различитим 

институцијама и појединцима родитељи су оценили позитивно са 88%, док је врло 

мали проценат оних који се не слажу са тим (око 11%.). 

Руковођење директора у функцији унапређења рада школе оцењено је са 86% у 

позитивном смислу. 

Такође су се родитељи изјаснили да имају добру сарадњу и са педагогом школе (око 

85%). 

Око 51% родитеља не зна да постоји школски развојни план. Када је у питању тим за 

безбедност, 51% родитеља зна да тим постоји, док 42% родитеља не зна да ли он 

постоји. Слична је ситуација и када је реч о плану за безбедност ученика са 59% 

родитеља који не знају да ли постоји, а око 40% се позитивно изјаснило о истом. 

Око 59% родитеља  сматра да је развијен систем информисања о свим важним 

питањима из живота и рада школе, док за његово постојање не зна 32% родитеља. 

Такође, око 53% испитаних родитеља сматра да су ставови и мишљења Савета 

родитеља уважени у процесу доношења одлука које унапређују рад школе, 41% није 

упознат са тим, а 5% родитеља је супротног мишљења. 

Када су у питању мере које директор предузима у решавању свакодневних проблема 

ученика, око 64% родитеља је упознато са тим, али 32% није. 

У процени рада директора и његовог односа према запосленима и раду у школи, 62% 

родитеља зна да директор прати рад запослених, а у сличној размери (око 64%) је 

оцењена његова посвећеност послу и лични пример који даје другима.  

У једнаком проценту, 53%, родитељи сматрају да директор показује поверење у 

запослене и њихове могућности, као и да подстиче целоживотно учење у школи.  

Помоћ педагога ученицима који имају слабији успех процењена је са 50% у 

позитивном смислу, док 50% родитеља није упознато са том чињеницом. 



Што се тиче сукобљавања деце, 50% родитеља сматра да се такве ситуације дешавају у 

школском дворишту, док 50% родитеља мисли да се сукоби одвијају на аутобуској 

станици. 

 

Родитељи  ученика 7. разреда 

 

Родитељи имају одличну сарадњу са одељењским старешином, већина има добру 

сарадњу са педагогом  школе, и солидну сарадњу са наставницима који предају 

њиховом детету. Руковођење директора веома позитивно оцењују скоро сви родитељи 

и већина сматра да је понашање директора пример осталима у школи. Скоро сви 

родитељи сматрају да се рад наставника у школи прати и да директор зна како 

наставници раде у школи. Око 2/3 родитеља сматра да се директор опходи према 

наставницима са поштовањем, док 1/3 наводи да то не зна. 

За 2/3 педагог помаже ученицима са слабијим успехом, док је 1/3 навела да то не зна.  

Већина родитеља сматра да се поштује поверљивост информација о њиховој деци. 2/3 

сматра да у школи има компетентне особе за разговор о различитим 

потребама/проблемима њихове деце, док 1/3 сматра да је то углавном тачно. 

Око 2/3 родитеља у потпуности помаже школске акције и промовисање здравих 

стилова живота, а 1/3 то чини у већој мери. 

2/3 родитеља сматра да се у школи стичу знања за живот док 1/3 мисли да је то 

углавном тачно. 

Сви родитељи знају све потребне информације о реализацији ваннаставних 

активности. Скоро сви родитељи су упознати са постојањем Тима за безбедност у 

школи а 2/3 са постојањем самовредновања у школи. Скоро сви родитељи су навели 

аутобуску станицу као место где се ученици најчешће сукобљавају. 

Око 2/3 сматра да школа у потпуности сарађује са другим институцијама у циљу 

помоћи деци, док 1/3 углавном се слаже са том тврдњом. Сви сматрају да директор 

успешно решава проблеме са којима се школа среће као и да предузима превентивне 

активности ради спречавања појаве већих проблема. 

За већину родитеља је познато да школа има финансијски план и сматрају да је 

информасање на високом нивоу о свим важним питањима за живот школе. Већина 

родитеља сматра да се уважавају предлози Савета родитеља, док је неколико родитеља 

навело да није информисано о томе. 

 

 

Родитељи  ученика 8. разреда 

 

Родитељи имају добру сарадњу са одељењским старешинама. Половина родитеља је 

навела да има добру сарадњу са наставницима који предају њиховом детету, четвртина 

да је сарадња углавном добра док једна четвртина није одговорила. Руковођење 

директора ¾  позитивно оцењује, док остали сматрају да је углавном позитивно и 1 

одитељ је навео да је у потпуности лоше. Већина сматра да је понашање директора 

пример осталима у школи. Скоро сви родитељи сматрају да се рад наставника у школи 

прати и ¾ сматра да директор зна како наставници раде у школи, а остали то не знају 

да одговоре.Преко половине родитеља сматра да се директор показује поверење у 

запослене, док  остали наводе да то не знају. Нема негативних одговора. 



