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Опште информације о школи 

Назив школе Гимназија 

Адреса школе Милуна Ивановића 2, Рашка 

Контакт 
Телефон/факс: 

036/736043 

Мејл: 

direktor@gimnazijaraska.edu.rs 

Веб сајт: 

www.gimnazijaraska.edu.rs 

Директор школе Јованка Луковић 

Руководилац Тима за 

самовредновање 
Марина Милошевић 

Период трајања циклуса 

самовредновања 
школска 2020/21. 

Област квалитета Подршка ученицима 

 

 

Чланови Тима за самовредновање 

Тим Име и презиме Позиција 

Тим за самовредновање 

Звездана Кузмановић професор 

Ивана Павловић професор 

Марина Милошевић педагог 

Надица Вељовић професор 

Марица Вуковић професор 

Милица Рајовић професор 

Ана Маричић родитељ 

Весна Тодоровић локална самоуправа 

Глорија Здравковић Ученички парламент 
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План рада 

Активности Време Носиоци активности 

 динамика рада и подела задужења октобар 2020. Тим за самовредновање 

 Припрема упитника новембар 
М. Милошевић, М. Рајовић, 

И. Павловић 

 Анкетирање запослених, родитеља и 

ученика 
март 2021. 

М. Милошевић, М. Рајовић, 

И. Павловић, Т. Чоловић  

 Тумачење резултата април 2021. Тим за самовредновање 

 Писање извештаја мај 2021. Марина Милошевић 

 Извештавање о резултатима 

самовредновања 
јун 2021. Марина Милошевић 

 Одређивање кључних области 

самовредновања за 2021/22.годину 
август 2021.  Тим за самовредновање 

 

 

Активности тима за самовредновање 

1. Инструменти и технике за спровођење самовредновања: 

анализа школске документације, скале процене за наставнике, родитеље и ученике 

2. Чување, заштита и располагање подацима: 

Анкетирање  и чување података спроводе задужени чланови тима за самовредновање. Упитници су 

анонимни. Увид у сакупљени материјал обезбеђен је само за чланове школског тима. Рачунаће се 

средња вредност. 

3. Разматрање препоручених мера и припрема акционог плана 

осмишљавање конкретних активности 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 2021/22. 

информисање чланова тима о досадашњем раду. Дискусија на тему предмета самовредновања уз 

сарадњу са осталим тимовима у школи. 
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Мерила за вредновање-Правилник о вредновању квалитета рада установе бр. 

10/2019. од 15.02.2019. 

Стандарди квалитета рада установе представљају сложене исказе о квалитетној 

пракси или условима у којима она може бити остварена. За описивање стандарда користе 

се показатељи који представљају дефиниције помоћу којих се процењује оствареност 

стандарда. У процесу вредновања утврђује се у којој мери су присутни показатељи који 

описују стандард. Стeпeн присутнoсти показатеља сe прoцeњуje у oднoсу нa учесталост 

појављивања приликом посматрања процеса рада у току поступка вредновања и у oднoсу 

нa квaлитeт заступљености у прaкси, документацији и другим изворима доказа. 

Присутност показатеља се процењује на скали 1 до 4, при чему 4 означава да је 

показатељ присутан у потпуности, 3 да је показатељ присутан у већој мери, 2 да је 

показатељ присутан у мањој мери и 1 означава да показатељ није присутан. 

Оствареност стандарда представља меру испуњености прописаног стандарда 

квалитета. Ниво остварености стандарда се изражава као аритметичка средина мере 

присутности свих показатеља у оквиру истог стандарда. 

 

Постоје четири нивоа остварености стандарда и они су исказани наскали од 1 до 4, 

при чему 4 означава највиши ниво остварености. 

Ниво 4 означава да је у потпуности остварен стандард и представља вредност 

аритметичке средине мере присутности показатеља од 3,50 и 4,00. 

Ниво 3 означава дa je стaндaрд oствaрeн у вeћoj мeри и представља вредност 

аритметичке средине мере присутности показатеља од 2,50 до 3,49. 

