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Чланови Тима су:
1. Тијана Глигоријевић, наставник. рачунарства и информатике, координатор тима
2. Владимир Милосављевић, наставник предметне наставе
3. Тања Бабејић, стручни сарадник, психолог
4. Стеван Савић, наставник. саобраћајне групе предмета
5. Марија Премовић, наставник. машинске групе предмета
6. Никола Шојановић, наставник. физичког васпитања
7. Никола Милосављевић, наставник. саобраћајне групе предмета
8. Представник родитеља: Тања Стефановић (I2)
9. Представник Школског одбора: Бобан Николић
10. Представник Ученичког парламента: Невена Ђорђевић (I4)
На састанцима који су одржани, чланови Тима за самовредновање су договорили да се
ове године уради вредновање свих области, како би се до 15. сепптембра донео Развојни план
установе. Подељена су задужења за области квалитета, анализирани стандарди и индикатори,
циљеви и задаци и докази за исте, договорено је о временској динамици реализације појединих
фаза процеса самовредновања, о процедурама, о току и методологији самовредновања.
Наиме, треба нагласити да је самовредновање планирано и обављено у складу са
важећим прописима, тачније, правилницима о вредновању квалитета рада установа и
стандардима квалитета, прецизније, према Правилнику о стандардима квалитета рада
установе објављеног у ''Сл. гласнику РС'', бр. 7/2011 и 68/2012 и Правилнику о вредновању
квалитета рада установа објављеног у ''Сл. гласнику РС'', бр. 9/2012.
Задаци самовредновања произилазе из постављених циљева самовредновања, а у складу су
и са индикаторима. У оквиру сваког вреднованог стандарда, дате су детаљније информације о
задацима који се односе на тај стандард.
Информације о методолошком оквиру самовредновања дате су за сваки вредновани
стандард посебно.
Тим за самовредновање је пошао од следеће одлуке о валуацији (процени) стандарда:
 Стандард је неостварен уколико има мање од половине остварених индикатора
(мање од 49%);


Стандард је делимично остварен уколико има половину или нешто више од
половине присутних индикатора (50% до 75%);



Стандард је добро остварен уколико има знатно више од половине остварених
индикатора (76% до 95%); уколико су, на пример, сви индикатори остварени, изузев
једног;
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Стандард је у потпуности остварен уколико су присутни сви индикатори
(96% до 100%);
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Важно је нагласити да процена присутности односно остварености индикатора не мора
бити потпуна. Индикатори могу бити присутни у мањој мери, у већој мери, или у потпуности,
што свакако зависи од осмишљених активности и постављених задатака у оквиру
самовредновања одабране области. Поједине области квалитета су подложније релативизацији
него друге. Управо стога је потребно како у планирању, тако и у процесу евалуирања јасно
разграничити степен важности одредница на основу којих процењујемо у којој је мери присутан
одређени индикатор. Другачије речено, евалуација појединих индикатора може бити
реализована на различите начине, као што су и сами индикатори по степену конкретности
различити, те ће и њихова процена, у складу са тим, варирати. На пример, можемо имати
ситуацију да су сви индикатори, који чине одређени стандард, присутни у раду школе, али да
су сви остварени у већој мери. Тај стандард можемо оценити као добро остварен или као
стандард који је у потпуности остварен, што ће зависити од тога којим ћемо одредницама, на
основу којих процењујемо индикаторе, дати предност, односно које ће то одреднице превагнути
у тој процени. Дакле, подвлачимо да је представљена одлука о евалуацији грубо одређена и да
се прецизније евалуирање врши тек након квантитативне и квалитативне обраде података
односно реализовања осмишљених активности.
Стандард НИЈЕ остварен ако је оцењен нивоом остварености 2.
Стандарди који су кључни за вредновање дефинисани су Правилником о стандардима
квалитета рада установе ("Службени гласник РС", бр. 7/11 и 52/11) у делу Стандарди квалитета
рада установа, тач. 1.4, 2.3, 2.4, 2.6, 3.2, 4.1, 5.3, 5.5, 6.4. и 7.2. и пет изабраних стандарда.
Изабрани стандарди су стандарди које је Тим за спољашње вредновање, на основу прегледа
документације или претходних прегледа установе, одредио као посебно важне, јер одражавају
специфичност установе.
Коначна оцена установе се доноси на основу следеће табеле:

ОЦЕНА
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КРИТЕРИЈУМ

4

Уколико је остварено више од 75% свих стандарда
укључујући 100%стандарда који су кључни за вредновање.

3

Уколико је остварено више од 50% свих стандарда
укључујући 75%стандарда који су кључни за вредновање.

2

Уколико је остварено више од 30% свих стандарда
укључујући 50%стандарда који су кључни за вредновање.

1

Уколико не остварује минимум од 30% свих стандарда
укључујући 50%стандарда који су кључни за вредновање.
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ЛИСТА СТАНДАРДА И ИНДИКАТОРА У ОКВИРУ ВРЕДНОВАНЕ ОБЛАСТИ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Стандарди самовредновања у првој области су:
1.1. Школски програм и годишњи план рада школе сачињени су у складу са прописима;
(у овиру овог стандарда имамо 5 индикатора)
1.2. Елементи школског програма и годишњег плана рада школе међусобно су усклађени;
(у овиру овог стандарда имамо 4 индикатора)
1.3. Годишњи план рада школе омогућава остварење циљева и стандарда образовања и
васпитања; (у овиру овог стандарда имамо 4 индикатора)
1.4. Школски програм и годишњи план рада школе усмерени су на задовољење различитих
потреба ученика; (у овиру овог стандарда имамо 6 индикатора)
Индикатори самовредновања у оквиру наведених стандарда су:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

Школски програм садржи све законом предвиђене елементе.
Школски програм је сачињен на основу наставног плана и програма.
Годишњи план рада школе сачињен је на основу школског програма.
Глобални/годишњи планови наставних предмета саставни су деогодишњег плана рада школе.
Годишњи план рада школе садржи посебне програме васпитног рада.

1.2.1.

У годишњи план рада школе уграђен је акциони план школског развојног плана за текућу
годину.
У годишњем плану рада школе оперативно су разрађени структурни елементи школског
програма.
Програми наставних предмета су међусобно садржајно усклађени у оквиру сваког разреда.
Програми наставних предмета су међусобно временски усклађени у оквиру сваког разреда.

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
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У годишњим плановима наставних предмета наведени су циљеви учења по разредима.
Годишњи планови наставних предмета садрже образовне стандарде.
У годишњим плановима наставних предмета предвиђена је провера остварености прописаних
образовних стандарда или циљева учења наставног предмета наведених у наставном програму.
У оперативним/месечним плановима наставника наведено је којим садржајима ће се остварити
циљеви учења предмета у датом разреду.
Годишњи план рада школе садржи листу изборних предмета која је сачињена на основу
постојећих ресурса.
Наставници су прилагодили годишњи план рада школе специфичностима одељења.
У годишњем плану рада школе предвиђен је план израде ИОП-а на основу анализе напредовања
ученика у учењу.
Факултативни програми и план ваннаставних активности сачињени су на основу интересовања
ученика и постојећих ресурса.
У годишњем плану рада школе наведене су одговорности, динамика и начин реализације
Програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.
Школски програм садржи посебне програме за двојезичну популацију ученика.
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ВРЕДНОВАЊЕ 1.1. СТАНДАРДА
У оквиру 1.1. стандарда ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
САЧИЊЕНИ СУ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА,
Тим за самовредновање је поставио 5 задатака:
1) Утврдити да ли је Школски програм донет на период од 4 године од стране Школског одбора и да
ли поседује све законом прописане елементе: циљеве, назив, врсту и трајање свих програма
образовања и васпитања које школа остварује, обавезне и изборне предмете и модуле по разредима,
итд;
2) Утврдити на којим основама је конципиран школски програм;
3) Утврдити да ли су годишњим планом рада школе дефинисани време, место, начин и носиоци
остваривања школског програма, тачније, да ли школа у свом годишњем планирању полази од
прихваћених програма образовања и васпитања који чине школски програм; Утврдити да ли је
годишњи план рада школе у складу са развојним планом установе;
4) Утврдити да ли годишњи план рада школе обухвата и глобалне планове свих наставних предмета
који се у школи изучавају;
5) Утврдити да ли годишњи план рада укључује посебне програме васпитног рада, који су то програми,
које елементе садрже.
Извори доказа за дати стандард:






Годишњи план рада школе (шк. 2017/2018. год.);
Школски програм;
РП (акциони планови РП-а);
Закон о основама система образовања и васпитања (''Сл. гл. РС'' број 88/2017 и 27/2018
- др. закони).
Правилници о наставним плановима општео бразовних и стручних предмета за подручја
рада електротехника и саобраћај (списак је у прилогу овог извештаја).

