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ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛАБеоград, Цетињска 5-7
01-636 од 13.09.2019.На основу члана 119. став 1. тачка 2. а у вези са чланом 49. став 1. тачка 7. Закона оосновама система образовања и васпитања («Сл. Гласник РС», број 88/2017 и 27/2018 –др. Закон и 10/2019), и члана 90. Закона о средњем образовању и васпитању (Сл. ГласникРС бр 55/2013 и 101/2017) на седници школског одбора одржаној 13.09.2019. године,донета је следећа

О Д Л У К А

УСВАЈА се у целости Извештај самовредновању Прве економске школе у Београду зашколску 2018/19. години
о б р а з л о ж е њ е

Законом о средњем образовању и васпитању утврђено је да школа вредновањеквалитета рада остварује као самовредновање и као спољашње вредновање квалитета ускладу са Законом. Ови резултати служе за унапређивање квалитета рада и подизањестандарда рада установе.У складу са чланом 49. став 7, ЗОСОВ-а директор подносиизвештај о самовредновању органу управљања, тако да је у складу с тим одлучено као уизреци одлуке.
Београд, 13. септембар 2019. године Председник школског одбора__________________________________Оливера Анђелковић



Опште информације о стручној школи
Назив стручне
школе:

Прва економска
школа

Национални регистарски број:
(уколико постоји)

Адреса стручне
школе:

Улица:
Цетињска 5-7

Град:
Београд

Контакт подаци
надлежне
школске управе:

Контакт подаци
стручне школе:

Телефон:
011/33-73-
488

Факс:
011/33-
73-492

Мејл:
direktor@prvaekonomska.edu.rs

Веб-сајт:
www.prvaekonomska.edu.rs

Име и презиме
директора:

мр Милибор Саковић

Име и презиме
руководиоца
тима за
самовредновање:

Далиборка Ђукић

Датум извештаја о
самовредновању: 25.06.2019.

Период трајања
циклуса
самовредновања:

Од:
03/09/2018

До:
31/08/2019

Области квалитета 1.
Школски
програм и
годишњи
план рада

2.
Настава и
учење

3.
Образовна
постигнућа
ученика

4. Подршка
ученицима

5. Етос 6. и 7. Организација рада
школе,  руковођење и
ресурси



Чланови тима за текући циклус самовредновања

Тим Име и презиме Позиција

Тим за
самовредновање

Далиборка Ђукић (вођа тима) наставник
мр Весна Деспотовић наставник
Марија Старчевић наставник
Божана Вујовић наставник
Драженка Никша наставник
Андрејана Дворнић наставник
Гордана Шиндик представник савета родитеља
Мина Радовановић Ученик 1/2



На састанку, одржаном, 23.10.2018. године, одређeне су кључне области квалитета  и
показатељи :

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6:
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ
РЕСУРСИМА
СТАНДАРД
КВАЛИТЕТА

КРИТЕРИЈУМИ КВАЛИТЕТА

6.4.
6.4.1. и 6.4.2. Директор подстиче професионални развој

запослених и обезбеђује услове за његово остваривање у
складу са могућностима школе.

6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе
сарадњом унутар школе и умрежавањем између школа
вреднују и унапређују наставу и учење.

6.4.4. Запослени примењују новостечена знања из области у
којима су се усавршавали.

6.5.
6.5.1. Директор обезбеђује оптимално  коришћење материјално

техничких ресурса.
6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у

циљу побољшања квалитета наставе.
6.5.3. Материјално технички ресурси ван школе (културне и

научне инатитуције, историјски локалитети, научне
институције, привредне и друге организације исл) користе
се у функцији наставе и учења.

6.6.
6.6.1. Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама,

привредним и непривредним  организацијама и локалном
заједницом у циљу развијања компетенција ученика.

6.6.2. У школи се подржава реализација пројеката којима се
развијају опште и међупредметне компетенције.

6.6.3. Школа кроз школске пројекте развија
предузимљивост,оријентацију ка предузетништву и
предузетничке компетенције ученика и наставника.

6.6.4. Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне
активности у кључним областима квалитета.

6.6.5. Директор развија међународну сарадњу и пројекте
усмерене на развој кључних компетеција за целоживотно
учење ученика и наставника.



План рада:

Активности Време Носиоци

Динамика рада и подела задужења октобар
2018.