Ниво 2 означава дa je стaндaрд oствaрeн у мaњoj мeри и представља вредност 

аритметичке средине мере присутности показатеља од 1,50 до 2,49. 

Ниво 1 означава да стандард није остварен и представља вредност аритметичке 

средине мере присутности показатеља од 1,00 до 1,49. 
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РЕЗУЛТАТИ 

ОБЛАСТ 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Школски тим за самовредновање је на првом састанку дао предлог  за избор 

области за самовредновање, која је једногласном одлуком усвојена на Наставничком већу. 

За самовредновање у школској 2020/21. години одабрана је Област 4. „ Подршка 

ученицима“, испитивањем стандарда 4.1. и 4.2.  План рада направљен је на основу 

Правилника о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС- Просветни 

гласник“ број 14/2018) и Правилника о вредновању квалитета рад установе ( „Службени 

гласник РС“, број 10, од 15 фебруара 2019.). Извршена и подела задужења сваког од 

чланова тима. 

Самовредновање је извршено путем анализирања активности школе на различитим 

пољима подршке ученицима и подстицању њиховог напредовања у образовању и 

васпитању. Оствареност стандарда оцењивана је кроз присуство индикатора, које је Тим 

заједнички разматрао и процењивао. 

Сам процес самовредновања рада школе био је доста отежан због пандемије 

Ковида 19 и због начина организације наставе, али су се сви актери школе у свакодневном 

раду трудили да дају свој максимум у раду и пружању подршке ученицима. 
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Стандард квалитета: 4.1.  У школи функционише систем пружања подршке 

ученицима 

Процена 1   2   3   4 

4.1.1.Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у 

учењу. 
1   2   3   4 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке 

ученицима 
1   2   3   4 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимаjу се мере подршке 

ученицима. 
1   2   3   4 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључуjе породицу односно 

законске заступнике. 

 

1   2   3   4 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите 

активности у сарадњи са релевантним институциjама и поjединцима. 

 

1   2   3   4 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из jедног у други 

циклус образовања 

 

1   2   3   4 

 

Извори доказа: скала процене за ученике, родитеље и наставнике, Извештај о раду 

школе, евиденција о раду тимова  

Технике и инструменти: Анализа анкета, 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 
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ОДЛУКА О ЕВАЛУАЦИЈИ 

Школа предузима различите мере за пружање подршке у учењу ученицима: допунски 

рад, додатни рад, секције, тимови, такмичења, ваннаставне активности. У току школске 

2020/2021, у условима услед опасности од вируса Ковида-19, настава је организована као 

настава на даљину и као комбинована настава.  

Ученицима је пружена помоћ приликом `online` извођења наставе тако што су им 

омогућени приступи за различите апликације (Google учионица, Zoom, Viber) за рад и 

праћење наставе, као и непрекидна комуникација са наставницима путем мејла. 

 

 У Школском развојном плану наведене су активности које имају за циљ пружање 

подршке ученицима:  

- Израђивање плана система праћења постигнућа ученика;  

- Трибине и гостовања вршњачких едукатора;  

- Реализација додатне, допунске и припремне наставе;  

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

интересовањима ученика;  

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

 

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

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

- Програм унапређивања образовно-васпитног рада;  

- Каријерно вођење;  

- Програм здравствене превенције;  

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

- Програм заштите животне средине... 

 

 



Област 4. Подршка ученицима 
 

9 
 

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.  

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.  

Наставници су и ментори матурантима, пружају подршку приликом израде 

матурских радова и других пројеката; на консултацијама дају упутства и смернице која 

знања треба да унапреде, помажу да препознају своје могућности и будућа занимања.  

Ученици наше школе годинама уназад учествују на семинарима које организује 

Истраживачка станица у Петници.  

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 

педагогом, сарадња са родитељима. 

Са ученицима са недовољним оценама обавља се инструктивно-саветодавни рад. 