1) Утврђено је да Школски програм није донет на период од 4 године од стране Школског одбора.
Школски програм поседује све законом прописане елементе: циљеве, назив, врсту и трајање свих
програма образовања и васпитања које школа остварује, обавезне и изборне предмете, али је донет
2010.
године,
анекс
2013,
а
допуне
2015.
и
2016.
године.
Неопходно је донети нови Школски програм на 4 године према члану 61, став 2 ЗОСОВ.
2) Анализом садржаја је утврђено да је Школски програм конципиран на Правилницима о наставним
плановима општеобразовних и стручних предмета за подручја рада електротехника и саобраћај.
3) Анализом садржаја је утврђено да су Годишњим планом рада школе дефинисани време, место,
начин и носиоци остваривања школског програма. Годишњи план рада школе је у складу са
развојним планом установе.
4) Глобални планови свих наставних предмета су саставни део Школског програма.
5) Утврђено је да школа поседује посебне програме васпитног рада, али да они нису дати у оквиру
Годишњег плана рада, већ у оквиру Школског програма, што је било предвиђено претходним
ЗОСОВ. Програми које школа поседује су:
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Програм културних активности школе
Програм рада школског спорта
Програм слободних активности
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Програм каријерног вођења и саветовања
Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања и повећања сарадње међу
ученицима, родитељима и запосленима
Програм превентивних активности
Програм сарадње са локалном самоуправом
Програм сарадње са породицом
Програм излета и екскурзија
Програм активности којима се развијају способности за решавање проблема, комуникација,
тимскирад, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа
Програм увођења приправника у посао
Програм заштите животне средине
Програм безбедности и заштите на раду

Утврђено је, такође, да се поједини налазе и у Годишњем плану рада школе, а то су:



Програм додатне, допунске и припремне наставе
Програм рада школскe библиотеке

Посебни програми садрже следеће елементе: основна полазишта, циљеве, задатке (активности);
У оквиру 1.1. стандарда ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
САЧИЊЕНИ СУ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА
 Школски програм није донет на период од 4 године од стране Школског одбора, али поседује
све законом прописане елементе;
 Школски програм је конципиран на Правилницима о наставним плановима општеобразовних
и стручних предмета за подручја рада електротехника и саобраћај;
 Годишњи план рада укључује посебне програме васпитног рада, али је већина програма у
оквиру Школског програма, што је било предвиђено претходно важећим ЗОСОВ.

ЗА СТАНДАРД 1.1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
САЧИЊЕНИ СУ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА, НИВО КВАЛИТЕТА ЈЕ 2
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ВРЕДНОВАЊЕ 1.2. СТАНДАРДА
У оквиру 1.2. стандарда ЕЛЕМЕНТИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА И ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ШКОЛЕ МЕЂУСОБНО СУ УСКЛАЂЕНИ,
Тим за самовредновање је поставио 4 задатка:
1) Утврдити да ли је за школску 2017/18, 2016/17. и 2015/16. годину Актив за развојно планирање
израдио акциони план у оквиру развојног планирања и да ли је саставни део годишњег плана
рада школе;
2) Утврдити да ли су и на који начин конкретизовани основни елементи Школског програма у
Годишњем плану рада школе;
3) Утврдити да ли су програми различитих наставних предмета усклађени по садржају у сваком
разреду у Школском програму; Утврдити да ли се на основу те усклађености може вршити
хоризонтална и вертикална корелација наставних садржаја;
4) Утврдити на који начин су програми наставних предмета временски усклађени за сваки разред
у оквиру Школског програма;
Извори доказа за дати стандард:





Годишњи план рада школе (шк. 2017/2018, 2016/2017. и 2015/2016. год.);
Школски програм;
Анекс Школског програма
РП (акциони планови РП-а);

1) Актив за развојно планирање израдио је акционе планове у оквиру развојног планирања
и они су саставни део Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018, 2016/2017. и
2015/2016. год.
2) Годишњи план рада школе сачињен је на основу школског програма и у њему су
оперативно разрађени структурни елементи школског програма.
3) Програми различитих наставних предмета усклађени су по садржају у сваком разреду у
оквиру Школског програма и Анекса Школског програма и утврђено је да се на основу
те усклађености може се вршити хоризонтална и вертикална корелација наставних
садржаја.
4) Тип односа: концептуална и практична повезаност - у Годишњем плану рада су јасно
конкретизовани време, место, начин, носиоци остваривања програма, а у складу са
филозофијом школског програма.
У оквиру 1.2. стандарда ЕЛЕМЕНТИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА И ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
РАДА ШКОЛЕ МЕЂУСОБНО СУ УСКЛАЂЕНИ
 Актив за развојно планирање је у претходне три школске године: 2017/2018, 2016/2017. и
2015/2016. год. израдио акционе планове у оквиру Развојног плана и он је саставни део
Годишњег плана рада школе;

 Програми различитих наставних предмета усклађени су по садржају у сваком разреду у
оквиру Школског програма и Анекса Школског програма и утврђено је да се на основу
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те усклађености може се вршити хоризонтална и вертикална корелација наставних
садржаја.
 Годишњи план рада школе сачињен је на основу школског програма и у њему су
оперативно разрађени структурни елементи Школског програма;
ЗА СТАНДАРД 1.2.- ЕЛЕМЕНТИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА И ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
РАДА ШКОЛЕ МЕЂУСОБНО СУ УСКЛАЂЕНИ, НИВО КВАЛИТЕТА ЈЕ 4

ВРЕДНОВАЊЕ 1.3. СТАНДАРДА
У оквиру 1.3. стандарда ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ОМОГУЋАВА ОСТВАРЕЊЕ
ЦИЉЕВА И СТАНДАРДА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА,
Тим за самовредновање је поставио 4 задатка:

1) Утврдити да ли су у годишњим плановима наставних предмета наведени циљеви учења
за сваки разред;
2) Утврдити да ли годишњи планови наставних предмета садрже очекивана знања;
3) Утврдити да ли је и на који начин предвиђена провера остварености циљева учења
наставних предмета како глобалних тако и оперативних;
4) Утврдити да ли су у месечним плановима рада наставника операционализовани садржаји
путем којих ће се тежити ка остваривању циљева учења у сваком разреду;
Извори доказа за дати стандард:




Годишњи планови рада наставника (шк. 2017/2018. год.);
Месечни планови рада наставника (шк. 2017/2018. год.);

У оквиру 1.3. стандарда ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ОМОГУЋАВА ОСТВАРЕЊЕ
ЦИЉЕВА И СТАНДАРДА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

1) Утврђено је да су у годишњим плановима наставних предмета наведени циљеви учења за
сваки разред.
2) Утврђено је да годишњи планови наставних предмета садрже очекивана знања.
3) Појединим наставницима недостају начини провере остварености циљева.
4) У месечним плановима рада наставника операционализовани садржаји путем којих ће се
тежити ка остваривању циљева учења у сваком разреду. Корелација је углавном
неиспланирана (у корелацији треба да буду наведени наставни садржаји, а не наставни
предмети).
ЗА СТАНДАРД 1.3.- ЕЛЕМЕНТИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА И ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
РАДА ШКОЛЕ МЕЂУСОБНО СУ УСКЛАЂЕНИ, НИВО КВАЛИТЕТА ЈЕ 3
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ВРЕДНОВАЊЕ 1.4. СТАНДАРДА
У оквиру 1.4. стандарда ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
УСМЕРЕНИ СУ НА ЗАДОВОЉЕЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ПОТРЕБА УЧЕНИКА,
Тим за самовредновање је поставио 6 задатака:
1) Утврдити да ли ГПР школе укључује листу изборних наставних предмета;
2) Утврдити да ли је ГПР школе у складу са захтевима процеса рада средње стручне школе;
3) Утврдити да ли је у оквиру ГПР школе предвиђена израда ИОП-а за ученике са сметњама у
учењу и развоју, као и за ученике који постижу изузетне резултате;
4) Утврдити да ли у су у ГПР школе укључени факултативни програми и план ваннаставних
активности и да ли поштују интересовања ученика и могућности које школа пружа;
5) Утврдити да ли ГПР школе укључује Програм заштите ученика од насиља, злостављања и
занемаривања и по којим елементима је сачињен;
6) Утврдити да ли у школи постоји потреба за израду посебних програма за двојезичну популацију;
Извори доказа за дати стандард:



Годишњи план рада школе (шк. 2017/2018. год.);
Школски програм;

1) Годишњи план рада школе садржи листу изборних наставних предмета која је сачињена на основу
постојећих ресурса.

