
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај тима за самовредновање 
ОШ „Иво Андрић“ о спроведеном 

поступку самовредновања за 
школску 2011/2012. годину за 

област „ресурси“ 



 

1. Увод 
 
Тим за самовредновање ОШ „Иво Андрић“ је на састанку у септембру, донео одлуку о 
области и подручјима самовредновања. Једна од тих области се односи на ресурсе, а 
подручја самовредновања су: људски, материјално-технички, финансијски и ресурси 
локалне средине. Овде ће бити обрађена наведена подручја. 
 

2. Инструменти 
 
С обзиром на природу истраживања које подразумева различите аспекте ресурса, 
инструменти су се разликовали. Ради бољег увида у процес стручног оспособљавања 
кадра, рађена је анкета. Анкета је садржавала осам питања и укупно дванаест захтева. 
Од тога, пет захтева је било да се процени истинитост тврдње, два захтева су била 
алтернативни избор, а остали отвореног типа. За потребе истраживања, коришћени су и 
интервјуи (са директором, стручним сарадницима и административним радницима). 
Тим за самоевалуацију је имао увид у релевантну документацију, као што је годишњи 
програм рада школе. Коначно, тим за самоевалуацију је направио и инспекцијски 
преглед простора, техничких и наставних средстава. 
 

3. Узорак и поступак 
 
Узорак за анкету је чинило 17 наставника и учитеља. Попуњавали су анкету у периоду 
мај-јун. Подаци су прикупљени, обрађени и презентовани. 
 

4. Хипотеза 
 
Пре него што је отпочело истраживање, основна хипотеза тима је била да ће се 
показати четврти ниво остварености, на основу досадашњг доброг рада школе, успеха 
који се постижу сваке године, као и броја урађених активности (огледних часова, 
радионица, квизова и других научних, спортских и уметничких ваннаставних 
активности). Предуслов да би се све то реализовало је стручан наставни кадар и 
довољно материјалних средстава на располагању. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Резултати 
 
5.1. Људски ресурси 

 
5.1.1. Резултати обрађени по питањима датим у упутству: 

Питање Одговор Инструмент Објашњење 
Да ли број и структура 
наставног кадра 
омогућава квалитетну 
реализацију школског 
програма? 

ДА 

Увид у 
годишњи 
програм рада 
школе. 

За сваки предмет и за свако 
одељење постоји наставник 
одговарајуће струке и спреме. 

Да ли број и структура 
ненаставног кадра 
омогућава квалитетну 
реализацију школског 
програма? 

ДА 

Увид у 
годишњи 
програм рада 
школе. 

У школи постоје, осим 
директора, педагога и психолога, 
два библиотекара, такође и 
помоћник директора и систем 
администратор. 

Да ли план стручног 
усавршавања има јасне 
циљеве и приоритете? 

ДА 
Увид у план 
стручног 
усавршавања. 

Приоритети се виде кроз јасно 
дефинисане циљеве. 

Да ли план стручног 
усавршавања обухвата и 
ненаставни кадар? 

ДА 
Увид у план 
стручног 
усавршавања. 

Планом су обухваћени и стручни 
сарадници. 

Да ли је наставницима 
омогућено стручно 
усавршавање? 

ДА 

Увид у 
евиденцију 
стручног 
усавршавања 
које води 
педагог 
школе.  

Школа је на основу ДИЛС 
пројекта добила могућност да 
њени запослени похађају 
стручне семинаре у самој школи, 
а управа школе је благовремено 
обавештавала наставнике о 
бесплатним онлајн семинарима. 

Да ли школа омогућава 
сарадњу наставника са 
стручњацима ван школе у 
раду са ученицима? 

ДА 

Увид у 
евиденцију 
стручног 
усавршавања 
које води 
педагог 
школе и 
интервју са 
пепси 
службом.  

Сарадња се пре свега остварила 
са специјалним педагозима из 
оближње средње школе „Петар 
Лековић“, али и кроз семинаре 
које је организовао ДИЛС. 
 
У школи су имали презентације 
представници неких средњих 
стручних школа са ученицима 
осмог разреда, ради уписа. 

Да ли школа учествује у 
пројектима различитих 
институција које се баве 
унапређивањем наставе? 

ДА 

Интервју са 
директором и 
пепси 
службом. 

Осим поменутог ДИЛС пројекта, 
остварена је сарадња са Заводом 
за вредновање квалитета 
наставе ради отпочињања 
пројекта о ненасиљу у школи. 