На крају класификационог периода одељењски старешина предаје извештај педагогу, који 

анализира стање и прати напредовање тих ученика.  

Директор и стручни сарадник пoсeћују чaсoве. Распоред посета часовима објављује 

се благовремено на огласној табли у зборници. Распоред допунских, додатних часова и 

секција видљиво је истакнут у наставничкој канцеларији 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... Укључивање 
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ученика у различите школске активности врши се на основу анализе способности и 

склоности ученика које утврђују наставници одређеног предмета. 

 

Школа негује блиску сарадњу са родитељима и другим законским заступницима 

ученика како би им на најбољи начин пружили подршку. Поред сарадње са родитељима, 

поносни смо и на сарадњу са многобројним интитуцијама у оквиру локалне заједнице. 

Ученици Школе упућени су на  институције:  

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

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

- Предавање о трговини људима; 

- Сарадња са Центром за културу „Градац“  

- сарадња са Канцеларијом за младе... 

 Подршка ученицима пружена је и кроз организовање часова обогаћеног 

једносменског рада, као и кроз припремање ученика трећег разреда по полагање Државне 

матуре. 

 

АНАЛИЗА ОСТВАРЕНОСТИ ИНДИКАТОРА 

 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у 

учењу 

На основу резултата упитника за ученике дошли смо до закључка да су ученици и у 

мањем броју упознати са врстама подршке коју школа пружа у учењу. До потпуно 

другачијих података смо дошли анализирајући резултате упитника за наставнике. Што се 

родитеља тиче, већина родитеља је упозната са врстама подршке али постоји и одређени 

број родитеља који сматрају да нису у довољној мери информисани. На основу анализе 

анкета и школске документације овај индикатор оцењен је оценом 3. 

 

 4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке 

ученицима 

На основу резултата упитника за ученике дошли смо до закључка да су ученици и у 

мањем броју упознати са врстама васпитне подршке коју школа пружа у учењу. До 

потпуно другачијих података смо дошли анализирајући резултате упитника за наставнике 
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и родитеље. . На основу анализе анкета и школске документације овај индикатор оцењен 

је оценом 3. 

 

4.1.3: На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке 

ученицима 

Упитником смо проверавали да ли се у школи на основу анализе успеха 

предузимају адекватне мере подршке. Резултати упитника за наставнике  и родитеље 

показали су да наставници редовно организују додатну, допунску наставу. Што се ученика 

тиче, можемо уочити да један део ученика сматра да се мања пажња посвећује 

организовању додатне наставе... На основу анализе анкета и школске документације овај 

индикатор оцењен је оценом 3. 

 

4.1.4. у пружању подршке ученицима школа укључује породицу, односно 

законске заступнике 

На основу резултата упитника можемо закључити да школа остварује добру 

комуникацију са породицом. Кроз одговоре ученика можемо закључити да родитељи 

имају јасан увид у њихов успех и понашање. Због актуелне ситуације са КОРОНА 

вирусом, у једном делу школске године, родитаљима није било омогућено да физички 

посећују школу, али су све активности ученика могли да прате кроз ес дневник, као и кроз 

комуникацију са одељенским старешинама, педагогом и директором школе. Родитељи су 

задовољни комуникацијом коју остварују са школом и одељенским старешинама. На 

основу анализе анкета и школске документације овај индикатор оцењен је оценом 3. 

 

 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности 

у сарадњи са релевантним институцијама и појединцима 

У току школске године школа у циљу пружања подршке ученицима остварује 

сарадњу са следећим институцијама: СО Рашка, Школском управом Краљево, Домом 

здравља у Рашки, МУП-ом у Рашки, Центром за културу „Градац“, Домом културе, 

Касарном „Стефан Намања“ у Рашки, свим основним и средњим школама на подручју 

рашког округа, КУД-ом Рашка, предузећем „КАВИМ“,  Црвеним Крстом, Канцеларијом 
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за младе... На основу анализе анкета и школске документације овај индикатор оцењен је 

оценом 3. 