руководилац и
чланови Тима

Припрема упитника Октобар-
новембар
2018.

Далиборка Ђукић

Анкетирање запослених Фебруар-мај
2019.

Далиборка Ђукић

Тумачење резултата мај 2019. Далиборка Ђукић,
Марија Старчевић,
Божана Вујовић,
Андрејана Дворнић,
Драженка НикшаПисање извештаја јун - јул

2019.
Далиборка Ђукић

Прикупљање података и доказа од релевантних
служби у циљу квалитетније и свеобухватније
анализе задатих области

јануар – мај
2018.

Драженка Никша (6.4)
Марија Старчевић и
Андрејана
Дворнић(6.5)
Божана Вујовић (6.6)

Извештавање о резултатима самовредновања август 2019. Далиборка Ђукић

Одређивање кључних области самовредновања и
показатеља за 2019/20. Годину

август 2019. руководилац и
чланови Тима

Активности тима за самовредновање

1. Инструменти и технике за спровођење самовредновања:
Анализа школске документације, чеклисте и упитници за наставнике.

2.Чување, заштита и располагање подацима:
Анкетирање ученика спроводе задужени наставници који обезбеђују чување података.
Упитници су анонимни. Увид у сакупљени материјал обезбеђен је само за чланове
школског тимаза самовредновање. Рачунаће се средња вредност, релативна структура и
остали статистички показатељи.

3. Разматрање препоручених мера и припрема  акционог плана
Осмишљавањe конкретних активности  (на основу добијених показатеља) које треба
спровести у циљу подизања квалитета рада, а у сарадњи са Тимом за школско развојно
планирање.

4. Одређивање кључних  области самовредновања  и показатеља за 2019/20. годину
Информисање чланова Тима о досадашњем раду. Дискусија на тему предмета
самовредновања уз сарадњу са осталим Тимовима школе.



Р Е З У Л Т А Т И
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ,
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

Поступак прикупљања података извршен је анализом школске и педагошке
документације. Анализом у документацију, утврђено је следеће:

Стандард квалитета 6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе

Процена - 0 +
6.4.1. и 6.4.2. Директор подстиче професионални развој
запослених и обезбеђује услове за његово остваривање у складу
са могућностима школе.

+

6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе
сарадњом унутар школе и умрежавањем између школа вреднују
и унапређују наставу и учење

0

6.4.4. Запослени примењују новостечена знања из области у
којима су се усавршавали

+

Извори доказа:Упитник за наставнике, Планови и извештаји стручног усавршавања,

протоколи са посећених часова, оперативни наставни планови наставника, извештаји

рада стручних актива, Годишњи извештај о раду школе

Технике и инстурменти: анализа упитника, увид у документацију

Скала за оцењивање

1 - нетачно/није присутно,

2 - у мањој мери тачно/присутно,

3 - у већој мери тачно/присутно,

4 - тачно/присутно у потпуности

ОДЛУКА О ЕВАЛУАЦИЈИ

6.4.1 и 6.4.2

Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује услове за
његово остваривање у складу са могућностима школе. Наставници уредно

планирају стручно усавршавање о чему одговарајућом документацијом (планом)

извештавају директора школе. У складу са материјалним могућностима директор

обезбеђује одређеном броју наставника похађање семинара о трошку школе. Сарадњом

са високошколским установама орагизују се и бесплатне конференције и предавања о

чему су чланови наставничког већа благовремено обавештавани путем огласне табле и

мејла. Ограничавајућа околност су недовољна материјална средства. Ниво

остварености стандарда је 3.



6.4.3

Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и
умрежавањем између школа вреднују и унапређују наставу и учење. Наставници и

стручне службе у оквиру стручних органа сарађују у складу са потребама за

унапређивањем наставе и учења. Један део запослених примењује новостечена знања

из области у којима су се усавршавали.

Наставници су навели да унапређују наставу на следеће начине: рганизују се научне

трибине, огледно – угледни часови и посета истим, присуствовање часовима ПП

службе и директора, упитник, евулациони лист за наставнике, посете часовима

колегама и колегиницама, наставници међусобно сарађују и размењују искуства и

посећују часове, активна сарадња са ПП  службом. На оснву праћења ПП службе

потребна је учесталија примена метода активне наставе. Ниво остварености стандарда

је 2,5.

