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1. УСЛОВИ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
 

 
1.1. Анализа остварености препорука добијених у истраживању самовредновања у школској 2018/2019. и 
2019/2020. години 
 
 У школској 2018/2019. години извршено је истраживање у свих седам области вредновања и на основу 
добијених резултата сачињена је листа препорука за унапређивање квалитета рада школе. На основу процене 
заступљености различитих показатеља у школској 2019/2020. години може се рећи да је половина датих 
препорука остварена.  

У настави се примењују очигледна наставна средства; Годишњим и месечним планирањем обухваћено је и 
тематско планирање које се и реализује у складу са плановима; Наставасе повремено одвијала у школском 
дворишту као и на излетишту Забран и у Арборетуму кроз учешће у едукативним радионицама у оквиру пројекта 
„Шума емоција“;  Ученици се континуирано мотивишу да користе различите изворе информације, посебно да 
користе савремене информационе технологије, а школа је у протеклом периоду значајно унапредила 
опремљеност рачунарима и другим савременим средствима за потребе наставе;  Обезбеђен је троделни пано 
путем ког ће бити промовисани различити садржаји који се тичу добробити ученика; На основу анализе посета 
наставним часовима од стране директора и психолога уочава се да наставници свакодневно настоје да 
ученицима приближе наставне садржаје и како да их повежу са знањима  из других предмета и како да их 
примене  у свакодневним ситуацијама; Кроз различите активности тимова (тима за самовредновање квалитета 
рада школе, тима за инклузивно образовање...), евалуације месечних планова присутна је у већој мери свест о 
важности вредновања сопственог рада; Руководиоци и чланови различитих тимова учествују у заједничким 
састанцима, међусобно се информишу, корелирају се садржаји и задаци и заједнички прате ефекти такве 
сарадње која се оцењује као успешна. 

У школској 2019/2020. години на основу добијених резултата самовредновања изведен је следећи закључак: 
сва три стандарда квалитета су у већој мери или у потпуности остварени и присутни у свакодневној пракси 
(Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе – 3,40; Планирање рада 
органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у школи – 3,80; Планирање образовно-
васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда 
постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметих и предметних компетенција – 3,83). У 
оквиру првог стандарда квалитета најнижом оценом је оцењен индикатор У изради Развојног плана установе 
учествовале су кључне циљне групе (наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, 
локална заједница) (оцена 2 – у мањој мери присутно). Чланови тима за самовредновање континуирано су 
пратили процес планирања, програмирања и извештавања и указивали на важност унапређења квалитета, што 
ће чинити и у наредним школским годинама. У овој школској години тим је дао и реализоване су следеће 
препоруке: 

- обављено је истраживање о ставовима наставника према настави на даљину како би се овај вид учења 
додатно развијао и унапређивао; 

- унапређено је оперативно планирање органа и тимова школе кроз прецизније временско одређење у 
оквиру годишњег и месечног планирања; 

- годишњи извештај прати структуру годишњег плана рада школе и садржи мере за даље унапређење 
квалитета рада, а на основу евалуације рада 

- унапређени су дневни и месечни планови наставника 
 
 
1.2. Реализација акционог плана за унапређење квалитета рада установе након извршеног екстерног 
вредновања од стране саветника Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

 Акциони план за унапређење квалитета рада установе након извршеног екстерног вредновања од 
стране саветника Министарства просвете, науке и технолошког развоја сачињен је за Област квалитета 1 - 
Програмирање, планирање и извештавање, Област квалитета 2 -Настава и учење и Област квалитета 4 - 
Подршка ученицима. План активности су сачинили чланови тима за унапређење квалитета и развој школе, а 
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носиоци реализације плана активности су били наставници, стручни сарадници, чланови тимова и органа 
установе. 

У области квалитета 1 - Програмирање, планирање и извештавање реализоване су следеће активности:  
- Сви чланови Наставничког већа упознати са Извештајем о извршеном спољашњем вредновању 
- Израђен је План за унапређење рада установе 
- Обогаћен је програм стручног усавршавања у школи  
- На основу резултата самовредновања у претходној школској години и уочених слабости сачињен акциони план 
за самовредновање у школској 2019/2020. Години 
- Самовредновање у установи је усаглашено са Правилником о стандардима квалитета рада установе и у 
истраживање се укључују све циљне групе релевантне за одабрану област квалитета која је у овој школској 
години Област квалитета 1 - Програмирање, планирање и извештавање 
- Школски програм садржи начин прилагођавања рада и услова, начин прилагођавања циљева и исхода, као и 
садржаја образовно-васпитног рада, начин остваривања додатне подршке за ученике школе у три нивоа 
прилагођавања 
- Израђени су акциони планови за све посебне програме који су саставни део Школског програма и Годишњег 
плана рада школе за школску 2019/2020. Годину (програм културних активности, програм здравствене заштите, 
програм сарадње са родитељима, програм социјалне заштите, програм заштите од дискриминације, насиља, 
злостављања, занемаривања, програм превенције малолетничке делинквенције, програм професионалне 
оријентације, програм примене Конвенције о правима детета) 
- Обогаћна је понуда секција. Ученицима млађих и старијих разреда омогућено је учешће у драмско-
рецитаторској, ритмичкој, ликовној  секцији; ученицима млађих разреда омогућено је учешће и у еколошкој 
секцији, док је ученицима старијих разреда омогућено учешће и у спортској, техничкој и фотографској секцији 
(укупно има 7 секција). 
- Унапређено је месечно и дневно планирање наставника кроз израду новог оперативног плана (отклоњене су 
уочене слабости), а дневне припреме за рад наставника су уједначеног квалитета, обухватају рад по ИОПу са 
свим ученицима 
- Процес извештавања је унапређен; извештај прати структуру годишњег плана у највећој мери, сви извештаји 
садрже обавезне елементе; извештаји као облик евалуације рада садрже и мере за унапређење рада у 
наредном периоду. 
 