Да ли постоји програм 
увођења приправника у 
рад? ДА 

Интервју са 
пепси 
службом. 

Програм постоји, али мора да се 
ради са менторима, јер је пракса 
показала да не прилажу 
неопходну документацију о свом 
раду са приправником. 

 



5.1.2. Резултати анкете за наставнике 
Ред.бр. Питање Резултат 
1. Професионални развој 

наставника 
1-нисам 
упознат 

2- у 
сасвим 
малој 
мери 

3- 
делимично 

4- 
потпуно 

 Наставницима је омогућено 
стално стручно усавршавање 

1 
(5,88%) 

2 
(11,76%) 

4  
(23,52%) 

10 
(58,80%) 

 Јасни су циљеви и приоритети у 
стручном усавршавању 
наставника 

1 
(5,88%) 

1 
(5,88%) 

8  
(47,04%) 

7 
(41,17%) 

 Наставници приправници се 
поступно уводе у рад уз 
одговарајућу подршку 

0 2 
(11,76%) 

5 
(29,41%) 

9 
(52,94%) 

2. Упознат сам са програмом 
стручног усавршавања у школи 

1 
(5,88%) 

0 6  
(35,29%) 

10 
(58,80%) 

3. Да ли имате могућност да утичете 
на избор тема  

4 
(23,52%) 

3 
(17,65%) 

7  
(41,17%) 

3 
(17,65%) 

4. Наведите на којим саминарима за 
стручно усавршавање наставника 
сте учествовали у току протекле 
школске године у својој школи: 

Корак ка инкулзији, Школа као театар, 
Елементарне непогоде, Планирање у 
настави српског језика, Специфични 
поремећаји у развоју школске деце, 
Мотивација за учење и психолошки 
принципи, Подршка унапређењу 
образовно-васпитног рада у млађим 
разредима ОШ, Концептуални приступ 
настави математике, Фејсбук, твитер и блог 
у настави, Плесна школа „Врачар“, 
Оксфордки дан. 

5. Да ли сте укључени у неке облике 
стручног усавршавања ван школе? 

5 одговора ДА и 12 НЕ. Међутим, у 
објашњењима потврдних одговора се 
видело да наставници нису разумели 
питање и да ипак нису учествовали. 

6. Да ли учествујете у раду стручног 
друштва? 

4 одговора ДА (23,52%) и 13 НЕ (77,48%). 
Два потврдна одговора су и образложена, 
да су разлози за учешће брже долажење до 
информација и доприноси друштву и себи. 

7. Употребљивост семинара и 
других облика стручног 
усавршавања за даљи 
професионални рад 

 Веома употребљиви: инклузија и 
мотивација за учење 

 Употребљиви: наведени разни стручни, 
методички – инклузија и онлајн 

 Неупотребљиви: нису наведени 
8. Сугестије и предлози за бољи 

квалитет даљег стручног 
усавршавања наставника 

Неке сугестије су биле општег типа и не баш 
у вези са темом, а од сврсисходних: више 
практичних семинара, плаћање семинара 
(или да плата буде већа), да се организују у 
згради школе, да трају само један дан, да се 
реализују кроз сарадњу са другим школама 
и да се вреднују и приправницима без 
лиценце. 

 



5.2. Материјално технички ресурси 
 
Резултати обрађени по питањима датим у упутству: 

Питање Одговор Инструмент Објашњење 
Да ли школски простор 
пружа одговарајуће 
могућности за 
реализацију наставних и 
ваннаставних 
активности? 

ДА 

Интервјуи са 
наставницима, 
пепси службом и 
директором. 

Постоји ограничење; с 
обзиром да старији разреди 
увек иду у преподневну смену, 
а има много одељења (21), у 
то доба нема расположивог 
простора осим за редовну 
наставу. 

Да ли се све просторије 
у школи адекватно 
одржавају? ДА 

Интервју са 
службама и 
преглед 
просторија. 

У току трајања наставе, 
просторије се редовно чисте и 
проветравају, а наставници 
углавном воде рачуна о 
инвентару. 

Да ли су све просторије 
у школи добро 
осветљене? ДА 

Интервју са 
службама и 
преглед 
просторија. 

Да, што природно осветљење, 
што расвета. 

Да ли су наставници 
укључени у уређивање 
школског дворишта? 

ДА 
Увид у годишњи 
програм рада 
школе. 

Постоји Секција Младих 
горана. 

Да ли су ученици 
укључени у уређење 
школског дворишта? 

НЕ 
Интервју са 
наставницима. 