6.4.4

Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали.
Наставник је свестан доживотног учења и професионалног усавршавања како би могао

користити нова знања из области у којој су се усавршавали. Од анкетираних 39

наставника  више од 50% се изјаснило да редовно примењују новостечена знања.

Запослени прате актуелна дешавања и иновације у образовању, унапређују и

презентују наставне програме у школи и ван ње користећи знања стечена стручним

усавршавањем. У школи наставници редовно примењују нова знања стечена кроз

разне облике стручног усавршавања. Ниво остварености стандарда је 3.

ПРИЛОГ-Резултати спроведене анкете за наставнике

ТВРДЊА/ИСКАЗ ПРИСУТНО

1 2 3 4

6.4.1. и 6.4.2. Директор подстиче професионални
развој запослених и обезбеђује услове за његово
остваривање у складу са могућностима школе.

8/

20,7%

10/

25,6%

12/

30,8%

9/

23,1%

6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне
службе сарадњом унутар школе и умрежавањем
између школа вреднују и унапређују наставу и учење

9/

23,1%

8/

20.5%

10/

25,6%

12/

30,8%

6.4.4. Запослени примењују новостечена знања из
области у којима су се усавршавали

4/

10,3%

7/

17,9%

20/

51,3%

8/

20,5%



Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује услове за његово

остваривање у складу са могућностима школе. Девет (23,1%) наставника сматра да је у

потпуности присутна тврдња, 12 (30,8%) у већој мери присутна, 10 (25,6%) у мањој

мери присутна, док 8 (20,7%) сматра да није присутна. Просечна оцена 2,56.

Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и

умрежавањем између школа вреднују и унапређују наставу и учење. Дванаест

запослених(30,8%) се у потпуности слаже, десет запослених(25,6%) се делимично

слаже, осам запослених (20,5%) се делимично не слаже тј.мисле да је у мањој мери

присутно, а девет запослених (23,1%) се са овом тврдњом уопште не слаже, тј. није

присутно.Просечна оцена 2,64.

Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали. Осам

запослених(20,5%) се у потпуности слаже, двадесет запослених(51,3%) се делимично

слаже, седам запослених (17,9%) се делимично не слаже тј.мисле да је у мањој мери

присутно, а четири запослена (10,3%) се са овом тврдњом уопште не слаже, тј. није

присутно.Просечна оцена 2,82.

ЗАКЉУЧАК

Већина запослених се слаже да директор подстиче професионални развој запослених и

обезбеђује услове за његово остваривање у складу са могућностима школе и пројекте усмерене

на развој кључних компетенција за целоживотно учење, као и да развија сарадњу са другим

установама и локалном заједницом.

Кључне снаге

-Сарадња унутар школе и унапређивање
наставе и учења

-Отвореност за промене и спремност за
иновације

-Умрежавање  између школа  и вредновање
наставе и учења

Кључне слабости

-Примена стечених знања

-Примена нових метода

-Начин мотивисања запослених

Препоруке: Оно што је неопходно јесте побољшање метода и техника извођења

наставе, као и побољшање материјалних средстава за усавршавање наставника.

Организација семинара на тему примене новина у наставном процесу, организовање

дисеминације, тј. извештавања на нивоу стручних већа о новостеченим знањима и

резултатима њихове примене у настави. Време реализације: школска 2019/20.



Стандард квалитета 6.5. Материјално-технички ресурси користе се
функционално

Процена - 0 +
6.5.1. Директор обезбеђује оптимално  коришћење материјално
техничких ресурса

+

6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у
циљу побољшања квалитета наставе

-

6.5.3. Материјално технички ресурси ван школе (културне и
научне инатитуције, историјски локалитети, научне институције,
привредне и друге организације исл) користе се у функцији
наставе и учења

+

Извори доказа: Упитник за наставнике, Школски развојни план, извештај тима за

обезбеђење квалитета, Књига евиденције о додатној настави, извештај секција „Млади

економисти“ и економске трибине, извештаји ПП службе, Извештаји о активностима

спроведеним у оквиру стручних већа, Извештаји одељенских старешина о оствареним

посетама ученика, Извештај о годишњем раду школе, оперативни наставни планови

наставника

Технике и инстурменти: анализа упитника, увид у документацију, интервју са ПП
службом

Скала за оцењивање

1 - нетачно/нијеприсутно,

2 - умањојмеритачно/присутно,

3 – увећојмери тачно/присутно,

4 - тачно/присутно у потпуности

ОДЛУКА О ЕВАЛУАЦИЈИ

6.5.1. Директор  обезбеђује оптимално  коришћење материјално техничких
ресурса. На основу анализе прикупљених доказа, можемо рећи да директор обребеђује

оптимално коришћење материјано техничких ресурса. Школа има веома развијену

сарадњу са  културним и научним институцијама, научнм институцијама, привредним

и другим организацијама . Ниво остварености стандарда је 3.