У области квалитета 2 – Настава и учење реализоване су следеће активности: 
- Учионички простор је прилагођен у највећој могућој мери (за потребе одмора и релаксације ученика за 

време боравка у школи формиран је кутак са струњачама, набављене су и пилатес лопте) 
- Све учионице опремљене рачунарском опремом (у значајној мери је унапређена опремљеност школе 

рачунарском опремом) 
- Наставници користе у настави очигледна дидактичка средства (већи број наставника у раду користи 

очигледна наставна средства и савремена средства) 
- Наставници на уједначен начин воде евиденцију о напредовању ученика (педагошка свеска садржи исте 

елементе неопходне за праћење ученика) 
- Корелација наставних садржаја из различитих предмета је присутна у већем степену на свим часовима, 

наставник ефикасно усмерава интеракцију међу ученицима, заступљена је на свим часовима, наставник 
успешно демонстрира за време часа како планиране активности и исходи доприносе развоју социјалних 
вештина ученика (евиденција директора и психолога о посетама наставним часовима) 

-  
У области квалитета 4 – Подршка ученицима реализоване су следеће активности: 

- Обезбеђени су панои у учионицама и у ходнику школе који су у функцији промоције постигнућа ученика 
- У значајној мери је унапређен квалитет индивидуалних образовних планова:  Педагошки профили су 

израђени на основу различитих извора информација о функционисању ученика у реалним животним 
ситуацијама, правилно су идентификоване приоритетне области, стручни сарадници, наставници 
индивидуалне наставе, родитељи и вршњаци укључени су у реализацију активности, Тим за инклузивно 
образовање редовно врши процену квалитета ИОП-а и евалуацију свог рада, а као додатни извор 
података прати се и квалитет ИОП-а оцењује на основу РМ 2 Обрасца.  
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- У оквиру задатака на унапређењу додатне подршке коју школа пружа другим установама постигнуто је 
напређење у следећем: Значајно је повећан проценат ангажовања запослених на пословима додатне 
подршке (у складу са новом систематизацијом 1 запослени је ангажован на 35% наставе у школи и 65% 
је ангажован на пословима пружање стручне додатне подршке), до краја школске године пристигло је 56 
захтева за пружањем додатне подршке из предшколске установе, 5 основних и 3 средње школе. У 
непосредном раду су ангажовани наставници дефектолози (7) и стручни сарадници (2).  Стручна 
додатна подршка се у највећој могућој мери одвија у установи коју дете / ученик похађа;  Утврђено јеј је 
да не постоје услови и могућности да се одговори на све захтеве. 

 
 
1.3. Материјално-технички и просторни услови рада школе – школска зграда 
 
                    Објекти за образовно-васпитни рад и ниво њихове опремљености: 
 

Просторије 
 

Број просторија 

Учионице за наставу - 5 учионица у првој смени и  у другој 
смени  
- 1 сензорна учионица у првој и другој 
смени 
- 3 учионицe у издвојеним одељењима 
(користе се у једној смени) 

Просторија за стручне сараднике и наставнике 
индивидуалне наставе 

1 просторија која се користи у 2 смене 

Просторија за припрему наставника 1 просторија која се користи у 2 смене 

Просторија за медицинску сестру 1 просторија која се користи у 2 смене 

Фискултурна сала 1  

Канцеларија за директора,  секретара и шефа 
рачуноводства 

1 канцеларија  

Просторија за техничко особље 1 просторија која се користи у 2 смене 

Санитарне просторије  3 (2 за ученике и 1 за запослене)  
 

Простор за архиву и остава 
 

1 (простор за архиву у ОШ „Јован 
Јовановић Змајˮ и магацински простор у 
Првој обреновачкој основној школи у 
Кртинској) 