Ове године ђаци нису били 
укључени у те активности, 
осим чишћења снега. 

Да ли је школски 
намештај 
функционалан? 

НЕ 

Интервју са 
наставним и 
ненаставним 
кадром, увид у 
просторије. 

Увидом је утврђено да јесте, 
али постоји много притужби 
наставног и ненаставног 
особља које се углавном 
односе на клупе, столице, 
ормариће. Нису задовољни 
функционалним 
карактеристикама. 

Да ли су наставна 
средства у функцији? ДА 

Интервју са 
наставним 
кадром, попис. 

Неки наставници требују нека 
средства која немају, али она 
која имају, користе. 

Да ли у школи постоје 
кабинети опремљени 
одговарајућим 
средствима? 

ДА 

Увид у кабинете. Настава је кабинетска и сваки 
кабинет или има свој 
практикум или га дели са 
другим кабинетом. Ту се 
чувају наставна средства. 

Да ли се настава 
реализује у кабинетима? 

ДА 

Увид у кабинете. Поједини наставници због 
помањкања просторија (јер је 
смена за старије разреде 
искључиво преподневна) 
понеки час одрже и у другом 
кабинету. 

Да ли наставници имају 
и користе просторије за 
припремање наставе? 

ДА 
Увид у кабинете. Користе практикуме, а у 

зборници имају и компјутере 
и интернет. 



Питање Одговор Инструмент Објашњење 
Да ли у школи постоје 
просторије за окупљање 
и дружење ученика? НЕ 

Интервју са 
управом школе. 

Од окупљања ученика једино 
треба поменути Ђачки 
парламент који се одржава у 
свечаној сали. 

Да ли у школи постоје 
просторије за пријем 
родитеља? НЕ 

Интервју са 
управом школе и 
наставницима. 

Родитељи на отворена врата 
долазе или у зборницу или у 
кабинет дотичног наставника. 
Повремено одлазе у 
канцеларије управе школе. 

Да ли школска 
библиотека располаже 
литературом и 
довољним фондом 
књига за потребе 
ученика и наставника? 

ДА 

Интервју са 
библиотекаром. 

Потребно је више нових 
књига, пре свега лектире, а и 
ссавременијих стручних књига 
за наставнике. 

Да ли се школска 
библиотека редовно 
допуњује и 
осавремењује новим 
издањима? 

ДА 

Интервју са 
библиотекаром и 
увид у извештај о 
раду школског 
библиотекара. 

За ту сврху се посећују се 
сајмови књига, библиотеке и 
Дом културе Раковица. 

Да ли у школи постоји 
добро опремљена 
медијатека? 

ДА 
Интервју са 
управом школе и 
библиотекаром. 

Медијатека садржи пар 
стотина софтвера, као и 
техничку опрему. 

Да ли наставници имају 
могућност коришћења 
школске медијатеке? ДА 

Интервју са 
наставницима. 

Наставници користе ресурсе 
медијатеке за угледне часове, 
али поједини и за редовну 
наставу, као и за приредбе, 
квизове и друге активности у 
школи. 

Да ли је наставницима 
омогућен приступ 
интернету? ДА 

Интервју са 
наставницима и 
систем 
администратором. 

Учитељи имају приступ 
интернету у својим 
учионицама, а наставници у 
зборници. 

Да ли се материјал за 
потребе наставе 
обезбеђује у довољној 
мери? 

ДА 

Интервју са 
наставницима и 
управом школе. 

Пре свега је то потрошни 
материјал. 

Да ли школа има 
фискултурну салу? ДА Увид у просторије. Има их заправо две; већу и 

мању. 
Да ли фискултурна сала 
одговара Нормативима? 

ДА 

Интервју са 
руководиоцем 
стручног већа за 
физичко 
васпитање. 

Препорука је да се неке 
справе доправе, а и има 
разлога за куповином нове 
опреме.  

Да ли су спортски 
терени добро уређени? 

ДА 

Увид у спортске 
терене. 

И још увек се врше радови. 
Ове године је обезбеђен кош 
и терен за тенис, а и 
реанимирани су фудбалски 
голови. 

 



Питање Одговор Инструмент Објашњење 
Да ли је наставницима и 
ученицима омогућено 
да спортске терене 
користе и после 
наставе? 

ДА 

Интервју са 
обезбеђењем 
школе и 
наставницима. 

Углавном их користе ученици 
за најразличитије спортске, 
односно рекреативне 
активности. 