 

 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други 

циклус образовања 

 На основу упитника ученика дошли смо до закључка да су ученици у 

недовољном броју упознати са радом школских тимова за пружање подршке ученицима.( 

Тим за заштиту ученика од насиља, Тим за професионалну оријентацију).  За разлику од 

ученика. упитник за родитеље  је показао да  већина родитеља зна да у школи постоје 

поменути тимови. У свим тимовима у који су формирани у школи по један ученик и по 

један родитељ су чланови. На основу анализе анкета и школске документације овај 

индикатор оцењен је оценом 3. 

 

 Закључак  

На основу провераваних индикатора у оквиру стандарда 4.1. и функционисања 

пружања подршке ученицима у нашој школи дошли смо до закључка да су стандарди у 

већој мери остварени али да је у даљем раду потребно обратити пажњу на:  

 детаљнију информисаност родитеља о врстама подршке коју школа пружа 

ученицима у учењу  

 појачати реализацију додатне наставе и посветити већу пажњу талентованим 

ученицима  

 ученике и родитеље боље упознати са радом школских тимова за пружање 

подршке ученицима . 
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Стандард квалитета: 4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални 

развој ученика 

Процена 1   2   3   4 

4.2.1. У школи се организуjу програми/активности за развиjање 

социjалних вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна 

комуникациjа…). 

1   2   3   4 

4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности 

и интересовања ученика, школа утврђуjе понуду ваннаставних активности 

 

1   2   3   4 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, 

заштита човекове околине и одрживи развоj. 

 

1   2   3   4 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се 

професионални развоj ученика, односно кариjерно вођење и саветовање. 

 

1   2   3   4 

 

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 се реализују активности: Обележавање дана против 

трговине људима, Обележавање Дана осмеха, Дан розе мајци, посета Спомен собе, учешће 

на сајму науке, ученичке компаније, обележавање дана поезије, посвећивање пажње 

значајним питањима на часовима одељенске заједнице ...  

 

Наведене активности представљају садржај који Школа нуди својим ученицима, 

као и прилику и подстицајно окружење за препознавање сопствених потенцијала и 

интересовања.  

Неке од планираних активности су изостале, 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.  
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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...  

Списак чланова Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, као и бројеви телефона релевантних установа истакнути су на свим 

спратовима у Школи. Редовно се указује на то да се ученици увек могу обратити не само 

члановима тог тима, већ и свим запосленим и да насиље треба да пријаве сви и без 

одлагања. Ученици и родитељи могу и треба да обавесте надлежне у случају насиља или 

сумње на насиље. Тим по потреби појачава рад.  

Ученици уређују часопис и праве изложбе у холу школе у оквиру тематских 

месеци. Понуда ваннаставних активности је у складу са ресурсима школе. Школа није у 

могућности да приушти богату понуду ваннаставних активности због средине и велике 

тако да је и немогуће у потпуности задовољити све потребе и интересовања ученика.      

Школа, плански, кроз низ повезаних програма, поступака и активности води рачуна о 

личном и социјалном развоју ученика.  

Професионалној оријентацији ученика посвећује се значајно време на часовима 

одељењског старешине и кроз рад Тима за професионалну орјентацију. Активности везане 

за каријерно вођење обухватају професионално информисање, професионално васпитање 

и праћење развоја ученика. У оквиру професионалног информисања, школски педагог, 

професор психологије и други предметни наставници уз редован програм из својих 

стручних области пружају обавештења о карактеристикама појединих занимања. 

Професионални развој пратиће се кроз рад одељенских заједница и одељенских старешина 

као и кроз редован програм психологије и грађанског васпитања. 

У току школске 2019/20. године, у  оквиру професионалне орјентације, остварена је 

одлична сарадња са Канцеларијом за младе, где су наши ученици имали прилику да буду 

тестирани од стране психолога и ближе се упознају са својим склоностима. На жалост, 

због епидемиолошке ситуација та сарадња је изостала ове године. 