 
Опремљеност простора школе 
 
Школа је опремљена са: 4 рачунара за потребе стручних сарадника и административно-техничког особља,  11 
рачунара, 8 лаптопова и 7 таблета за потребе наставе, 4 штампача, 1 копир апарат, 1 скенер, 1 тач скрин 
монитор, 2 телевизора, 1 ДВД уређај, 1 видео бим, 1 пројектор, 1 графоскоп, 5 музичка уређаја, 1 синтисајзер, 1 
камера, 1 апарат за пластифицирање. Школа поседује и стручну литературу, неопходна наставна и специфична 
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дидактичка средства (елементи Монтесори материјала), едукативну моторичку таблу, Брајеву машину за 
ученике са оштећењем вида, инвалидска колица за потребе ученика са телесним инвалидитетом. Сва 
дидактичка средства се одржавају, чувају и редовно допуњавају новим. 
Школа поседује сензорну учионицу која се налази на првом спрату ОШ „Јефимија” опремљену основним 
пакетом опреме и уграђену туш кабину за потребе ученика са вишеструким сметњама у развоју у тоалету на 
приземљу школе.  
Школа је адекватно опремљена за образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју уважавајући њихове 
образовно-васпитне потребе да сваки појединац развије своје психофизичке потенцијале.  
Школа је адекватно опремљена за образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју уважавајући њихове 
образовно-васпитне потребе да сваки појединац развије своје психофизичке потенцијале.  
 
1.4. Педагошка организација 
 

Образовно-васпитни рад реализован је у матичној школи и издвојеним одељењима. У матичној школи 
образовно-васпитни рад је био организован у две смене, са равномерним смењивањем на две недеље, у 
издвојеним одељењима у Баричу и Стублинама у преподневној смени, а у издвојеном одељењу у Дражевцу од 
12 часова. 
Настава у матичној школи се изводила у објекту ОШ „Јефимија” у Обреновцу у улици Краља Милутина број 3. 
Школа користи 5 учионичких простора и сензорну учионицу за извођење наставе, један међуучионички простор 
за рад стручних сарадника и наставника индивидуалне наставе, један међуучионички простор који користи 
управа, једну просторију за рад медицинске сестре, једну просторију за припрему наставника и једну просторију 
за техничко особље. Школа користи фискултурну салу, тоалете, а може користити библиотеку и стоматолошку 
амбуланту. Настава у издвојеним одељењима се изводи у учионицама у оквиру основних школа у Дражевцу, 
Баричу и Стублинама. 
 Образовно–васпитни рад се реализовао у просторијама матичне школе и издвојеним одељењима 
укупне површине 847м². Учионички простори, просторија за стручне сараднике и наставника индивидуалне 
наставе, просторија за сензорну учионицу, просторија за управу школе, просторије за медицинску сестру, 
техничко особље и за припрему наставника за наставуу матичној школи заузимају175м2 и користе се у две 
смене, а остале површине (ходници, тоалети, сала за физичко) заузимају 612м2 и заједнички се користе са ОШ 
„Јефимија”, а школа „Љубомир Аћимовић” их користи самостално у другој смени. У издвојеним одељењима 
користе се 3 учионичка простора укупне површине 60 м2. Просторије су опремљене адекватним школским и 
канцеларијским намештајем, потребним наставним и дидактичким средствима, рачунарском опремом и 
санитарно-техничким уређајима. Све просторије су добро осветљене, са ПВЦ столаријом, а школа је 
прикључена на даљинско централно грејање.  
 
1.5. Одржавање просторија 
 
Хигијенско-санитарно уређење школског простора  се одвијало свакодневно, посебно простора који користе 
ученици наше школе и ученици ОШ „Јефимија” (тоалет и хол) у циљу превенције и очувања здравља. Појачане 
хигијенске мере одвијале су се за време другог полугодишта услед епидемије корона вируса.  
 
1.6. Опремљеност просторија 
 
Све учионице су адекватно опремљене школским намештајем у складу са прописаним стандардима и 
нормативима опреме. 
 
1.7. Грејање просторија 
 
У матичној школи грејање је даљинско централно, а у издвојеним одељењима сопствено централно (с обзиром 
на то да се издвојена одељења налазе при редовним основним школама).  
 
1.8. Школска кухиња 
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Школа нема сопствену школску кухињу.  
 
1.9. Школска библиотека 
 
Школа нема сопствену библиотеку, али на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи са ОШ „Јефимија” 
може користити библиотеку ове школе.  
 
1.10. Зубна амбуланта 
 
Школа нема сопствену зубну амбуланту, али ученицима је било доступно коришћење зубне амбуланте ОШ 
„Јефимија“. 
 
1.11. Запослени у школи 
 
Квалификациона структура запослених у непосредном образовно-васпитном раду са ученицима у потпуности 
задовољава потребе школе и у складу је са Правилником о врсти и степену стручне спреме и систематизацијом 
радних места и Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 
основног образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју. 
 