2) Годишњи план рада школе је у складу са захтевима процеса рада средње стручне школе.
3) У оквиру ГПР школе предвиђена је израда ИОП-а за ученике са сметњама у учењу и развоју.
4) План ваннаставних активности је сачињен на основу интересовања ученика и постојећих
ресурса. Ученицима су понуђене следеће ваннаставне активности:








Драмска секција
Новинарска секција
Рецитаторска секција
Саобраћајна секција
Информатичка секција
Електро секција
Спортске секције

5) ГПР школе укључује Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.
6) Утврђено је да у школи не постоји потреба за израду посебних програма за двојезичну
популацију. Ученици су анкетирани у вези изјашњавања оних који су евентуално
припадници влашке националне мањине, односно да ли би желели да се у наставу уведе
предмет ''Влашки говор са елементима националне културе''. Сви анкетирани ученици су
се изјаснили да су српске националности.
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У оквиру 1.4. стандарда ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
УСМЕРЕНИ СУ НА ЗАДОВОЉЕЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ПОТРЕБА УЧЕНИКА
 Годишњи план рада школе је у складу са захтевима процеса рада средње стручне школе;
 У оквиру годишњег плана рада школе предвиђена израда ИОП-а за ученике са сметњама у учењу
и развоју, као и за ученике који постижу изузетне резултате;
 Годишњи план рада школе укључује Програм заштите ученика од насиља, злостављања и
занемаривања;
 План ваннаставних активности је сачињен на основу интересовања ученика и постојећих

ресурса;
 У школи не постоји потреба за израду посебних програма за двојезичну популацију;

ЗА СТАНДАРД 1.4.-ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
УСМЕРЕНИ СУ НА ЗАДОВОЉЕЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ПОТРЕБА УЧЕНИКА, НИВО
КВАЛИТЕТА ЈЕ 4
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
- ФИНАЛНА ЕВАЛУАЦИЈА ПРВЕ ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА:
ИДЕНТИФИКОВАНЕ КЉУЧНЕ СНАГЕ:



Годишњи планови наставника, као саставни део ГПР школе, у складу су са прописаним
стандардима и захтевима и омогућавају остварење стандарда образовања и васпитања.
Школски програм и ГПР усмерени су на задовољење различитих потреба ученика. У школи
функционише Тим за ИО, као и Тим за ваннаставне активности, који у складу са потребама
ученика, након њиховог анкетирања, утврђују број секција, и у складу са ресурсима школе,
реализују ваннаставне активности. Програмом инклузивног образовања предвиђене су све
врсте подршке ученицима који отежано савладавају наставне садржаје.

ИДЕНТИФИКОВАНЕ СЛАБОСТИ






Школски програм није донет у складу са важећим ЗОСОВ, иако садржи све потребне
елементе.
Посебни програми васпитног рада треба да буду саставни део Годишњег плана рада, а не
школског програма.
Такође, потребно је извршити ревизију постојећих програма васпитног рада, и у наредној
школској години уврстити их у ГПР.
У корелацијама код оперативних планова рада наставника треба ставити наставни садржај
са којим постоји корелација, а не предмет.
У годишњи план рада наставника уврстити начине провере остварености циљева.

ПРЕПОРУКЕ





Школски одбор треба да донесе нови Школски програм з анаредне 4 године, у складу са
важећим ЗОСОВ.
Извршити ревизију, тј. формирати тимове за ревизију постојећих програма васпитног рада,
а потом их уврстити у Годишњи план рада школе.
Годишњи планови рада наставника треба да садрже циљеве, исходе, очекивана знања и
начине провере остварености циљева.
Корелација која постоји треба да се наведе као корелација са наставним садржајима, а не
само са предметима.
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СТАНДАРДИ ЗА ПРВУ ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
СУ:
1.1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ САЧИЊЕНИ СУ У СКЛАДУ СА
ПРОПИСИМА
НИВО КВАЛИТЕТА: 2
1.2. ЕЛЕМЕНТИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА И ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ МЕЂУСОБНО СУ
УСКЛАЂЕНИ
НИВО КВАЛИТЕТА: 3
1.3. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ОМОГУЋАВА ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉЕВА И СТАНДАРДА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
НИВО КВАЛИТЕТА: 4
1.4. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ УСМЕРЕНИ СУ НА ЗАДОВОЉЕЊЕ
РАЗЛИЧИТИХ ПОТРЕБА УЧЕНИКА
НИВО КВАЛИТЕТА: 4

Политехничка школа Пожаревац се тренутно налази на
НИВОУ КВАЛИТЕТА

3 у области

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

Извештај за ову област припремила:
Тања Бабејић
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ЛИСТА СТАНДАРДА И ИНДИКАТОРА У ОКВИРУ ВРЕДНОВАНЕ ОБЛАСТИ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ
2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ
2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу.
2.1.1. Наставник јасно истиче циљеве учења.
2.1.2. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима
2.1.3. Наставник истиче кључне појмове које ученици треба да науче.
2.1.4. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа.
2.1.5. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
2.2.1. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање
задатака/проблема.
2.2.2. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим.
2.2.3. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из
свакодневног живота.
2.2.4. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих
области.
2.2.5. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика.
2.3.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
2.3.2. Наставник прилагођава темпо рада различитим потребама ученика.
2.3.3. Наставник прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама
ученика.
2.3.4. Наставник посвећује време ученицима у складу са њиховим образовним и
васпитним потребама.
2.3.5. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу
ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању.
2.4. Ученици стичу знања на часу.
2.4.1. Ученици су заинтересовани за рад на часу.
2.4.2. Ученици активно учествују у раду на часу.
2.4.3. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу.
2.4.4. Ученици користе доступне изворе знања.
2.4.5. Ученици користе повратну информацију да реше задатак/унапреде учење.
2.4.6. Ученици процењују тачност одговора/решења.
2.4.7. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.
2.5.1. Наставник ефикасно структурира и повезује делове часа.
2.5.2. Наставник ефикасно користи време на часу.
2.5.3. Наставник на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са
договореним правилима.
2.5.4. Наставник функционално користи постојећа наставна средства.
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2.5.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења
(користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на часу).
2.5.6. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења.
2.6.1. Наставник оцењује у складу са Правилником о оцењивању ученика.
2.6.2. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
2.6.3. Наставник похваљује напредак ученика.
2.6.4. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о
њиховом раду.
2.6.5. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу.
2.7.1. Наставник показује поштовање према ученицима.
2.7.2. Наставник испољава емпатију према ученицима.
2.7.3. Наставник адекватно реагује на међусобно неуважавање ученика.
2.7.4. Наставник користи различите поступке за мотивисање ученика.
2.7.5. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују и
коментаришу у вези са предметом учења на часу
Задаци самовредновања које је тим одредио за школску 2017-2018. из области квалитета
настава и учење су:

Утврдити да ли сваки наставник има годишњи и оперативни план рада за свој предмет,
сачињен у складу са писаним планом и програмом и уз сарадњу са осталим члановима стручног
већа.

Анализирати и утврдити да ли се наставници редовно припремају за наставу водећи
рачуна о избору садржаја, метода, облика и средстава за рад.

Анализирати часовe са циљем утврђивања и вредновања следећих покатеља:
комуникација и сарадња, рационалности организација, подстицање ученика, корелација и
примена знања.

Утврдити ниво одговорности ученика и колико је развијен одговоран однос према учењу
и колики је степен самосталности у раду.

Утврдити у којој се мери у школи примељују активни облици учења и у којој мери
ученици планирају свој рад и придржавају се тог плана.

Утврдити да ли се оцењивање ученика врши систематски, редовно и у континуитету.
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САМОВРЕДНОВАЊЕ У ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА НАСТАВА И УЧЕЊЕ
1.