 Око ¾ родитеља је навело да имају добру сарадњу са педагогом, док у преосталој 

четвртини распон одговора је од углавном добре до потпуно лоше (1 родитељ).  За 2/3 

педагог помаже ученицима са слабијим успехом, док је 1/3 навела да то не зна. 

Приметна је значајна разлика између одељења у томе, те у 8/1 само ¼ родитеља сматра 

да педагог помаже док ¾ са тим нису упознати.  

Око 2/3 родитеља сматра да се поштује поверљивост информација о њиховој деци, док 

се преостала трећина са тим више или мање слаже. Нема изразито негативних 

одговора.  Половина сматра да у школи има компетентне особе за разговор о 

различитим потребама/проблемима њихове деце, док преостали сматрају да је то 

углавном тако, уз неколико родитеља који сматрају да то није тачно. Приметна је 

разлика међу одељењима, па 8/1 има више од половине незадовољних родитеља  по 

овом питању. Око 2/3 родитеља у потпуности помаже школске акције и промовисање 

здравих стилова живота, а 1/3 то чини у већој или мањој мери. 

2/3 родитеља сматра да се у школи стичу знања за живот док 1/3 мисли да је то 

углавном тачно. Приметна је разлика међу одељењима, па је у 8/1 половина родитеља 

дала одговор да је то углавном тачно или у једном случају, да уопште није тачно. 

Скоро сви родитељи знају све потребне информације о реализацији ваннаставних 

активности. Преко 2/3 родитеља је упознато са постојањем Тима за безбедност у 

школи а 1/3 са постојањем самовредновања у школи. Нешто више од половине 

родитеља је навело аутобуску станицу као место где се ученици сукобљавају најчешће, 

док су преостали навели школско двориште. 

Мање од половине родитеља сматра да школа у потпуности сарађује са другим 

институцијама у циљу помоћи деци, око половине се углавном слаже са том тврдњом, 

док су три родитеља навела да то углавном није тачно. Тачно половина родитеља 

сматра да директор успешно решава проблеме са којима се школа среће као и да 

предузима превентивне активности ради спречавања појаве већих проблема, док 

остали нису упознати са тим. 

Преко половине  родитеља зна да школа има финансијски план и тачно половина 

сматра да је информасање на високом нивоу о свим важним питањима за живот 

школе.Остали су навели да незнају, нема негативних одговора. Преко 2/3 родитеља 

сматра да се уважавају предлози Савета родитеља, док преостали наводе да нису 

информисани о томе. 

 

  Већина наших родитеља је задовољна организацијом и радом школе, има добру 

сарадњу са запосленима, сматра да се поштује приватност података о ученицима, има 

добру сарадњу са педагогом. У потпуности су упознати са ваннаставним 

активностима. 

 Преко 2/3 родитеља сматра да су знања стечена у школи применљива у животу. 

Понашање и рад директора сви оцењују позитивно. 

За више од пола родитеља, предлози Савета родитеља се уважавају. 

Школско двориште је место сукоба млађих ученика док је аутобуска станица место 

сукоба старијих ученика. 

 

 

 

 



Резултати  анкетирања  наставника 

 

Анкету је попунио 31 наставник наше школе тј 100 %. 

Највише наставника је дало високе оцене за већину тврдњи.  

Скоро сви наши настваници сматрају да је у школи пријатна клима за рад, као и да су 

односи међу запосленима добри, уз уважавање и поштовање. 

2/3 наставника сматра да је његово понашање пример ученицима у потпуности док 

преостала трећина сматра да је то углавном тако. 

Скоро сви су навели да код ученика развијају одговрност према другима, учењу итд. 

Половина наставника сматра да у потпуности развија таленте својих ученика а друга 

половина да то  углавном чини. Трећина наставника сматра да је тачно да се 

повремено прихватају иницијативе ученика, нешто мање од половине да је то 

углавном тачно а око 20 % да то углавном није тачно (6 наставника). 