 
Табеларни приказ - запослени у школи и кадровска структура запослених 
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1.12. Родитељи и ученици 
 

Квалификациона структура родитеља: Већина родитеља ученика припада популацији са ниским 
образовним статусом (одређени  број родитеља ученика нема завршену основну школу или имају само 

 
Запослени 

Број 
радника 

ПК ВКВ СС ВШ ВС 

Директор у посебним условима 1      1 

Стручни сарадник - психолог у посебним 
условима 

1     1 

Стручни сарадник - логопед у посебним 
условима 

0,5     0,5 

Логопед – наставник дефектолог  
индивидуалне наставе у посебним условима 

0,5     0,5 

Реедукатор психомоторике - наставник 
дефектолог индивидуалне наставе 
реедукације психомоторике у посебним 
условима 

1     1 

Дефектолог наставник за групу предмета и 
додатну подршку  

1     1 

Дефектолог - наставник са одељењским 
старешинством у посебним условима 

8     8 

Дефектолог – наставник са одељењским 
старешинством у комбинованом одељењу од 
два разреда у посебним условима 

2     2 

Дефектолог – наставник са одељењским 
старешинством у комбинованом одељењу од 
три разреда у посебним условима 

1     1 

Дефектолог – наставник са одељењским 
старешинством у комбинованом одељењу од 
четири разреда у посебним условима 

1     1 

Дефектолог - наставник у кућној настави  0,3 
 

    0,3 

Дефектолог - наставник у кућној настави  0,3     0,3 

Наставник физичког васпитања/физичког и 
здравственог васпитања у  посебним 
условима 

1.05     1.05 

Наставник верске наставе у посебним 
условима 

0,52     0,52 

Наставник грађанског васпитања у посебним 
условима  

0,05     0,05 

Наставник енглеског језика у посебним 
условима 

1,31     1,31 

Наставник немачког језика у посебним 
условима 

0,78     0,78 

Секретар у посебним условима 1      1 

Шеф рачуноводства у посебним условима  1     1 

Медицинска сестра/техничар у посебним 
условима 

1   1   

Домар/мајстор у посебним условима  0,40    0,40   

Спремачица у посебним условима 1,77  1,77     

 
Укупно: 

 
26,48 

 
1,77 

  
1,40 

  
23,31 
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завршену основну школу, односно стечене квалификације помоћних радника и сл.). Породице ученика углавном 
припадају социјално маргинализованим групама са изразито лошим социјално-економским и стамбеним 
условима и корисници су материјалне помоћи код Центра за социјални рад.  Мањи број родитеља има завршену 
средњу школу, односно факултет и запослење.  

Однос родитеља према школи је позитиван. С обзиром на то да одређен број родитеља ученика са 
сложеним сметњама у развоју доводи децу у школу, сарадња се одвија континуирано, а са свим родитељима 
школа развија партнерски однос. Слабија сарадња се остварује са родитељима ученика који нередовно похађају  
наставу. Одређен број ученика потиче из осетљивих група са неповољним образовним, социјалним, културним, 
економским,  материјалним и стамбеним условима што доводи до честе промене пребивалишта ученика. По 
овом питању школа остварује интензивнију сарадњу са Центром за социјални рад и надлежним органима 
јединице локалне самоуправе. 
 
1.13. Друштвена средина 
 
У циљу реализације различитих активности школе у првом полугодишту школске 2019/2020. године остварена је 
сарадња са:  

1. Организацијама, установама и институцијама у локалној заједници 
- надлежним органима Градске општине Обреновац (Комисија за образовање, Комисија за културу, ЈП за 

изградњу Обреновац, Интерресорном комисијом) 
- Домом здравља Обреновац (Школски диспанзер) 
- Центром за социјални рад Обреновац 
- Основним и средњим школама на територији општине Обреновац 
- Предшколском установом „Перка Вићентијевић“ 
- Дневним боравком за децу и омладину ометену у развоју Обреновац  
- ПД ТЕНТ Д.о.о. 
- Јавним предузећем за информисање-радио Обреновац, РТВ Маг 
- ЈП Спортско-културни центар Обреновац 
- ЈП за заштиту животне средине  
- Геронтолошки центар Обреновац 
- Савет за здравствену, дечију и социјалну заштиту, Обреновац 

 
2. Сарадња са организацијама, установама и институцијама града Београда и Републике Србије 
- Секретаријатом за образовање и дечију заштиту града Београда 
- Секретаријатом за социјалну заштиту града Београда 
- Основним и средњим школама за образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју на 

територији града Београда, посебно са ШОСО са домом „Свети Сава” Умка 
- Министарством просвете, науке и технолошког развоја 
- Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
- Институтом за ментално здравље  
- Заводом за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију проф. др Цветко Барјовић 
- Клиником за неурологију и психијатрију за децу и омладину 
- Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију 

 
3. Сарадња са удружењима грађана и социјално хуманитарним организацијама у локалној заједници 
- Црвени крст Обреновац 
- СОС Дечија села 
- Хуманитарна организација „Дечије срце“ 
- Удружење глувих и наглувих Обреновац 
- Удружење за церебралну парализу 
- ЦОКТ Тент 
- Термо тек флексом 
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4. Сарадња са удружењима грађана и социјално хуманитарним организацијама града Београда и 
Републике Србије 