 
5.3. Финансијски ресурси 
 
Резултати обрађени по питањима датим у упутству: 

Питање Одговор Инструмент Објашњење 
Да ли је школа у овој 
школској години 
примила додатна 
средства (донације) од 
стране локалне 
заједнице? 

ДА 

Интервју са 
управом школе. 

Нека средства стижу од 
локалне самоуправе, рецимо 
ове године за спортске терене 
за тенис и за скулптуре у 
дворишту школе. 

Да ли је школа имала 
прихваћене пројекте 
који су донели 
материјалну (техничку) 
добит? 

ДА 

Интервју са 
управом школе и 
руководиоцем 
Стручног актива за 
ШРП 

Нека од средства су видео 
бим, платно, микроскопски 
препарати од Science House 
Foundation из САД и 1200 евра 
за техничку опрему од 
комапније Siemens. 

Да ли се у школи 
израђују пројекти 
којима се конкурише за 
додељивање 
финансијских или 
техничких средстава? 

ДА 

Интервју са 
управом школе и 
руководиоцем 
Стручног актива за 
ШРП, увид у 
Развојни план 
школе 

Углавном аплицирамо за 
иностране пројекте. 

Да ли школа има 
сопствене приходе 
(ђачку задругу, 
економију, производњу, 
услуге...) 

НЕ 

Интервју са 
управом школе 

Осим издавања просторија. 

Да ли су у школи 
правилно утврђени 
приоритети за 
расподелу финансијских 
средстава? 

ДА 

Интервју са 
управом школе 

Наставници у оквиру својих 
стручних већа требују 
неопходна средства. 

Да ли школа има 
прецизан финансијски 
план? 

ДА 
Интервју са 
управом школе 

Одређено законом. 

Да ли се расподела 
финансијских средстава 
врши у складу са 
реалним потребама 
школе? 

ДА 

Интервју са 
управом школе 

Треба истаћи да су реалне 
потребе школе увек веће у 
односу на расположива 
средства. 

 
 



5.4. Ресурси локалне средине 
 

Питање Одговор Инструмент Објашњење 
Да ли школа препознаје 
расположиве ресурсе у 
локалној средини који 
могу да помогну 
квалитетнијем раду 
школе? 

ДА 

Интервју са 
управом, пепси 
службом и 
наставницима. 

Користе се сви расположиви 
ресурси, чак и природни 
ресурси. 

Да ли се ресурси 
локалне средине 
користе за потребе 
наставних и 
ваннаставних 
активности школе (Дом 
културе, спортски 
терени, базен...) 

ДА 

Увид у извештаје о 
раду појединих 
стручних већа 

Само ове године смо имали 
неколико активности у 
сарадњи са Домом културе 
Раковица, као што су изложба 
графика и хуманитарни 
концерт за куповину 
електричних колица ученице 
наше школе. 

Да ли је локална 
заједница 
заинтересована за рад 
школе и подржава све 
активности које школа 
организује? 

ДА 

Увид у извештаје 
Школског одбора 

Три члана овог одбора су 
редовни на састанцима и 
активно учествују. Један од 
њих је и члан стручног актива 
за ШРП.  

Да ли школа у сарадњи 
са локалном заједницом 
покреће разне 
иницијативе које 
доприносе како развоју 
школе тако и целе 
локалне заједнице? 

ДА 

Интервју са 
управом, пепси 
службом и 
наставницима. 

Многе акције у школи су 
урађене у сарадњи са 
локалном самоуправом. 

 
 

6. Дискусија 

6.1. Људски ресурси 

6.1.1. Наставни кадар 

Наставници имају одговарајући степен и врсту стручне спреме прописану 
Правилником. У школи је запослен потребан број кадрова. Наставници се разликују 
по дужини радног стажа, а имамо и приправнике, али квалитет наставе и размене 
искустава видно није зависан од тога, већ од личности сваког наставника. Школа 
упућује наставнике у различите облике стручног усавршавања, али према тврди 
руководства, семинари који су бесплатни и који се организују у школи, нису 
довољно посећени (постоје и наставници који уопште нису похађали семинаре и 
препорука је да се са њима обаве разговори). Према анкети, наставници су у 
великом броју препознали ова настојања руководства школе. Они би желели да им 
се семинари плаћају, али школа нема средстава да изађе у сусрет тим захтевима, па 
се сналази другачије (преко пројеката и информисање о бесплатним семинарима). 