 

Задужења запослених су равномерно распоређена за 1/3 наставника, углавном 

равномерно распоређена за другу трећину и нису равномерно распоређена за 

преосталу трећину наставника. Скоро сви сматрају да су стручни тимови и тела у 

школи распоређени у складу са компетенцијама запослених. Што се систематске 

анализе успеха и владања ученика тиче, нешто више од половине наставника сматра да 

се то у потпуности прати, док преостали сматрају да се углавном прати, али не и 

потпуно. Скоро сви наставници сматрају да педагог ради адекватно потребама школе 

(један одговор је у потуности негативан). Преко половине сматра да се 

самовредновање спроводи континуирано у школи, а преостали да је углавном тако. 

Постојање система за праћење и вредновање квалитета рада је лошије оцењено, па 

тако нешто преко пола наставника сматра да он у потпуности постоји, око 40 % сматра 

да мање или више постоји док 6 % (двоје наставника) сматра да не постоји уопште. 

Наставници сматрају да редовно користе прилику да похвале ученика или барем да је 

тако најчешће.  

Резултати ученика са посебним потребама се углавном промовишу за преко 60 % 

наставника, за 20 % је то у потпуности тачно, док за 16 % то углавном није тачно. 

Већина наших наствника увек или углавном помаже ученицима у организацији 

спортских, културних и сл активности. Организовање заједничких активности ученика 

и наставника у циљу јачања осећања припадности школи у већој мери је присутно за 

око половину наставника, у потпуности је присутно за 42 % наставника, углавном није 

присуно за 6 % и да тога нема сматра 1 наставник (3%).  55% наставника наводи да 

потпуно познаје процедуру кад им ученик пријави насиље, док преостали наводе да 

углавном знају шта да раде. Нема наставника који не знају шта треба предузети у 

таквим ситуацијама. Преко половине сматра да постоје превентивне активности у 

школи које доприносе безбедности, 42 % да је то углавном тако, док 2 наставника 

сматрају да то углавном није тачно (6%). 74 % наставника сматра да се у школи увек 

анализирају сви случајеви насилног понашања, 23 % да се то углавном ради, док 1 

наставник сматра да се то углавном не ради (3%). Наставници сматрају да директор 

предузима мере за решавања свакодневних проблема ученика у складу са 

могућностима школе у потпуности или најчешће. 

 



Сви сматрају да директор поставља јасне захтеве запосленима. Нешто испод половине 

наставника сматра да директор у потпуности учествује у раду стручних тимова, око 43 

% сматра да је то углавном тачно, док је 10 % навело да то у већој мери није присутно. 

50 % наставника сматра да директор користи све постојеће механизме за мотивисање 

запослених, трећина да је то углавном тачно, а 5 наставника је навело да то углавном 

није тачно. Преко 60 % наставника сматра да директор увек предузима мере за 

унапређење васпитно-образовног рада на основу праћења резултата и вредновања, 27 

% да то углавном ради, док 10 % сматра да тога углавном нема. За 2/3 наставника 

директор у потпуности сарађује са институцијама и појединцима ради остваривања 

циљева школе, за преостале то је углавном тачно ( 2 наставника мисле да то углавном 

није тачно). Преко 70 % наставника сматра да директор уважава предлоге Савета 

родитеља који унапређују рад школе, док преостали сматрају да је то углавном тачно. 

Половина сматра да директор укључује запослене у процес доношења одлука, трећина 

да је то углавном тачно а 16 % сматра да то углавном није тако. 

 

Наставници сматрају да су најчешћи сукоби ученика на аутобуској станици, а само 

нешто мање њих наводи школско двориште као место најчешћих сукоба. 

 

 

Ради боље прегледности података, повезане су анализе одговора ученика који 

напредују према ИОП-има и њихових родитеља. 

 

Степен остварености и квалитет активности планираних 

Индивидуалним образовним планом током шк.2015/16. Године 

 

Резултати  анкетирања ученика који напредују према ИОП-има 

 

Анкету су попуњавали ученици који раде по ИОП-у. Резултати спроведене анкете 

указују нам на ствари које се у школи добро спроводе као и на оне које треба 

поправити у наредном периоду. 

Када је у питању однос наставника према деци која раде по ИОП-у, ученици сматрају 

да се наставници труде да настава буде разумљива свима,  да су за наставнике сви 

ученици подједнако важни. Сви ученици сматрају да наставници поштују то што им је 

више времена потребно за рад и да им увек помажу када нешто не разумеју. 

Већина сматра да наставници не упоређују њихов успех са успехом друге деце. 

На питање из којих предмета добијају посебне задатке деца су навела: математику (сви 

ученици који раде ИОП из овог предмета ), биологију (сви ученици који раде ИОП из 

овог предмета) , хемију( сви ученици која ради ИОП из овог предмета ), српски језик ( 

већина ученика) , енглески језик (преко половине ученика ),  руски језик (само петина 

ученика) , историју ( мање од половине),  физику (четвртина ученика )  и географију 

(четвртина ученика).  Ово су одговори само ученика из редовне наставе јер ученица у 

специјалном одељењу ради по ИОП-у из свих предмета.  