- Друштвом дефектолога Београда 
- Саветом за унапређење положаја  инвалида града Београда 
- Хуманитарном организација „Помоћ породициˮ Београд 
- Центром за квалитетно образовање 
- Друштвом психолога Србије 
- НВО «Лого Педагогика» 
- Фонд Б92 
- Београдским центром за особе са инвалидитетом 
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2.  ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА 
 
2.1. Бројно стање ученика и одељења на крају школске 2019/2020. године  
 
Табела 3: преглед структуре ученика на крају школске 2019/2020. године 

Разреди и 
одељења у 
матичној 
школи 

Број ученика у 
матичној  
школи 

Издвојена   
комбинована 
одељења 

Комбинације 
разреда 

Број ученика 
у 
издвојеним 
одељењима 

I (3) - II (4) 7 Дражевац I (1), II (2), IV (1) 4 

III/1 5 Барич I (1),III (1), IV (2), V (1) 5 

IV/1 3 Стублине III (1), VIII (3) 4 

V/1 4    

VI/1 5    

VI/2 6    

VII/1 4    

VII/2 5    

VIII/1 7    

Укупно 46   13 

Укупан број ученика у школи је 59 

 
Матичну школу похађа 46 ученика, распоређених у 9 одељења, од првог до осмог разреда, а 3 издвојенa 
комбинованa одељења је похађало 13 ученика. На крају школске 2019/2020. године ОШ „Љубомир Аћимовић“ 
похађало је укупно 59 ученика у 12 одељења. 

 
 

2.1. Табеларни преглед и квалитативна анализа општег успеха и постигнућа ученика од 1. до 8. разреда 
31.08.школске 2019/2020. године 
 
Табела 4: преглед и квалитативна анализа општег успеха и постигнућа ученика од 1. до 8. разреда на крају   
школске 2019/2020. године 
 
У првом разреду укупно има 5 ученика и сви су позитивно описно оцењени (100%). Укупан број ученика од првог 
до осмог разреда је 59. 
 
Разред Укупан 

бр.учен.  
у разреду 

Одлични 
ученици 
бр./ % 

Вр. добри 
ученици 
бр./ % 

Добри 
ученици 
бр./% 

Довољни 
ученици 
бр./% 

Неоцењени 
бр./ % 

Прос. оцена 
разреда 

Други 6 2 / 33% 
 

3 / 50% 
 

1 / 16% 
 

/ / 4,11 

Трећи 7 
 

3 / 42,9% 3 / 42,9% 1 / 14,3% / / 4,07 

Четврти 6 3 / 50% 2 / 33,33% 1 / 16,6% / / 4,27 
 
 

Пети 5 2 / 40% 2 / 40% 
 

/ / 1 / 20% 4,36 
 
 

Шести 11 6 / 54,5 % 
 

5 / 45,5% / / / 4,54 
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Седми 9 7 / 77,7% 2 / 22,2% / / / 4,64 
 

Осми 10 4 / 40% 5 / 50% / 1 / 10% / 4,25 

Укупно 54 27 
50% 

22 
40,7% 

3 
0,05% 

1 
0,02% 

1 
0,02% 

4,32 

 
Због непохађања наставе, на крају школске 2019/2020. године 1 ученик петог разреда који није приступио 
полагању разредног испита у јунском року не завршава разред. Укупан број изостанака на нивоу школе је 5228 
оправданих изостанака, а неоправданих изостанака нема.  
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- 02.09. - Почетак школске године и пријем првака  
 
 
 
 
 
 
 
 
– 07-10. Октобра – Обележавање Дечије недеље „Да право свако дете ужива лако!- 30 година Конвенције о 
правима детета“;  
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- 10.10. Обележен Светски дан менталног здравља;  
 
- у сарадњи са НВО „Лого Педагогика“ одржан тродневни семинар „Изазови професионалне комуникације 
запослених који раде са осетљивим групама грађана“ Дом културе, Обреновац; 
 
- реализован једнодневни акредитовани семинар ,,Пројектна настава и тематско планирање у млађим 
разредима основне школе“.  
 

 
 

 
– У сарадњи са Црвеним крстом Обреновац одржана радионица за ученике о трговини људима;                

 

       
 
- у сарадњи са НВО „Лого Педагогика“ одржане 3 радионице за ученике наше школе и ОШ „Јефимија“ на 
излетишту Забран (теме: Гмизавци, Лептири, Сурлаши);  
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- Ученици и.о. Барич присуствовали представи „Чаробна мушмула“ у ОШ „14. Октобар“ у Баричу;  
 

      
 
- учешће ученика наше школе на турниру у стоном тенису у организацији Удружења глувих и наглувих у 
Обреновцу;  
 

      
 
- дониране пчелице роботи у оквиру акције „Битка за знање“ Фонда Б92. 
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–  поводом обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом  03. Децембар ученици наше школе су 
учествовали на литерарном конкурсу "И ја сам равноправни део екипе" у сарадњи са Београдским центром за 
особе са инвалидитетом и Црвеним крстом Обреновац;   
 