Упитник за професоре.

„Драге колеге, ове школске године вреднујемо област квалитета настава и учење. У табели
су приказани стандарди и индикатори којима се процењује стандард квалитета настава и учење.
Молимо Вас да по наведеним индикаторима вреднујете своју наставу. У скали од 1 до 4
процените колико су наведени индикатори присутни код вас у настави. „ Одговори:
1: нетачно / није присутно,
3: у већој мери тачно / присутно,
2: у мањој мери тачно / присутно,
4: тачно /присутно у потпуности.
Листу самовредновања по индикаторима испунило је 40 наставника. Анализом добијених
података можемо закључити да су сви стандарди квалитета делимично испуњени. Сви
индикатори су од стране ученика оцењени оценом 2, осим индикатора 2.4.3. Активности/радови
ученика показују да су разумели предмет учења на часу, који је по мишљењу професора добро
остварен.

2.

Упитник за ученике.

„Драги ученици, ове школске године вреднујемео област квалитета настава и учење. У
табели су приказани стандарди и индикатори којима се процењује стандард квалитета настава
и учење. Молимо Вас да по наведеним индикаторима вреднујете наставу. У скали од 1 до 4.
Процените колико су наведени индикатори присутни у настави. „
Одговори:
1: нетачно / није присутно,
2: у мањој мери тачно / присутно,

3: у већој мери тачно / присутно,
4: тачно /присутно у потпуности.

Листу самовредновања по индикаторима испунило је 130 ученика. Анализом добијених
података можемо закључити да су сви стандарди квалитета делимично испињени. Сви
индикатори су од стране ученика оцењени оценом 2, осим индикатора 2.3.3. Наставник
прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика који по њиховом мишљењу
није остварен. Добијени одговори на основу ове анкете не могу бити задовољавајући.

3. У првом полугодишту школске 2017/2018 години школски психолог је обишао 6
наставника и процењивао је област квалитета настава и учење по стандартдима
квалитета.
У току првог полугодишта школске 2017/2018. године стручни сарадник (школски
психолог) је обишао часове 6 наставника наше школе. Часови су праћени уз помоћ обрасца за
посматрање и вредновање часа. Сваки наставник је од психолога добио повратну информацију
о утисцима са посећеног часа. Сви индикатори су остварени. Потпуно су остварени (оцена 4)
следећи индикатори:
 2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко - методичка решења на часу,
 2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика
 2.4. Ученици стичу знања на часу.
Сви остали индикатори су добро остварени (оцена 3).
Свих 6 наставника је стручном сараднику предало на увид припрему за час, и то на
универзалном обрасцу.
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МЕРЕ И ПРЕПОРУКЕ:
 Применити знања стечена на семинару „Методе и облици ефика-сне наставе и учења –
базични ниво“.
 Наставници би требало међусобно да посећују часове, независно од педагошкоинструктивног рада директора школе и стручног сарадника.
 Наставници би требало да одрже што више огледних и угледних часова.
4. У школској 2017/ 2018 години директор школе је обишао 8 наставника и процењивао
је бласт квалитета настава и учење по стандартдима квалитета.
У току школске 2017/2018. године директор школе је обишао часове 8 наставника наше
школе. Часови су праћени уз помоћ обрасца за посматрање и вредновање часа. Сваки наставник
је од директора добио повратну информацију о утисцима са посећеног часа.
Сви индикатори су добро остварени (оцена 3), осим индикатора
2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика који је
потпуно остварен (оцена 4).
7 од 8 наставника је директору предало на увид припрему за час, и то на универзалном обрасцу.
Комплетна анализа може да се прикаже кроз следећу табелу:

анкета
ученика

анкета
професора

обилазак
часова
(школски
психолог)

обилазак
часова
(директор)

2.1. Наставник примењује одговарајућа дидакти-чко методичка решења на часу

2

/

4

3

2.1.1. Наставник јасно истиче циљеве учења

2

ИНДИКАТОРИ

2.1.2. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна
ученицима
2.1.3. Наставник истиче кључне појмове које ученици
треба да науче
2.1.4. Наставник користи наставне методе које су
ефикасне у односу на циљ часа
2.1.5. Наставник поступно поставља све сложенија
питања/задатке/захтеве
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ИНДИКАТОРИ
2.2. Наставник учи ученике различитим техникама
учења на часу
2.2.1. Наставник учи ученике како да користе различите
начине/приступе за решавање задатака/проблема
2.2.2. Наставник учи ученике како да ново градиво
повежу са претходно наученим
2.2.3. Наставник учи ученике како да повежу наставне
садржаје са примерима из свакодневног живота
2.2.4. Наставник учи ученике како да у процесу учења
повезују садржаје из различитих области
2.2.5. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве
у учењу
2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовноваспитним потребама ученика
2.3.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима
ученика
2.3.2. Наставник прилагођава темпо рада различитим
потребама ученика
2.3.3. Наставник прилагођава наставни материјал
индивидуалним карактеристикама ученика
2.3.4. Наставник посвећује време ученицима у складу са
њиховим образовним и васпитним потребама

анкета
ученика

анкета
професора

обилазак
часова
(школски
психолог)

обилазак
часова
(директор)

2

/

3

3

/

4

4

4

3

2
2
2
2
2

2
2
2
1
2

2.3.5. Наставник примењује специфичне
задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за
ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању

2

2.4. Ученици стичу знања на часу

2

2

2.4.1. Ученици су заинтересовани за рад на часу

2

2

2.4.2. Ученици активно учествују у раду на часу

2

2

2.4.3. Активности/радови ученика показују да су
разумели предмет учења на часу

2

3

2.4.4. Ученици користе доступне изворе знања

2

2

2.4.5. Ученици користе повратну информацију да реше
задатак/унапреде учење

2

2

2.4.6. Ученици процењују тачност одговора/решења

2

2

2.4.7. Ученици умеју да образложе како су дошли до
решења

2

2
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анкета
ученика

анкета
професора

обилазак
часова
(школски
психолог)

обилазак
часова
(директор)

2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на
часу

2

/

3

3

2.5.1. Наставник ефикасно структурира и повезује делове
часа

2

2.5.2. Наставник ефикасно користи време на часу

2

/

3

3

/

3

3

ИНДИКАТОРИ

2.5.3. Наставник на конструктиван начин успоставља и
одржава дисциплину у складу са договореним правилима
2.5.4. Наставник функционално користи постојећа
наставна средства
2.5.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима
тако да је она у функцији учења (користи питања, идеје,
коментаре ученика за рад на часу)
2.5.6. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви
часа
2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у
функцији даљег учења
2.6.1. Наставник оцењује у складу са Правилником о
оцењивању ученика
2.6.2. Наставник прилагођава захтеве могућностима
ученика
2.6.3. Наставник похваљује напредак ученика
2.6.4. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну
информацију ученицима о њиховом раду
2.6.5. Наставник учи ученике како да процењују свој
напредак