6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања
квалитета наставе. На основу анализе посете часовима и разговора са ПП службом,

мора да се истакне и да је утисак да наставници не користе у довољној мери

расположиве материјално техничке ресурсе. Оно што је потребно је подстицати

наставнике да више користе доступна материјално техничка средства и циљу

побољшања квалитета наставе и интензивирати рад свих наставника на примени

новостечених знања. Ниво остварености стандарда је 2.



6.5.3. Материјално технички ресурси ван школе (културне и научне институције,
историјски локалитети, научне институције, привредне и друге организације исл)
користе се у функцији наставе и учења. Треба нагласити да школа има веома

развијену сарадњу са културним и научним институцијама, привредним и другим

организацијамама (доказ  у прилог овој тврдњи је увид у рад секција „Млади

економисти“ и „Економске трибине“, као и извештаји стручних већа и одељенских

старешина о учешћима ученика и наставника у такмичењима и посетама овим

установама. Ниво остварености стандарда је 3.

ПРИЛОГ-резултати анкете за наставнике

ТВРДЊА/ИСКАЗ ПРИСУТНО

1 2 3 4

6.5.1. Директор обезбеђује оптимално  коришћење
материјално техничких ресурса

4/

10,3%

12/

30,8%

13/

33,3%

10/

25,6%

6.5.2. Наставници континуирано користе наставна
средства у циљу побољшања квалитета наставе

2/

5,1%

10/

25,6%

22/

56,4%

5/

12,8%

6.5.3. Материјално технички ресурси ван школе
(културне и научне институције, историјски
локалитети, научне институције, привредне и друге
организације исл) користе се у функцији наставе и
учења

5/

12,8%

10/

25,6%

21/

53,8%

3/

7,7%

Директор обезбеђује оптимално  коришћење материјално техничких ресурса: 10

професора (25,6%) се у потпуности слаже, 13 (33,3%) сматра да је у већој мери

обезбеђено оптимално коришћење, 12професора (30,8%) а је у мањој мери присутно,

док 4 професора(10,3%) мисли да није присутно. Просечна оцена 2,74.

Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета

наставе. Пет запослених (12,8%) се у потпуности слаже, тј.да је употпуности присутно.

22  запослена (56,4%) сматра да је у већој мери присутно, десет (25,6) да је у мањој

мери присутно, а два (5,1%) није присутно. Просечна оцена 2,77.

Материјално технички ресурси ван школе (културне и научне инатитуције, историјски

локалитети, научне институције, привредне и друге организације исл) користе се у

функцији наставе и учења.Троје запослених(7,7%) је мишљења да је у потпуности

присутно, двадесет један запослени(53,8%) сматра да је у већој мери присутно, десет

(25,6%) сматра да је у мањој мери присутно, а пет (12,8%)запослених мисли да није

присутно. Просечна оцена 2,56.



Кључне снаге

У школи су обезбеђени/постоје
материјално-технички ресурси (простор,
опрема и наставна средства).

-Партнерство са другим установама,
организацијама и локалном заједницом

-Отвореност за промене и спремност за
иновације

-Међународна сарадња и пројекти

Кључне слабости

- Недовољно коришћење постојећих
наставних средстава у циљу подизања
квалитета наставе.

Један део наставника примењују
новостечена знања.

Опремљеност наставним средствима,
посебно за општеобразовне предмете

Препоруке: Побољшати опремљеност школе наставним средствима, интензивирање

примене новостечених знања праћењем и извештавањем од стране ПП службе,

разговори и размена искустава на активима. Време остваривања 2019/20.

OБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6- Организација рада и руковођење

Стандард квалитета 6.6. Школа подржава иницијативу и развија
прредузетнички дух

Процена - 0 +
6.6.1. Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама,
привредним и непривредним  организацијама и локалном
заједницом у циљу развијања компетенција ученика

+

6.6.2. У школи се подржава реализација пројеката којима се
развијају опште и међупредметне компетенције

0

6.6.3. Школа кроз школске пројекте развија
предузимљивост,оријентацију ка предузетништву и
предузетничке компетенције ученика и наставника

-

6.6.4. Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне
активности у кључним областима квалитета

-

6.6.5. Директор развија међународну сарадњу и пројекте
усмерене на развој кључних компетеција за целоживотно учење
ученика и наставника

+

Извори доказа:Упитник за наставнике, извештај тима за обезбеђење квалитета,

записници са састанака Наставничких већа, Годишњи извештај о раду школе

Технике и инстурменти: анализа упитника, увид у документацију

Скала за оцењивање

1 - нетачно/није присутно,

2 - у мањој мери тачно/присутно,

3 - у већој мери тачно/присутно,

4 - тачно/присутно у потпуности



ОДЛУКА О ЕВАЛУАЦИЈИ

6.6. Школа подржава иницијативу и развија прредузетнички дух. Директор развија

међународну сарадњу и пројекте кроз регионални пројекат  Економијада која се

одржава једном годишње као и Међународна ревија спорта ( записник са Наставничког

већа).

Организовање садржаја:- предавања за родитеље према интересовањима родитеља и

потребама школе.

Већина запослених се  такође слаже да директор развија међународну сарадњу и

пројекте усмерене на развој кључних компетенција за целоживотно учење, као и да

развија сарадњу са другим установама, привредним и непривредним организацијама  и

локалном заједницом.

Опште и међупредметне компетенције.Неопходна је и укљученост ученика и родитеља

у конкретне активности у кључним областима квалитета, као и оријентација ка

предузетништву, тј.јачање предузетничких компетенција ученика и

наставника.Усмерити усавршавање на основу резултата самовредновања

Интезивирати рад свих наставника  на укљученост у пројектима којима се подржавају

опште и међупредметне компетенције. Ниво остварености стандарда је 2.

ПРИЛОГ-резултати анкете за наставнике

ТВРДЊА/ИСКАЗ ПРИСУТНО

1 2 3 4

6.6.1. Директор развија сарадњу и мрежу са другим
установама, привредним и непривредним
организацијама и локалном заједницом у циљу
развијања компетенција ученика

5/

12,8%

10/

25,6%

11/

28,2%

13/

33,3%

6.6.2. У школи се подржава реализација пројеката
којима се развијају опште и међупредметне
компетенције

8/

20,5%

10/

25,6%

13/

33,3%

8/

20,5%

6.6.3. Школа кроз школске проjекте развиjа
предузимљивост, ориjентациjу ка предузетништву и
предузетничке компетенциjе ученика и наставника

9/

23,1%

11/

28,2%

15/

38,5%

4/

10,3%

6.6.4. Школа укључуjе ученике и родитеље у
конкретне активности у кључним областима квалитета

6/

15,4%

13/

33,3%

15/

38,5%

5/

12,8%

6.6.5. Директор развија међународну сарадњу и
пројекте усмерене на развој кључних компетенција за
целоживотно учење ученика и наставника

7/

17,9%

8/

20,5%

14/

35,9%

10/

25,6%



Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и

непривредним  организацијама и локалном заједницом у циљу развијања компетенција

ученика  према мишљењу тринаест запослених (33,3%). Једанаест (28,2%)  се

делимично слаже са овом тврдњом , тј.да је у већој мери присутно. Десет (25,6%) се

делимично не слаже тј.мисло да је у мањој мери присутно, а пет  (12,8%)се са овом

тврдњом уопште не слаже, тј. није присутно.Просечна оцена 2,82.

У школи се подржава реализација пројеката којима се развијају опште и

међупредметне компетенције. Осам запослених (20,5%) се у потпуности слаже, тј.да је

у потпуности присутно. Тринаест запослених (33,3) сматра да је у већој мери

присутно, десет (25,6) да је у мањој мери присутно, а осам (20,5%) није присутно.