- у сарадњи са НВО „Лого Педагогика“ одржана последња радионица са темом Камповање у Арборетуму у 
Обреновцу и завршна конференције пројекта „Шума емоција“ 11. Децембра;  
 

       
 
- 20.12. обележавање Међународног дана људске солидарности у сарадњи са Геронтолошким центром чији су 
корисници посетили нашу установу;   
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- 27.12. Новогодишња приредба одржана у просторијама матичне школе уз присуство родитеља и донатора 
новогодишњих пакетића за ученике који су подељени ученицима после приредбе. Истог дана ученици и 
наставници наше школе су учествовали у традиционалној манифестацији „Дан јелки“ на главном тргу. 
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- 27.1. прослава школске славе Свети Сава и подела пакетића ученицима. 
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– 06. и 07.02. 2020. - похађање дводневног акредитованог семинара ,,Одрастање без алкохола, дроге, коцке, 
секти и насиља“  
 

      
 
- 14.02.2020. - учешће на стручном семинару „Обука запослених у образовању за примену образовних 
стандарда и самовредновање рада установа у основном и средњем образовању“  
 

 
 
 
- Обележен Међународни дан жена 8. март 
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– почетак одвијања наставе на даљину (17. март);  
 
- Дан школе (22. март) објављен први број часописа Љуба на сајту школе, прослава је одложена због ванредног 
стања https://osljubomiracimovic.rs/wp-content/uploads/2020/04/%C4%8Casopis-komplet.pdf 
 
 

 
 
 
– обележен Светски дан аутизма (02. април);  
 
- учешће ученика у иницијативи деце Италије „Све ће бити добро“;  
 

        
 

         
 
- обележени ускршњи празници са презентацијом ученичких радова на фејсбук профилу школе;  
 

         

https://osljubomiracimovic.rs/wp-content/uploads/2020/04/%C4%8Casopis-komplet.pdf
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- обележен Дан планете земље (22. април);  
 
- 22,23. и 24. априла реализован пробни завршни испит за ученике осмог разреда;  
 
- учешће школе на конкурсу Теленор фондације са пројектом „Лого Дигитаоница“;  
 
- учешће на вебинару „Анализа ставова педагога и психолога запослених у школама о статусу и правном оквиру“ 
(24. април);  
 
- обављено истраживање на тему „Ставови наставника према настави на даљину“; 
 
 
 

 
 

– учешће на креативном конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја са темом „Моја 
породица – моја слобода“ чиме је обележен Светски дан породице (15. мај);  
 

     
 

    
 
 
- учешће на Међународном фестивалу „Играј се з мано“ из Словеније (учешће кроз представљање програма са 
обележавања Дана школе 2019. године);  
 
- учешће на вебинару „Ресурси за писање Еразмус + пројеката“ (20.мај);  
 
- обележен Светски дан биодиверзитета (22. мај) 
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– реализован поновљен пробни завршни испит за ученике осмог разреда (01. и 02. јун);  
 
- од 3-16. јуна организована је припрема и полагање разредног испита за ученике осмог разреда, а у периоду од 
16 – 26. јуна припремна настава за ученике од другог до седмог разреда који полажу разредни испит у јунском 
року, док је полагање организовано 29. и 30. јуна;  
 
- одржан завршни испит за ученике осмог разреда (17,18. и 19. јун);  
 
- обележен Светски дан заштите животне средине (05. јун);  
 
- организовано дружење матураната у просторијама школе и додељивање награде „Ученик генерације“ ученику 
Дејану Николићу (23. јун);  
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Самовредновање и вредновање рада школе у школској 2019/2020. години 

   

 Чланови тима за самовредновање су на почетку школске године сачинили акциони план за 
самовредновање области квалитета 1: Планирање, припремање и извештавање у складу са Правилником о 
стандардима квалитета рада школе. Сачињена је чек листа за оцену појединачних индикатора стандарда 
квалитета.  

Укупно је одржано 5 састанка чланова тима како је и било предвиђено планом рада тима, на којима је 
анализирана документација (Школски програм, Годишњи план рада школе, Годишњи извештај, Глобални план 
наставника и стручних сарадника, Месечни планови наставника и стручних сарадника, Индивидуални образовни 
планови, Развојни план, припреме за наставне часове кроз извештаје о посетама наставним часовима  
директора и психолога школе). Оцене за остварености индикатора и стандарда квалитета доношена је и на 
основу упитника који су попуњавали наставници, а који се односе на подручја вредновања Планирање и 
припремање и Наставни процес из Приручника за самовредновање и вредновање рада школе.  

Општи закључак је да су сва три стандарда квалитета у већој мери или у потпуности остварени и 
присутни у свакодневној пракси (Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе 
– 3,40; Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у школи – 3,80; 
Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и васпитања, 
стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметих и предметних компетенција – 
3,83). У оквиру првог стандарда квалитета најнижом оценом је оцењен индикатор У изради Развојног плана 
установе учествовале су кључне циљне групе (наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, 
локална заједница) (оцена 2 – у мањој мери присутно). Чланови тима за самовредновање и стручног актива за 
развојно планирање у више наврата су позвали да се што већи број наставника и родитеља укључи и допринесе 
изради новог развојног плана са којом се отпочело у току другог полугодишта.  