  Већина  ученика сматра да на часовима стално нешто преписују, а њих преко 

половине тврди да им је на часовима досадно. 

Анкета показује да их другари и другарице разумеју, помажу им око задатака када им 

је тешко и да разумеју да постоје различити критеријуми у оцењивању. 



  Њихове породице сматрају да је ово добра школа . Ученици сматрају да се у школи са 

поштовањем односе према њима.  Већина ученика сматра да су више научила од када 

раде по ИОП-у . 

Већини родитељи  редовно проверавају домаће задатке и свеске. Ученици сматрају да 

су им домаћи задаци јасни,  да увек знају шта код куће треба да ураде . 

Спроведеном анкетом увидели смо да већина  ученика каже да им је непријатно што 

раде другачије од осталих.  Два ученика тврде да их другари исмејавају због тога и 

већина ученика каже да њихови радови нису истакнути на паноу да их други виде. 

 

 

Резултати  анкетирања родитеља чија деца похађају наставу по ИОП-у 

 

Анкету су попуњавали родитељи деце која раде по индивидуалном образовном плану.   

На питање да ли школа активно ради на смањивању свих облика дискриминације , 

скоро сви  родитељи су позитивно одговорили. 

Сви родитељи сматрају да се у школи  ученици подстичу да учествују у активностима 

школе, без обзира на успех, да се настава прилагођава ученицима и да се у школи 

једнако уважавају ученици са високим и ниским постигнућима.  

Сви родитељи знају да је у Савету родитеља и представник ученика са сметњама у 

развоју. 

Сви родитељи тврде да ако је њима или њиховој деци потребна помоћ , знају коме да 

се обрате. Сматрају да су укључени у процес напредовања своје деце као и да има 

школа даје јасне савете о томе како да помогну свом детету у раду код куће . 

Родитељи сматрају да наставници избегавају задатке са преписивањем . 

Већина родитеља сматра да наставници уважавају чињеницу да је неким ученицима 

потребно више времена за рад. 

По мишљењу родитеља ниво захтева у задацима наставници прилагођавају темпу рада 

детета. Већина сматра да наставници  подстичу ученике да цене постигнућа свих 

ученика без обзира на индивидуалне могућности и разлике.  

Преко половине  мисли да се успех њихове деце не упоређује са успехом других 

ученика. 

Један родитељ сматра да ученици немају разумевања за постојање различитих 

критеријума у оцењивању ученика који раде по ИОП-у, док остали имају другачије 

мишљење. 

Родитељи тврде да су им деца укључена у све спортске активности без обзира на 

спретност за сваку од њих, као и да су радови њихове деце изложени у простору 

школе. 

Сви родитељи тврде да су упознати са активностима које ће њихова деца радити, а која 

су ИОП-ом планирана, да наставници раде оно што пише у ИОП-у и да су им деца 

напредовала од када раде по индивидуалном образовном плану. 

 

*Родитељи су имали табелу у којој су требали да оцене како су задовољни садржајем и 

начином спровођења ИОП-а из датих предмета. Један родитељ је погрешно попунио 

табелу, заокруживао је више оцена из истог предмета, те ти резулати неће бити 

укључену у анализу. 

 



Анализом су обухваћени одговори родитеља деце која раде по ИОП-у у оквиру 

редовне наставе. Мајке деце из специјалног одељења су највишим оценама вредновале 

предмете из којих њихова деца раде по ИОП-у и те оцене се неће рачунати у укупном 

броју. 

Табеларним приказом уочено је да ниједан предмет није добио најслабију оцену, и да 

су предмети историја, српски језик, математика, енглески и руски језик најбоље 

оцењени од стране родитеља. Предмети физика  и географија имају и ниске и високе  

оцене, док  је хемија најслабије оцењена.  

*Подаци извештаја шк. 

2015/16. Године  

 Σ по предмету 2 3 4 5 Просечна оцена ИОП-а 

од родитеља 

Историја 4 1 1  2 3,8 

Српски језик 8 1 3  3 3,7 

Енглески језик 9 2 2 1 3 3,6 

Математика 7 2 2  3 3,6 

Руски језик 5  3  1 3,5 

Физика 4 2 1  1 3 

Биологија 4 1 2   2,7 

Географија 4 2 1  1 2,5 

Хемија 1 1    2 