Просечна оцена  2,54.
Школа кроз школске проjекте развиjа предузимљивост, ориjентациjу ка

предузетништву и предузетничке компетенциjе ученика и наставника.Четворо

запослених(10,3%) је мишљења да је у потпуности присутно, петнаест

запослених(38,5%) сматра да је у већој мери присутно, једанаест (28,2%) сматра да је у

мањој мери присутно, а девет (23,1%)запослених мисли да није присутно.Просечна

оцена 2,35

Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне активности у кључним областима

квалитета . Пет запослених (12,8%) сматра да је тврдња у потпуности присутна,

петнаест запослених  (38,5%) сматра да је тврдња у већој мери присутно, тринаест

запослених (33,3%) је мишљења да је у мањој мери присутно, а шест запослених

(15,4%) да није присутно. Просечна оцена 2,48.

Директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на развој кључних

компетеција за целоживотно учење ученика и наставника. Десет запослених (25,6%)

сматра да је тврдња у потпуности присутна, четрнаест(35,9%) сматра да је тврдња у

већој мери присутна, осам (20,5%) да је тврдња у мањој мери присутна, а седам

(17,9%) да није присутно. Просечна оцена 2,69.

Кључне снаге

-Партнерство са другим установама,
организацијама и локалном заједницом

-Отвореност за промене и спремност за
иновације

-Међународна сарадња и пројекти

Кључне слабости

-Недовољна укљученост ученика и
родитеља  у конкретне активности
кључних области

-Слаба оријентација ка предузетништву и
предузетничким компетенцијама ученика
и запослених

-Начин мотивисања запослених



Докази који подупиру одлуку о евалуацији:

- Записници са Наставничких већа,

- Анализа упитника за наставнике

- Извештај о евалуацији  на основу упитника за наставнике

Датум Руководилац Тима

25. 06. 2019. Далиборка Ђукић

ПРИЛОЗИ: упитник за наставнике, записници са састанака.
Самовредновање - упитник за наставнике
Анкетирање се спроводи у склопу обавезног циклуса самовредновања рада школе.
Упитник је намењен свим наставницима. Сврха испитивања је вредновање
области квалитета 6- Организација рада школе, управљање људским и
материјалним ресурсима. Хвала на сарадњи.

*Обавезно

1. 6.4.1. и 6.4.2. Директор подстиче професионални развој запослених
и обезбеђује услове за његово остваривање у складу са
могућностима школе. *
Означите само један овал.

Опција 1

2. 6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом
унутар школе и умрежавањем између школа вреднују и унапређују
наставу и учење. *
Означите само један овал.

1 2 3 4

Није присутно У потпуности присутно

3. Уколико је Ваш одговор на
претходну тврдњу позитиван,
наведите на које начине
вреднујете и унапређујете наставу
и учење

4. 6.4.4. Запослени примењују новостечена знања из области у
којима су се усавршавали. *
Означите само један овал.

1 2 3 4

Није присутно У потпуности присутно

5. 6.5.1. Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-
техничких ресурса. *
Означите само један овал.



1 2 3 4

Није присутно У потпуности присутно

6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу
побољшања квалитета наставе. *

Означите само један овал.

1 2 3 4
Није присутно У потпуности присутно

1. 6.5.3. Материјално-технички ресурси ван школе (културне и научне
институције, историјски локалитети, научне институције, привредне

и друге организације и сл.) користе се у функцији наставе и учења. *
Означите само један овал.

1 2 3 4

Није присутно У потпуности присутно

2. Уколико користите материјално-техничке ресурсе ван
школе, наведите најзаступљеније или најчешће
коришћене: *
Означите само један овал.

Музеји

Научне институције

Привредне организације

Историјски локалитети

Позоришта

3. 6.6.1. Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама,
привредним и непривредним организацијама и локалном
заједницом у циљу развијања предузетничких компетенција
ученика. *
Означите само један овал.

1 2 3 4

Није присутно У већој мери присутно

4. 6.6.2. У школи се подржава реализација пројеката којима се
развијају опште и међупредметне компетенције. *
Означите само један овал.

1 2 3 4

Није присутно У већој мери присутно

5. 6.6.3. Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост,
оријентацију ка предузетништву и предузетничке компетенције
ученика и наставника. *
Означите само један овал.



1 2 3 4

Није присутно У потпуности присутно

6. Уколико сте учествовали са
ученицима у пројектима на које
се односи претходна тврдња,
наведите којим:



1/
3

7. 6.6.4. Школа укључује ученике и родитеље у конкретне
активности у кључним областима квалитета. *
Означите само један овал.

1 2 3 4

Није присутно У већој мери присутно

8. 6.6.5. Директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на
развој кључних компетенција за целоживотно учење ученика и
наставника. *
Означите само један овал.