Подаци добијени путем упитника такође су у складу са претходно наведеним закључком који се 
првенствено односи на планирање и припремање наставе. Истраживање је обављено путем упитника из 
Приручника за самовредновање и вредновање рада школе. Укупно је учествовало 18 наставника разредне, 
предметне и индивидуалне наставе. Подаци су обрађени путем СПСС програма дескриптивном статистичком 
анализом.  Добијени су следећи подаци: 
 
Планирање - Наставници су овај  показатељ оценили високом оценом, односно истичу његову важност (средња 
оцена важности износи 3,54) и присутност у свакодневном раду (просечна оцена процене присуства показатеља 
износи 3,30). Идентификоване су  поједине ставке  које су нешто ниже оцењене а то су ставка: „У наставним 
плановима временски је усклађена обрада тема заједничких за више предмета“, ''Моји планови рада садрже 
различита места извођења наставе у функцији остваривања циљева и задатака'', ставка:“ Писмене провере су 
временски усаглашене са проверама из других предмета'' процењена је као мање важна и истовремено мање 
присутна у пракси. 
Припремање - Наставници су овај  показатељ оценили високом оценом, односно истичу његову важност 
(средња оцена важности износи 3,56) и присутност у свакодневном раду (просечна оцена процене присуства 
показатеља износи 3,39). Идентификоване су  поједине ставке  чија је важност и присутност оцењена нешто 
нижим оценама: „Планирам одговарајуће моделе, препарате и приручна средства“, „Израђујем наставне 
материјале потребне за час у сарадњи са ученицима“, „По реализованим часовима бележим запажања и допуне 
и користим их у следећем припремању“. У мањој мери су присутне, а оцењене као веома важне, следеће ставке  
„За припрему користим стручну литературу“, „Добре припреме размењујем са колегама“, „Планирам активирање 
ученика ради коришћења њихових предзнања“, „Планирам коришћење наставних средстава“. 
Комуникација и сарадња - Наставници су овај  показатељ оценили високом оценом, односно истичу његову 
важност (средња оцена важности износи 3,71) и присутност у свакодневном раду (просечна оцена процене 
присуства показатеља износи 3,67). Све ставке су процењене као важне и у високој мери присутне у пракси, 
осим ставке „Подстичем ученике да заједнички траже нова решења задатака“ која је у мањој мери присутна у 
свакодневној пракси. 
Рационалност и организација - Наставници су овај  показатељ оценили високом оценом, односно истичу његову 
важност (средња оцена важности износи 3,68) и присутност у свакодневном раду (просечна оцена процене 
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присуства показатеља износи 3,54). Све ставке су процењене као важне и у високој мери присутне у пракси, 
осим ставке „Употребљавам расположива наставна средства и материјале“ и „Током часа резимирам обрађено 
градиво“. 
Подстицање ученика - Наставници су овај  показатељ оценили високом оценом, односно истичу његову важност 
(средња оцена важности износи 3,62) и присутност у свакодневном раду (просечна оцена процене присуства 
показатеља износи 3,49). Све ставке су процењене као важне и у високој мери присутне у пракси, осим ставки 
„Задаци које дајем су изазовни за ученике и траже примену“, „Упућујем ученике у истраживачки рад“.  
Корелација и примена знања - Наставници су овај  показатељ оценили високом оценом, односно истичу његову 
важност (средња оцена важности износи 3,56) и присутност у свакодневном раду (просечна оцена процене 
присуства показатеља износи 3,18). Ставке које су процењене као мање важне важне и и истовремено мање 
присутне у пракси су „Препоручујем ученицима да користе додатне изворе информација (часописе, стручне 
књиге, интернет...)“, „Заједно са ученицима правим програме за поједине ваннаставне активности на основу 
њихових интересовања“. Мање присутне су и ставке „Подстичем ученике да при учењу новог садржаја користе 
знања и вештине стечене у другим областима“, „Подстичем ученике да примене научено у свакодневном 
животу“. 
 
 У другом полугодишту чланови тима за самовредновање су рад прилагодили условима одвијања 
наставе на даљину с обзиром на проглашење ванредне ситуације. Наставили са анализирањем наведене 
документације. Активно су учествовали у изради новог развојног плана школе за период од 2020 – 2025. године. 
Обавили су истраживање о ставовима наставника према настави на даљину и били активно укључени у 
евалуацију и извештавање о свим сегментима рада школе кроз давање смерница и ангажовање у изради 
годишњег извештаја о раду школе у школској 2019/2020. години.  
 