2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад
на часу

2

2.7.1. Наставник показује поштовање према ученицима

2

2.7.2. Наставник испољава емпатију према ученицима

2

2.7.3. Наставник адекватно реагује на међусобно
неуважавање ученика
2.7.4. Наставник користи различите поступке за
мотивисање ученика
2.7.5. Наставник даје ученицима могућност да
постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са
предметом учења на часу.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
- ФИНАЛНА ЕВАЛУАЦИЈА ДРУГЕ ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА
НАСТАВА И УЧЕЊЕ:
ИДЕНТИФИКОВАНЕ КЉУЧНЕ СНАГЕ:
 Сви наставници чији су часови посећени примењују одговарајућа дидактичко методичка
решења.
 Наставници потпуно прилагођавају рад образовно-васпитним потребама ученика
 Наставници ефикасно управљају процесом учења и користе поступке вредновања који су у
функцији даљег учења
 Наставници у индивидуалној настави примењују ефикасне наставне методе у односу на
постављене циљеве учења.
 У индивидуалној настави циљеви учења на часу се ослањају на претходно научена знања.
 Наставници посвећују време ученицима у складу са њихивим васпино-образовним
потребама и могућностима сваког ученика.
 Наставници врло ефикасно управљају процесом учења и врло детаљно прате и бележе
постигнућа ученика у педагошким свескама.
ОБЛАСТИ КОЈЕ ТРЕБА УНАПРЕДИТИ :
 У групној настави водити више рачуна о повезивању наставног садржаја са примерима из
свакодневног живота.
 У групној настави, наставници би требало да уче ученике да постављају себи циљеве у
учењу.
 И групној настави недостаје усмерена интеракција међу ученицима која би била у функцији
даљег учења.
 У настави неопходно је да сваки наставник упозна и оспособи сваког ученика како да
процењују свој напредак.
 У групној настави не користе се довољно методе активног учења.
 Требало би код ученика у групној настави више развијати самосталност у раду, истраживчки
рад и рад на пројектима
 У групној настави наставници би требало да дају задатке различите тежине у односу на
структуру одељења.
 Активирати ученике да у сваком тренутку показују да су разумели предмет учења, а
нарочито да умеју да образложе како су дошли до решења.
 Развијати код ученика одговорност за сопствено напредовање и постигнуте резултате.
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СТАНДАРДИ ЗА ДРУГУ ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА НАСТАВА И УЧЕЊЕ СУ:
2.1.Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу
НИВО КВАЛИТЕТА: 3
2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу
НИВО КВАЛИТЕТА: 3
2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика
НИВО КВАЛИТЕТА: 3
2.4. Ученици стичу знања на часу
НИВО КВАЛИТЕТА: 3
2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу
НИВО КВАЛИТЕТА: 3
2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења
НИВО КВАЛИТЕТА: 3
2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу
НИВО КВАЛИТЕТА: 3

Политехничка школа Пожаревац се тренутно налази на
НИВОУ КВАЛИТЕТА

3 у области

НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Извештај за ову област припремио:
Никола Шојановић
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ЛИСТА СТАНДАРДА И ИНДИКАТОРА У ОКВИРУ ВРЕДНОВАНЕ ОБЛАСТИ

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Стандарди самовредновања у трећој области су:
3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди.
3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика.
Индикатори самовредновања у оквиру наведених стандаарда су:
3.1.1. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен основни ниво образовних
стандарда.
3.1.2. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен средњи ниво образовних стандарда.
3.1.3. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен напредни ниво образовних
стандарда.
3.1.4. Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању остварују постигнућа у складу са
индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима.
3.1.5. Школске оцене су у складу са резултатима на завршном/матурском/националном испиту.
3.1.6. Резултати ученика на завршном/матурском/националном испиту показују да је школа остварила
резултате на нивоу просека Републике.
3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика.
3.2.2. Број ученика који су напустили школовање је исти или мањи у односу на прошлу школску годину.
3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу.
3.2.4. Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у складу са циљевима постављеним у плану.
3.2.5. Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са постављеним циљевима.
3.2.6. Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на претходну школску
годину.
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У оквиру области квалитета ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА, - планиране су следеће
активности:

Анализирати процедуру праћењa постигнућа ученика (индикатор 3.2.1.)
Праћење напредовања ученика кроз редовне анализе (индикатор 3.2.1.)
Упоредна анализа успеха ученика у протеклих 5 година: оцене, владање број награда
Утврдити које поступке школа примењује како би пратила успешност ученика
Праћење редовности оцењивања ученика од стране стручне службе
Утврдити да ли ученици којима је потребна додатна подршка у образовању остварују
постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења прилагођеним образовним
стандардима (индикатор 3.1.4.)
VII Утврдити да ли су школске оцене у току године у складу са завршним оценама на
испиту и на крају школске године (индикатор 3.1.5.)
VIII Упоредна анализа резултата на завршним испитима у протеклих 5 године (индикатор
3.2.6.)
IX Утврдити да ли су просечни резултати на завршним испитима бољи су у односу на
претходну школску годину (индикатор 3.2.6.)
X Утврдити број ученика који су напустили школовање и упоредити број у протеклих
неколико година (индикатор 3.2.2.)
XI Анализа извештаја допунске и додатне наставе (индикатор 3.2.3. и 3.2.5.)
I
II
III
IV
V
VI

Извори доказа за дати стандард:
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Извештај о раду школе (шк. 2013/2014. год, шк. 2014/2015. год., шк. 2015/2016. год. и шк.
2016/2017. год);
Шестомесечни извештај о раду школе шк. 2017/2018. год и већина извештаја за крај шк.
2017/2018. год.
Дневници васпитно-образовног рада наставника(шк. 2017/2018. год.);
Матичне књиге генерација које су завршиле 2016., 2017. и 2018.год
Извештај о раду Тима за инклузивно образовање (шк. 2017/2018. год.);
Педагошки профили ученика

Извештај Тима за самовредновање, шк. 2017/18

I Анализирати процедуру праћењa постигнућа ученика
II Праћење напредовања ученика кроз редовне анализе
Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења. Наставници ученике оцењују редовно и у
континуитету, на основу систематског праћења, а у складу са Правилником о оцењивању ученика и
утврђеним стандардима. Приликом оцењивања наставници примењују формативно и сумативно
оцењивање, вреднујући степен усвојеног знања, ниво разумевања и способност примене. Формативним
оцењивањем се редовно проверавају постигнућа у току савладавања школског програма и даје се
повратна информација и препоруке за даље напредовање. О томе се води евиденција у педагошкој
документацији. На тај начин се подстичу ученици да планирају наредне кораке у учењу и развоју. Тако
се постепено оспособљавају ученици да преузимају све активнију улогу у сопственом развоју.
Сумативним оцењивањем се вреднују ученикова постигнућа за одређени класификациони период.
Сумативним оцењивањем се ученицима даје информација о нивоу достизања стандарда. Вреднују се
стандарди који су остварени у одређеном периоду учења.

III Упоредна анализа успеха ученика у протеклих 5 година:
оцене, владање, број награда
Општи успех ученика на крају школске 2013/2014. године
Разред
I
II
III

одличан
18
25
18

вр.добар
45
50
38

добар
57
41
47

IV
Укупно

17
78

18
151

16
161

довољан
10
2
12
24

недовољан неоцењен
2
2
19
16
1
5
42

3
Средња оцена

Укупно
134
137
132
56
459
3,40

Општи успех ученика на крају школске 2013/2014. године након поправних испита
Разред
Укупно

одличан
78

вр.добар
158

добар
169

довољан
41

недовољан неоцењен
12
1
Средња оцена

Укупно
459
3,54

Општи успех ученика на крају школске 2014/2015. године
Разред
I
II
III
IV

одличан
18
24
24
19

вр.добар
59
36
38
21

добар
45
47
56
20

довољан

Укупно

85

154

168

9

5
4

недовољан неоцењен
16
19
8
1
1
43

2
Средња оцена

Укупно
138
131
131
61
461
3,49

Општи успех ученика на крају школске 2014/2015. године након поправних испита
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Разред
Укупно

одличан
85

вр.добар
155

добар
180

довољан
22

недовољан неоцењен
15
Средња оцена

Укупно
457
3,60

Општи успех ученика на крају школске 2015/2016. године
Разред
I
II
III

одличан
19
29
18

вр.добар
55
41
35

добар
51
42
43

IV
Укупно

20
78

25
151

12
161

довољан
1
2
13
24

недовољан неоцењен
11
2
13
3
8
1
2
42

3
Средња оцена

Укупно
139
130
118
59
446
3,54

Општи успех ученика на крају школске 2015/2016. године након поправних испита
Разред
Укупно

одличан
87

вр.добар
156

добар
159

довољан
30

недовољан неоцењен
11
Средња оцена

Укупно
443
3,62

Општи успех ученика на крају школске 2016/2017. године
Разред
I
II
III

одличан
11
24
20

вр.добар
51
56
41

добар
61
34
38

довољан
1
8
3

IV
Укупно

21
76

19
167

17
150

2
14

недовољан неоцењен
11
1
7
4
14
10
32

15
Средња оцена

Укупно
136
133
126
59
454
3,55

Општи успех ученика на крају школске 2016/2017. године након поправних испита
Разред
Укупно
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одличан
76

вр.добар
169

добар
168

довољан
27

недовољан неоцењен
12
Средња оцена

Укупно
452
3,60

Извештај Тима за самовредновање, шк. 2017/18

Општи успех ученика на крају школске 2017/2018. године
Разред
I
II
III

одличан
11
18
17

вр.добар
54
46
50

добар
55
50
52

довољан

IV
Укупно

15
61

24
174

17
174

1
18

9
8

недовољан неоцењен
18
2
7
1
2
3
27

Укупно
140
131
132
57
460
3,49

6
Средња оцена

Општи успех ученика на крају школске 2017/2018. године након поправних испита
Разред
Укупно

одличан
61

вр.добар
176

добар
190

довољан
22

недовољан неоцењен
11
Средња оцена

Укупно
460
3,55

Упоредном анализом последњих 5 година можемо да закључимо да је просечна оцена на крају
школске године након поправних испита увек врло добар. Најлошији успех имају ученици првог
разреда, што је и очекивано због прилагођавања ученика при преласку из основне у средњу школу.
Обзиром да се у нашој школи школују и ученици трећег и четвртог степена, закључујемо да је успех
ученика задовољавајући. Већина разредних старешина и предметних наставника покушава да освести
ученике о значају образовања и наставку школовања.
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Упоредна анализа општег успеха на крају школске године изгледа:
Општи успех ученика

2013/2014.
2014/2015.
2015/2016.
2016/2017.
2017/2018.