За решавање недоумица и неодлучности око будућег занимања ученицима су 

отворена врата педагога школе (индивидуални разговори). Такође, ученицима је од стране 
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школе претходних година била омогућена посета Сајму образовања, а врата школе су увек 

отворена високим школамаи факултетима који желе да нас посете и на тај начин се 

предста 

 4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...)  

На основу резултата добијених упитником, можемо видети да део испитаних 

ученика и родитеља сматра да се у школи недовољно пажње посвећује активностима и 

предавањима која се тичу конструктивног решавања проблема и превазилажењу 

конфликата.  Потребно је у следећој години појачати ове активности и наставити са радом 

на промовисању и одржавању позитивних међуљудских односа. . На основу анализе 

анкета и школске документације овај индикатор оцењен је оценом 3. 

 

4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђуjе понуду ваннаставних активности 
 

На основу одговора испитаних родитеља можемо закључити да родитељи смтрају да је 

важно да сарађују са школом по питању ваннаставних активности и оценили су да се та 

сарадња великим делом и остварује. Мали број испитаних родитеља сматра да ваннаставнне 

активности и секције не задовољавају потребе и интересовања њихове деце. Уколико 

анализирамо одговоре ученика, долазимо до закључка да су ученици мишљења да понуда 

вананставних активности и секција не задовољава њихове потребе и интересовања.  

Из одговора наставника можемо видети да је већина наставника укључена у 

вананставне активности, као и да наставници редовно раде на откривању и развијању 

талентана својих ученика. Један део наставника не придаје важност сарадњи са 

родитељима када су у питању вананставне активности. . На основу анализе анкета и 

школске документације овај индикатор оцењен је оценом 2. 

 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита 

човекове околине и одрживи развоj. 

 Здрави стилови живота се у нашој школи промовишу свакодневно, кроз све 

наставне предметне. Поред тога, велики број наших ученика се бави спортом, учествују у 

Кросу РТС-а, волонтери су Црвеног крста, учествују у хуманитарним акцијама... 
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Наставници су мишљења да се у школи промовишу здрави стилови живота и да је то врло 

важно. Око 80% ученика и родитеља сматра да се у школи врши промовисање здравих 

стилова живота.  На основу анализе анкета и школске документације овај индикатор 

оцењен је оценом 3. 

 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални 

развоj ученика, односно кариjерно вођење и саветовање. 

 Скоро сви испитани наставници су оценили као врло важно да школа пружа 

помоћ у професионалном усмеравању ученика и већина наставника је оценила да у пракси 

та помоћ постоји. Мали број родитеља сматра да школа не пружа адекватну помоћ у 

усмеревању професионалниг развоја њихове деце. Петина испитаних ученика сматра да не 

добијају довољно информација о могућностима школовања. . На основу анализе анкета и 

школске документације овај индикатор оцењен је оценом 3. 

 

Закључак 

На основу провераваних индикатора у оквиру личног, професионалног и 

социјалног развоја ученика у нашој школи дошли смо до закључка да су стандарди у 

већој мери остварени али да је у даљем раду потребно обратити пажњу на:  

 што се тиче ваннаставних активности и секција, потребно је: појачати 

мотивисаност ученика за укљученост у ваннаставне активности и секције, 

детаљније ученике упознати са радом секција на почетку школске године, појачати 

број ваннаставних активности и секција у складу са могућностима и ресурсима 

школе.  

 појачати активности и предавања која се тичу конструктивног решавања проблема 

и превазилажења конфликта и наставити са радом на одржавању позитивних 

међуљудских односа.  

 резултати упитника за ученике и родитеље је показала да школа недовољно 

промовише заштиту човекове околине и одрживи развој. Ученици треба више да 

учествују у акцијама уређења околине и радног простора како би се подстицало 

неговање поменутих вредности.  
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 појачати активности Тима за професионалну оријентацију ученика ради пружања 

што потпунијих информација ученицима о могућностима наставка школовања или 

запослења.  
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Процена остварености стандарда  

 

У области квалитета 4. Подршка ученицима, процењено је да су остварени следећи 

нивои по подручјима вредновања: 

 4.1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима- ниво 

остварености 3. 