Резултати истраживања Ставови наставника према настави на даљину 
Истраживање је спроведено крајем априла месеца са циљем прикупљања релевантних података о 

двијању наставе на даљину, односно ради стицања увида у ставове наставника и њихово доминантно 
расположење за време одвијања наставе на даљину услед ванредног стања због пандемије вируса.  
Истраживање је спроведено путем задавања упитника онлајн (Google Form платформа). Упитник садржи укупно 
18 питања: 10 тврдњи које се односе на реализацију наставе на даљину са понуђеним одговорима на  
петостепеној скали слагања Ликертовог типа, 7 питања која се односе на учесталост присуства појединих 
осећања / стања са понуђеним одговорима на петостепеној скали учесталости Ликертовог типа и 1 питање 
отвореног типа.  
Укупно је 20 наставника приступило попуњавању упитника и добијени су следећи подаци: 
Велика већина наставника (81%) сматра да успешно реализује наставу на даљину. 71,5% наставника сматра да 
би волели да унапреде своје знање за извођење овог облика наставе, док истовремено 80,9% наставника 
сматра да поседује неопходне информатичке вештине неопходне за реализацију овог вида наставе. 90,5% 
наставника се делимично или у потпуности слаже са тврдњом да је подршку коју добијају од својих колега и 
школе довољна. 80,1% наставника оцењује позитивно сарадњу са родитељима и сматра да је она повремено 
чак и боља у поређењу са сарадњом у редовним условима. Мишљења су подељена када је реч о организацији 
достављања материјала: 47,6% сматра да им то не представља проблем, док 47,7% наставника наводи да им је 
понекад тешко да се организују у достављању материјала ученицима и родитељима. Такође, 57,1% наставника 
сматра да успешно усклађује приватне и пословне обавезе, док 19% сматра да се не сналази најбоље у овој 
организацији, а 23,8% наставника је неодлучно.  66,6% наставника сматра да су повратне информације које 
добијају од ученика довољне, док су остали неодлучни по овом питању. Упркос таквом податку, чини се да, када 
је реч о оцењивању, добијене повратне информације, односно сама природа овог облика наставе чини да 47,6% 
наставника сматра да делимично има тешкоћу у оцењивању постигнућа ученика, 23,8% је неодлучно, док 21% 
наставника сматра да им оцењивање и процена постигнућа не представља проблем. Већина наставника (66,6%) 
сматра да је настава на даљину много захтевнија и да је неопходно додатно ангажовање у припремању, 
извођењу и евалуацији наставе (9,5% се не слаже са овим ставом, док је 19% неодлучно у процени). 
Када је реч о психичком стању запослених у овој ситуацији на основу података се може рећи да доминирају 
позитивна осећања и стања, односно да су наставници претежно задовољни својим животом у датим условима 
(укупно је 61,9% делимично или у потпуности задовољно својим животом, док је 33,3% и задовољно и 
незадовољно, а 4,8% се изјашњава као више незадовољно него задовољно).  
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 На последње питање отвореног типа су добијена два одговора чија анализа садржаја упућује на 
закључак о неопходности опремања и едуковања свих актера у процесу образовања за овакав вид наставе, 
односно примену савремених информационих технологија у настави, као и, када је реч о школама нашег типа, 
истакнута је непосредна улога и подршка  дефектолога као незаменљива и неизоставна.  

14. фебруара чланови тима су присуствовале стручном усавршавању односно обуци у оквиру 
заједничког пројекта МПНТР и ЗВКОВ под називом „Обука запослених у образовању за примену образовних 
стандарда и самовредновање рада установа у основном и средњем образовању“, након чега су у августу 
месецу организовале презентацију са обуке и упознале их са актуелним принципима самовредновања 
квалитета рада школе.  

На основу свих добијених резултата истраживања самовредновања квалитета рада школе и анализе 
рада тима донете су следеће препоруке тима за унапређење квалитета рада школе: 

- у већем степену укључити наставнике у реализацију развојног плана школе 
- наставити са добром праксом која се односи на дневно, месечно и годишње планирање 
- наставити са истраживачко – аналитичком праксом и даље оснаживати запослене за самовредновање 

квалитета рада 
- обоћивати школски програм новим садржајима и вршити прилагођавања програма и планова у складу 

са развојним способностима ученика и законским изменама 
- даље унапређивати квалитет индивидуалних образовних планова 
- наставити са евалуацијом рада тимова и давањем конкретних мера за унапређење рада кроз 

извештаје о раду 
- оснаживати дигиталну компетенцу код ученика и наставника 
- обезбедити унапређивање знања за извођење наставе на даљину кроз размену искуства, приказе 

примера добре праксе, односно хоризонтално учење 
- обезбедити већу заступљеност тематске, пројектне и амбијенталне наставе 
- обезбедити већу заступљеност савремених наставних средстава и дидактичког материјала у настави 
- обезбедити у већој мери међупредметну корелацију и функционалност знања кроз практичан и 

истраживачки рад у настави 
- обезбедити веће присуство вршњачког учења у настави како би се позитивно деловало на 

мотивационе факторе учења и стварање инклузивног окружења 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летопис израдила 
Биљана Стефановић,  

стручни сарадник психолог 
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