Наставници се подстичу и на додатна стручна усавршавања и увек се о томе 
разговора на наставничким већима, што је утврђено увидом у записнике. Лична 
карта школе је учешће у међународним пројектима. Само ове године реализовано 
је осам међународних и још много локалних. Неки од пројеката су донели значајна 
средства школи. Недостатак је што наставници у већем броју не учествују у раду 
својих стручних друштава или струковних актива на нивоу општине или града.  

6.1.2. Ненаставни кадар 

Број и структура запослених усклађени су са законом и одговарају процесу рада и 
броју ученика школе. Овај кадар доприноси квалитетнијем функционисању школе. 
План стручног усавршавања обухвата и ненаставни кадар и пепси служба активно 
учествује и у самоусавршавању и у усавршавању других. 

6.2. Материјално-технички ресурси 

6.2.1. Школски простор и опрема 

Просторни услови, укључујући опрему и намештај, одговарају нормативима и 
адекватно се одржавају. Ситуација није идеална и има притужби, али нису 
есенцијалне природе и настава може да се одвија без проблема. Школа располаже 
просторијом и опремом за коришћење савремене информационе технологије. 
Школа већ дуги низ година има ову опрему, а осавремењена је захваљујући 
пројекту „Дигитална агенда“, Министарства за информационе технологије РС.  Осим 
свечане сале, неких посебних просторија за окупљање ученика и пријем родитеља, 
нема. 

6.2.2. Наставна средства 

Школа располаже потребним и савременим средствима која су очувана и у воих 
последњих годину дана прилично обновљена, а у функцији квалитетнијег, 
иновативног рада са ученицима. Нека од наставних средстава израдили су 
наставници и ученици. Такође, нека наставна средства су настала за потребе 
посебних активности у школи, попут школског дана науке или пројекта GreenWave 
(израда опреме за мерење климатских услова). 

6.2.3. Коришћење расположивих материјално-техничких ресурса 

Сви материјално-технички ресурси су доступни наставницима и ученицима и у 
функцији су наставних и ваннаставних активности. Посебан план за коришћење 
ових средстава не постоји, али у појединачним годишњим и месечним плановима 
рада наставника и ваннаставног кадра укључено је и коришћење ових средстава. 
Ученици се подстичу на самостално коришћење оваквих ресурса, о чему говоре и 
бројне награде које су освојили (истраживачки радови обраовног система „Руђер 
Бошковић“ и удружења наставника „Доситеј Обрадовић“, као и прва награда на 
конкурсу организације Сименс), те пројекти у којима су учествовали (коришћење 
најмодернијих микроскопа за пројекат MicroGlobalScope).  



6.3. Финансијски ресурси 

6.3.1. Структура и намена расположивих финансијских средстава 

Школа има неке изворе средстава; буџет, самосталне изворе, те евентуално корист 
од пројеката, конкурса, као и помоћ локалне заједнице, што у новцу, што у другим 
средствима. Учешће у пројектима је лична карта наше школе и неки од њих су 
школи донели нека средства. Финансијски план и расподела средстава у складу су 
са приоритетима школе. 

6.3.2. Коришћење расположивих финансијских средстава 

Средства се користе плански и наменски, у складу са ШРП-ом и Школским 
програмом. Консултује се Школски одбор, а са самом расподелом су упознати сви 
заинтересовани. 

6.4. Ресурси локалне средине 

6.4.1. Коришћење расположивих ресурса 

Расположиви ресурси локалне средине су утврђени и користе се колико је то 
могуће. Сарађује се са свим релевантним организацијама, а учествује се и 
иницирају се и пројекти локалног карактера. 

 

7. Закључак 

Према свим показатељима који су коришћени ради увида у стање, тим је закључио да је 
остварен ниво 4,  јер је констатовао присуство више јаких него слабих страна, а уз то 
слабе стране су недовољне да би битније утицале на свеукупан квалитет.  Такође, 
увидели смо и јаке стране које нису биле предвиђене правилником о 
самопроцењивању, али њихов ефекат не може да се искључи. Овиме је хиптеза 
потврђена.  

Ипак, простора за унапређивање има. Пре свега, школа може да се ангажује на стицању 
сопствених прихода, мада то не мора да буде ђачка задруга и слично, већ више да се 
ангажује у реализацији пројеката, пошто већ имамо изузетне успехе. Такође, требало 
би размишљати о посебним наменским просторијама за окупљање ђака и родитеља и 
за друге активности школе. Решење је и адекватно опремити поједине просторије ради 
тих циљева. 

 

Чланови тима за самовредновање: 
 
1. Јелена Дробњаковић 
2. Дејан Бошковић 

Београд, 28.6.2012. 