одличан

вр.добар

добар

довољан

недовољан

неоцењен

Укупно

Средња
оцена

78
85
87
76
61

158
155
156
169
176

169
180
159
168
190

41
22
30
27
22

12
15
11
12
11

1

459
457
443
452
460

3.54
3.60
3.63
3.60
3.55

Општи успех ученика
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
одличан

2013/2014.

вр.добар

добар

2014/2015.

довољан

2015/2016.

недовољан

2016/2017.

неоцењен

2017/2018.

Средња оцена
2017/2018.
2016/2017.

2015/2016.
2014/2015.
2013/2014.
3.50
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Преглед оцена из владања на крају школске 2013/2014. године
Разред
I
II
III

примерно
110
108
84

вр.добро
4
7
16

добро
17
13
21

IV
Укупно

49
351

3
30

1
55

довољно.
2
7
7
16

незадовољав.
1
2
4

Укупно
134
137
132

7
Средња оцена

53
459
4,53

Преглед оцена из владања на крају школске 2014/2015. године
Разред
I
II
III

примерно
115
100
108

вр.добро
8
14
14

добро
14
10
7

IV
Укупно

49
372

9
45

3
34

довољно.
1
5
1
7

незадовољав.
2
2

Укупно
138
131
132

4
Средња оцена

61
462
4,68

Преглед оцена из владања на крају школске 2015/2016. године
Разред
I
II
III

примерно
107
102
78

вр.добро
14
12
13

IV
Укупно

55
342

4
43

добро
13
16
22
51

довољно.
5

незадовољав.

3

2

Укупно
139
130
118

2
Средња оцена

59
446
4,60

8

Преглед оцена из владања на крају школске 2016/2017. године
Разред
I
II
III

примерно
111
98
101

вр.добро
2
10
10

добро
13
14
9

IV
Укупно

47
357

8
30

4
40

довољно.
7
8
3
18

незадовољав.
2
3
3

Укупно
135
133
126

7
Средња оцена

59
452
4,58

Преглед оцена из владања на крају школске 2017/2018. године
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Разред
I
II
III

примерно
115
103
106

вр.добро
11
17
11

IV
Укупно

53
377

4
43

добро
11
8
7
26

довољно.
1
3
7

незадовољав.

11
Средња оцена

Укупно
140
131
132
57
460
4,72

Упоредном анализом последњих 5 година можемо да закључимо да је просечна оцена из владања
на крају школске године увек примерно владање (5). Такође се примећује и огреман напредак у овој
школској години, када је стручна служба у сарадњи са одељењским старешином и родитељима веома
ефикасно радила на појачаном васпитном раду са сваким учеником који је показао потребу за тим. Као
резултат се види да број ученика са незадовољавајућом оценом нема, а број ученика са примерним
владањем се повећао.
Све се то може видети у следећим табелама.
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Упоредна анализа оцена из владања изгледа овако:
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
примерно вр.добро
2013/2014.
2014/2015.
2015/2016.
2016/2017.
2017/2018.

351
372
342
357
377

30
45
43
30
43

добро

довољно. незадовољав.

55
34
51
40
26

16
7
8
18
11

7
4
2
7

Укупно

Средња
оцена

459
462
446
452
457

4.53
4.68
4.60
4.58
4.72

Владање ученика
400

350
300
250
200
150
100
50

0
одличан

вр.добар

2013/2014.

2014/2015.

добар

довољан

2015/2016.

2016/2017.

недовољан
2017/2018.

Средња оцена
2017/2018.
2016/2017.
2015/2016.
2014/2015.
2013/2014.
4.40
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4.45

4.50

4.55

4.60

4.65

4.70

4.75
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Преглед награђених ученика
РАЗЛОГ ПОХВАЛЕ шк. 2013/2014.ГОД.
Одличан успех и примерно владање
Учешће у културној и јавној делатности школе
Изузетан успех у практичној настави
Учешће и пласман на републичкпм такмичењу ученика
саобраћајних школа
Успеси на такмичењима из физичког васпитања
За пласман на републичком такмичеоу из аутоелектрике
Остала такмичења
Неизостајање током целе школске године

УКУПНО

РАЗЛОГ ПОХВАЛЕ шк. 2016/2017.ГОД.
Одличан успех и примерно владање
Учешће у културној и јавној делатности школе
Изузетан успех у практичној настави
Учешће на републичком такмичењу ученика саобраћајних
школа
Учешће у припремама за републичко такмичење ученика
саобраћајних школа
Учешће на осталим такмичењима
Учешће у пројекту „вршњачка едукација“

УКУПНО

РАЗЛОГ ПОХВАЛЕ шк. 2017/2018.
Одличан успех и примерно владање
Одличан успех
Учешће у културној и јавној делатности школе
Изузетан успех у практичној настави
Учешће и пласман на републичком такмичењу ученика
саобраћајних школа
Волонтирање на републичком такмичењу ученика
саобраћајних школа
Учешће на осталим такмичењима
Пласман на градском такмичењу из прве помоћи
Такмичења из физичког васпитања
Учешће у пројекту „вршњачка едукација“
Неизостајање из школе

УКУПНО

БРОЈ
УЧЕНИКА

78
42
38
6
3
2
4
2

175

БРОЈ
УЧЕНИКА

67
26
33
2
5
6
5

144

БРОЈ
УЧЕНИКА

50
2
43
52
8
24
21
6
12
8
2

228

Број похвала и награда се не прати довољно детаљно, да би се дала прецизна анлаиза. Оно што
се примећује и закључује на основу рада у школи и ових табела је да се наставници труде да сваке године
укључе све више ученика у разна такмичења и смотре. Укључивањем ученика подиже се воља за
учењем, успехом и напредовањем. У шк. 2017/18. год. Политехничка школа је била домаћин
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Републичког такмичења саобраћајних школа. Било би пожељно и добро када би школа сваке године
организовала било такмичење, било смотру.
ПРЕПОРУКА:
Потребно је направити неки униформни образац који би разредне старешине попуњавале на
крају школске године, како би се успеси ученика прецизно пратили.

IV Поступци које школа примењује како би пратила успешност ученика
V Праћење редовности оцењивања ученика од стране стручне службе
Оцењивање постигнућа и успешности ученика се обавља редовно и у континуитету, као резултат
систематског праћења ученика. Сви наставници у школи у својим педагошким свескама редовно прате
напредак и успешност свих ученика. На састанцима разредних старешина, разматрају се сва битна
питања и прати се успешност ученика у средњој школи. Оцењивање се обавља сагласно прописаном
Правилнику о оцењивању ученика и утврђеним националним стандардима. О критеријуму оцењивања
наставници се договарају на састанцима стручних већа. Разлике у критеријумима оцењивања истог
предмета код различитих наставника су незнатне и зависе само од индивидуализације у самом одељењу.
Наставници примењују формативно и сумативно оцењивање и увиђају везу између квалитета
сопственог рада и оцена својих ученика. Процена успешности наставе је у директној вези са оценама
ученика и важан је фактор у даљем планирању рада.
Стручна служба на сваком класификационоим периоду прати успех ученика и њихову
успешност. На крају првог полугодишта и на крају године ради се детаљан извештај о успеху ученика и
на основу те анализе прати се успешност ученика у средњој школи. На основу извештаја о успеху
ученика предузимају се наредни кораци, са циљем да се успех у предстојећем периоду унапреди.