1 2 3 4

Није присутно У потпуности присутно
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Записници Тима за самовредновање
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Датум: 23.10.2018.
Годишњи план за школску 2018/2019.годину

Школски тим за самовредновање чине: Далиборка Ђукић (вођа тима), мр Весна Деспотовић,
Марија Старчевић, Андрејана Дворнић, Драженка Никша, Божана Вујовић као и представник
Савета родитеља Гордана Шиндик (II-3) и ученице Мина Радовановић и Милица М. (I-2).
Одсутни чланови: Далиборка Ђукић и Андрејана Дворнић
Дневни ред:
1.Усвајање записника са претходног састанка
2. Информисање чланова тима о досадашњем раду
3. Нови Правилник о стандардима квалитета рада установе
4. Динамика рада и подела задужења
5. Текућа питања

1.Претходни састанак одржан је 28.06.2018. Утврђени су стандарди  квалитета које је требало
вредновати у наредној школској години. Међутим, ступањем на снагу новог Правилника о
стандардима квалитета рада установе, потребно је било модификовати области квалитета.

2. Чланови тима су информисани о досадашњем раду тима са освртом на превазилажење
недостатака утврђених приликом спољашњег самовредновање школе, као и о прилагођавању
новом Правилнику.

3. Нови Правилник о стандардима квалитета рада установе, објављен  је у Службеном гласнику
РС број 14/2018. дана 02.августа 2018. године. Правилник је ступио на снагу 10.08.2018.
године. Дошло је до измене стандарда квалитета које треба вредновати. Не постоји више
седам, већ шест области квалитета вредновања.

4. Утврђена је подела задужења:
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ
И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
ТАЧКЕ Задужени наставници
6.4 Људски ресурси у функцији квалитета
рада школе

Драженка Никша

6.5 Материјално-технички ресурси користе
се функционално

Марија Старчевић и Андрејана Дворнић

6.6 Школа подржава иницијативу и развија
предузетнички дух

Божана Вујовић

Овом списку задужених наставника могу се по потреби придружити и остали чланови тима.
Динамика рада , тј.даље активности тима  биће одређене на следећем састанку.

Записничар

Божана Вујовић
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ЗАПИСНИК СА САСТАНКА
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Датум: 25.06.2019.
Време: 08:30

Школски тим за самовредновање чине: Далиборка Ђукић (вођа тима), мр Весна Деспотовић,
Марија Старчевић, Андрејана Дворнић, Драженка Никша, Божана Вујовић као и представник
Савета родитеља Гордана Шиндик (II-3) и ученице Мина Радовановић и Милица М. (I-2).
Одсутни чланови: Андрејана Дворнић кратко присуствовала – службено одсутна, Гордана
Шиндик и Мина Радовановић
Дневни ред:
1.Усвајање записника са претходног састанка
2. Информисање чланова тима о досадашњем раду
3. Усвајање извештаја о самовредновању за школску 2018/19. годину
4. Планирање самовредновања за школску 2019/20. годину
5. Текућа питања

1.Претходни састанак одржан је 23.10.2018. Усвојен је записник са претходног састанка тима.

2. Чланови тима су информисани о досадашњем раду тима са освртом на превазилажење
недостатака утврђених приликом спољашњег самовредновање школе, као и о прилагођавању
новом Правилнику. Такође, констатовано је да је према расподели задужења није најбоље
испоштована динамика активности, те су због редовних обавеза чланови тима неједнако били
оптерећени. Предлог је да се следеће школске године поштује временска динамика активности
и расподела активности чланова тима, као и да се тиму по потреби придружи још чланова из
редова наставника.

3. Руководилац тима је упознала тим о садржају сачињеног извештаја и резултатима
вредновања за ову школску годину. Чланови тима су једногласно усвојили извештај, није било
гласова против, нити уздржаних.

4. Предложено је да у школској 2019/20. години предмет самовредновања буду области
квалитета које су од комисије за спољашње вредновање оцењене најслабијом оценом, област
квалитета 2. Настава и учење и област квалитета 4. Подршка ученицима. Чланови тима су
упознати са планом активности. Предлог је једногласно усвојен, без гласова против и без
уздржаних.

5. Следеће школске године потребно је да се тим састане најмање три пута.
Записничар

Божана Вујовић