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

ученика- ниво остварености 3. 

 

Целокупна област ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА оцењена је оценом 3. 
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-ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА- 

 
 На основу самовредновања области Подршка ученицима, направљен је 

Акциони план за школску 2021/2022.годину како бисмо појачали подршку ученицима и 

унапредили рад школе. 

АКЦИОНИ ПЛАН -ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА- 

Стандард Предложене мере Планиране активности 
Носиоци 

активности 

4.1. У школи 

функционише 

систем пружања 

подршке 

ученицима 

Појачана информисаност 

родитеља и ученика о 

врстама подршке коју 

школа пружа ученицима у 

учењу  

 

 

Упознати родитеље на 

родитељским састанцима и 

на Савету родитеља са радом 

тимова за пружање подршке 

ученицима у прилагођавању 

школском животу и врстама 

подршке ученицима у 

процесу учења  

Разредне 

старешине,  

предметни 

наставници, 

стручни 

сарадник , 

директор 
 

На часовима одељенског 

старешинства као и на 

састанку Ученичког 

парламента ученицима 

представити Тимове за 

пружање подршке 

ученицима и врсте подршке 

које им школа пружа  

4.2. У школи се 

подстиче лични, 

професионални 

и социјални 

развој ученика 

Посвећивање веће пажње 

промовисању здравих 

стилова живота и заштити 

човекове околине у циљу 

развијања еколошких 

вредности код ученика  

 

Мотивисање ученика за 

укљученост у ваннаставне 

активности и секције  

 

Пружање адекватне 

помоћи ученицима при 

избору наставка 

школовања и што 

потпунијих информација о 

могућностима даљег 

У сарадњи са Домом 

здравља у Рашки 

организовати едукативна 

предавања о здравим 

стиловима живота  

 
Разредне 

старешине,  

предметни 

наставници, 

стручни 

сарадник , 

директор 

 

Појачати број ваннаставних 

активности и секција у 

складу са могућностима и 

ресурсима школе  

Направити што разноврснији 

програм секција и 

презентовати га ученицима 

ради повећања мотивације за 

учешће у ваннаставним 

активностима 
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школовања  

програмом рада Тима за 

професионалну 

оријентацију  
 

 

Организовати предавања и 

радионице на тему 

солидарности, 

дискриминације, поштовања 

различитости  

Појачати активности и 

предавања која се односе на 

превазилажење конфликата 

и конструктивно решавање 

проблема  

Организовати спортске и 

културне активности у циљу 

неговања толеранције, 

узајамног уважавања, 

сарадње и међусобног 

поштовања  

Ученицима пружити јасне, 

прецизне, релевантне и 

актуелне информације о 

могућностима даљег 

школовања путем 

презентација, плаката, 

брошура, програма и понуда 

факултета и других 

стручних информација у 

штампаном и електронском 

облику  

Организовати информативне 

посете и сусрете са 

представницима из разних 

области у функцији 

унапређивања 

професионалне оријентације  

Пружати континуирану 

помоћ ученицима при 

самопроцењивању 

сопствених способности и 

интересовања  
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РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ ЗА УЧЕНИКЕ 
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РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 
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РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ ЗА НАСТАВНИКЕ 
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Тим за самовредновање: 

1. Звездана Кузмановић  ________________________________________________ 

2. Ивана Павловић   _______________________________________________  

3. Марина Милошевић  ________________________________________________ 

4. Надица Вељовић  ________________________________________________ 

5. Марица Вуковић  ________________________________________________ 

6. Милица Рајовић  ________________________________________________ 

7. Ана Маричић   ________________________________________________ 

8. Весна Тодоровић  ________________________________________________ 

9. Магдалена Џодић  ________________________________________________ 