VI Утврдити да ли ученици којима је потребна додатна подршка у образовању остварују
постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења прилагођеним образовним
стандардима
Тим за инклузивно образовање (ИО) је утврдио да постоје ученици који треба да буду укључени
у инклузију, међутим родитељи се нису сложили са тим. Такође је идентификовао у сарадњи са ОС и
ученике којима је еопходна само додатна подршка у учењу. Сходно том исходу у свакодневној сарадњи
са одељењским старешинама наставни план и програм је прилагођен на основу упутства о врстама
подршки у образовању. За сваког ученика је формиран Тим за додатну подршку.
Тим за ИО редовно прати и анализира напредак ученика којима је потребна подршка у учењу.
На одељењским већима се редовно анализирају постигнућа тих ученика. По потреби ОС заказује
ванредна одељењска већа.
Тим је врши и евалуацију планова индивидуализације за ове ученике. Редовно се пружа подршка
како ученицима тако и професорима који су укључени у Тим. Код ученика је видљив напредак у учењу,
постигнућима и како кажу одељењске старешине, позитиван став ученика укључених у подршку, како
према образовању тако и у самопоуѕдању.
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VII

Утврдити да ли су школске оцене у току године у складу са завршним оценама на
испиту и на крају школске године

Увидом у матичне књиге за генерацију ТДС која је на матурски испит изашла школске 2016/17.
год. и 2017/18 год. урађена ја анализа односно поређење оцена из предмета српски језик и књижевност
на крају четвртог разреда и оцене на матурском испиту, као и оцене другог предмета који се полаже са
њеном оценом у години када је предмет слушан (или ако је предмет слушан више година онда са оценом
из последње године).
Завршни испит се полаже на другачији начин него што представљају оцене из предмета
практична настава, тако да овог пута овај испит није узет у разматрање.
Матурски испит је у суштини сумативни показатељ стеченог знања кроз школовање, тако да
поређење само са оценом из једне школске године и није баш меродавно. Како се ово није пратило до
сада, због недостатка времена анализа је урађена је само за школске 2016/17. и 2017/18 год.

2016/17
1
2
3
4
5
6
7

Српски језик и књижевност
Гараже, сервиси и паркиралишта
Економика и организација саобраћаја
Интегрални транспорт
Основи путева и улица
Физика
Шпедиција

2017/18
1
2
3
4
5
6

Српски језик и књижевност
Гараже, сервиси и паркиралишта
Интегрални транспорт
Основи путева и улица
Физика
Шпедиција
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оцене у току школске
године
5
21
2
1
17
2
1
9

4
15
2
1
1
2
2

3
8
2

2
15
2

1
1
4

1

3.71
3.50
5.00
4.94
3.80
3.60
3.59

1
1
7

оцене у току школске
године
5

4

3

2

24
4
16
4

10
5
3
4
1
1

15
4
2
2

8
4
2
5

прос.
оцена
ШГ

1

прос.
оцена
ШГ

3.88
3.53
4.43
3.47
4.00
4.00

оцене на матурском
испиту
5
38
5
1
9
2
5
8

4
18
1

3
3

2

6
2

2
1

1

6

4

4

1

4.59
4.13
5.00
4.28
4.20
5.00
3.82

2

оцене на матурском
испиту
5

4

3

28
6
18
4
1

13
2
5
4

15
6

3

2

5

1

2

прос.
оцена
М

1

прос.
оцена
М

4.23
3.65
4.78
3.47
5.00
4.00
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2016/17
Шпедиција
Физика
Основи путева и улица

Интегрални транспорт
Економика и организација саобраћаја
Гараже, сервиси и паркиралишта

Српски језик и књижевност
0.00

1.00

прос. оцена М

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

прос. оцена ШГ

2017/18
Шпедиција
Физика
Основи путева и улица
Интегрални транспорт
Гараже, сервиси и паркиралишта
Српски језик и књижевност

0.00
прос. оцена М

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

прос. оцена ШГ

Може се закључити да однос између испитних оцена и оцена на крају школске године је у
приближнијем односу у шк. 2017/18. год. него у шк. 2016/17. год. Иако табела показује да је просечна
оцена на матурском боља од оне у току школске године, увидом у матичне књиге ТДС за ове две
школске године примећено је да су неки ученици оцењени са лошијом оценом на матурском испиту.
ПРЕПОРУКА:
Потребно је направити неки униформни образац који би разредне старешине попуњавале на
крају школске године, како би се вршило поређење оцена из предмета који постоје на
завршном/матурском испиту и оцена на испиту. Такође је потребно добро осмислити начин праћења
ових података, како би они били што кориснији, како за матурски испит четвороодишњег образовања,
тако и за завршни испит троодишњег образовања.
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VIII Упоредна анализа резултата на завршним испитима у 4 школске година
IX Утврдити да ли су просечни резултати на завршним испитима бољи су у односу на претходну школску годину
Како је стручни сарадник био на боловању у јуну 2015.године, табела са прецизним подацима је затурена а због мањка времена анализа
ће бити урађена за 4 уместо за 5 школских година.
шк.
2013/2014.
год
ЕИ
А
ВМВ
Σ
завршни
ТДС
Σ
матурски
ΣΣ

шк.
2015/2016.
год
БТ
А
ВМВ
Σ
завршни
ТДС
Σ
матурски
ΣΣ
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Укупно
ученика
21
18
29

Бр. уч. који
су стекли Изашли на Положили Положили Положили Положили
Нису
право на
завр./мат. са оценом са оценом са оценом са оценом
положили
заврш./мат.
испит
5
4
3
2
испит
17
17
6
5
6
17
17
8
7
2
22
22
5
6
10
1

Укупно
Просечна
оцена
положили
3.65
4.35
3.64

17
17
21

68

56

56

19

18

12

6

1

3.86

55

56

51

51

30

20

1

0

0

4.57

51

56

51

51

30

20

1

0

0

4.57

51

124

107

107

49

38

13

6

1

4.20

106

Укупно
ученика
14
19
26

Бр. уч. који
су стекли Изашли на Положили Положили Положили Положили
Нису
право на
завр./мат. са оценом са оценом са оценом са оценом
положили
заврш./мат.
испит
5
4
3
2
испит
13
12
3
2
7
1
19
19
10
4
1
4
22
22
4
4
6
4
4
8

5

Укупно
Просечна
оцена
положили
3,75
4,05
3,00

12
19
18

3,55

49

4,67

57

59

54

53

17

10

14

59

57

57

40

15

2

59

57

57

40

15

2

0

0

4,67

57

118

111

110

57

25

16

8

5

4,13

106
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шк.
2016/2017.
год
ЕИ
БТ
А
ВМВ
Σ
завршни
ТДС
Σ
матурски
ΣΣ

шк.
2017/2018.
год
ЕИ
БТ
А
ВМВ
Σ
завршни
ТДС
Σ
матурски
ΣΣ
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Укупно
ученика
11
10
20
24

Бр. уч. који
су стекли Изашли на Положили Положили Положили Положили
Нису
право на заврш./мат. са оценом са оценом са оценом са оценом
положили
заврш./мат.
испит
5
4
3
2
испит
9
9
3
2
2
2
8
8
1
3
4
15
14
6
7
24
24
8
8
2
5
1

Укупно
Просечна
оцена
положили
3.00
2.75
4.14
3.71

7
8
13
23

65

47

46

18

15

6

5

1

3.56

51

59

59

59

33

16

9

1

0

4.37

59

59

59

59

33

16

9

1

0

4.37

59

124

106

105

51

31

15

6

1

3.98

110

Бр. ученика
који су
Изашли на Положили Положили Положили Положили
Укупно
стекли
Нису
заврш./мат. са оценом са оценом са оценом са оценом
ученика
право на
положили
испит
5
4
3
2
заврш./мат.
испит
9
9
9
3
2
4
6
6
6
1
5
23
23
22
11
8
1
2
28
16
16
7
4
4
1

Укупно
Просечна
оцена
положили
3,89
3,33
4.27
4.06

9
6
22
16

66

54

53

22

14

14

3

0

4.04

53

57

57

57

26

19

11

1

0

4.23

57

57

57

57

26

19

11

1

0

4.23

57

123

111

110

48

33

25

4

0

4.14

110
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шк.
2013/2014.
год
ЕИ
БТ
А
ВМВ
Σ
завршни
ТДС
Σ
матурски
Просечна
оцена

шк.
2015/2016.
год

шк.
2016/2017.
год

шк.
2017/2018.
год

4.35
3.64

3,75
4,05
3,00

3.00
2.75
4.14
3.71

3,89
3,33
4.27
4.06

3.86

3,55

3.56

4.04

4.57

4,67

4.37

4.23

4.57

4,67

4.37

4.23

4.20

4,13

3.98

4.14

3.65

Закључује се да је просечна оцена на завршном/матурском испиту у паду изузев код
образовног профила ВМВ где је оцена у порасту.
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X Утврдити број ученика који су напустили школовање
и упоредити број у протеклих неколико година
У табелама које су дате испод, може се утврдити да је највећи број исписаних ученика углавном
у првом разреду. Разлог томе је незадовољство уписаном школом. Дешава се да ученици, иако им
је детаљно објашњен начин бирања образовног профила (попуњавања листе жеља) и школе коју ће
да упишу, попуне погрешно листу жеља. По Закону ученици су дужни да упишу образовни профил
и школу у којој су распоређени, а да затим након 1.9. се испишу и упишу у другу школу уколико
тамо има места. Зато је број исписаних ученика углавном у првом разреду (у просеку око 60%).
Број уписаних/исписаних учника у протеклих 5 година је константан око 7/15.
ШКОЛСКА
ГОДИНА

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
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Уписано на
почетку
године

Уписано у
току
године

Исписано
ученика

Искључено
ученика

Свега
ученика
на крају шк.
године

466
462
465
464
469

7
8
5
4
5

14
15
27
16
14

/
/
/
/
/

459
457
443
452
460
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Упоредна анализа по разредима и одељењима:
електроинст/
мех.за терм. и
рсхл.ур.

ОБРАЗОВНИ
ПРОФИЛ

2013/2014.

2014/2015.

2015/2016.

2016/2017.

2017/2018.

аутоелект.

4
2

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

возач
мот.возила

техничар УКУПНО
ПО
друм.
УКУПНО
саобр РАЗРЕДИМА

3

1

3
2

11
1

6
3

3
1

6

4

2
1
1

1

2

2
1

4
1

2
1
1

7
6
1
0
9
5
1
0
19
6
2
0
13
3
0
0
6
3
5
0

2
2
1

1

2
2

2

2
2

1

14

15

27

16

14

12
10
8
6
4
2

0
I

II

III

IV

I

2013/2014.
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II

III

2014/2015.

IV

I

II

III

2015/2016.

IV

I

II

III

2016/2017.

електроинсталтер/ мех.за терм. и рсхл.ур.

аутоелектричар

возач мот.возила

техничар друм. саобр

IV

I

II

III

2017/2018.

IV
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XI Анализа извештаја допунске и додатне наставе
До ове школске године допунска и додатна настава су се бележила у посебним књигама за
евидецију овог облика наставе. Увидом у ове књиге за шк. 2016/17. и шк 2017/18. год. закључује се
да се допунска настава одржава, али да ученици не долазе у великом броју. Редовно се на
одељењским већима дискутује на тему мотивације ученика да посећују допунску наставу. Међутим,
осим уочи закључивања оцена на класификационим периодима, посећеност допунској настави не
расте.
Додатна настава се практично и не држи, због незаинтересованости ученика. Што није случај и
са секцијама школе, на којима се ради по плану и програму наставнка који их држе, што је
ученицима занимљивије, па их редовно посећују.
ПРЕПОРУКА:
Потребно је направити неки униформни образац који би наставници попуњавали на крају школске
године, како би се лакше пратили разлози и успеси извођења редовне/допунскее/додатне наставе.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
- ФИНАЛНА ЕВАЛУАЦИЈА ТРЕЋЕ ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА:
ИДЕНТИФИКОВАНЕ КЉУЧНЕ СНАГЕ:






Успех и постигнућа ученика се редовно прате и разматрају.
Број ученика који су напустили школовање је исти у односу на прошлу школску годину.
Ученици са којима се ради по индивидуализованом плану остварују напредак у складу
са циљевима постављеним у плану.
Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу.
Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са постављеним
циљевима.

ИДЕНТИФИКОВАНЕ СЛАБОСТИ




Праћење резултата/напредовња ученика није на највишем нивоу.
Школске оцене нису у складу са резултатима на завршном/матурском испиту.
Просечни резултати ученика на завршним испитима су у паду у односу на школску
2013/14. годину.

ПРЕПОРУКЕ






Потребно је направити неки униформни образац о прегледу награђених ученика који
би разредне старешине попуњавале на крају школске године, како би се успеси ученика
прецизно пратили.
Потребно је направити неки униформни образац који би разредне старешине попуњавале
на крају школске године, како би се вршило поређење оцена из предмета који постоје
на завршном/матурском испиту и оцена на испиту.
Такође је потребно добро осмислити начин праћења и анализарања ових података, како
би они били што кориснији и како би добили што веродостојнији приказ усвојеног
знања, како за матурски испит четвороодишњег образовања, тако и за завршни испит
троодишњег образовања.
Потребно је осмислити и направити образац за праћење и анализу редовне/допунске
/додатне наставе.
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СТАНДАРДИ ЗА ТРЕЋУ ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА СУ:
3.1.УСПЕХ УЧЕНИКА ПОКАЗУЈЕ ДА СУ ОСТВАРЕНИ ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
НИВО КВАЛИТЕТА: 3
3.2. ШКОЛА КОНТИНУИРАНО ДОПРИНОСИ ВЕЋОЈ УСПЕШНОСТИ УЧЕНИКА
НИВО КВАЛИТЕТА: 3

Политехничка школа Пожаревац се тренутно налази на
НИВОУ КВАЛИТЕТА

3 у области

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Извештај за ову област припремила:
Тијана Глигоријевић
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ЛИСТА СТАНДАРДА И ИНДИКАТОРА У ОКВИРУ ВРЕДНОВАНЕ ОБЛАСТИ

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Стандарди самовредновања у четвртој области су:
4.1. Брига о ученицима
4.2. Подршка учењу
4.3. Лични и социјални развој
4.4. Професионална оријентација
Индикатори самовредновања у оквиру наведених стандаарда су:
4.1.1 Безбедност и сигурност ученика у школи
4.1.2 Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба ученика
4.1.3. У пружању подршке ученицима школа остварује комуникацију са породицом.
4.1.4. У школи функционишу тимови за подршку ученицима у прилагођавању школском животу.
4.1.5. Школа сарађује са релевантним институцијама у пружању подршке ученицима.
4.2.1. Квалитет понуђених програма за подршку ученицима у процесу учења
4.2.2. Напредовање и успех ученика
4.2.3.Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у процесу учења
4.2.4. У школи се промовишу здрави стилови живота.
4.2.5. У школи се промовишу заштита човекове околине и одрживи развој
4.2.6. Кроз наставни рад подстиче се професионални развој ученика.
4.3.1. Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина
4.3.2. Подстицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и активности
4.3.3. У школи се примењују индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови за све
ученике из осетљивих група.
4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за ученике из
осетљивих група.
4.3.5. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци осетљивим
групама
4.4.1. Помоћ при избору даљег образовања, обуке или запослења
4.4.2. Услуге каријерног вођења пружа квалификовано особље или наставници/тренери који су
прошли обуку везану за ову тему.
4.4.3. Постоји јасна и детаљна изјава о правима и одговорностима ученика.
4.4.4. Постоје могућности за периодично формално преиспитивање и поновно оцењивање
активности каријерног вођења које су засноване на потребама појединачних ученика
током напредовања (кретања) кроз програме учења.
4.4.5. Резултати преиспитивања се користе да би се побољшале активности каријерног вођења,
као и планирање активности и тренутна понуда.
4.4.6. Свим ученицима је дата могућност да дају повратне информације о услугама каријерног
вођења и већина ученика је задовољна услугама каријерног вођења које им се нуде.
4.4.7. Сви подаци о активностима каријерног вођења се чувају као поверљива документа.
4.4.8. Прикупљају се и евидентирају подаци о даљем кретању ученика по завршетку школовања
(нпр. наставак школовања и/или запослење), као и подаци о успеху тих ученика (нпр. о
њиховим унапређењима) и њиховом професионалном развоју у одабраном занимању (послу).
4.4.9. Установа у континуитету размењује информације о каријерном вођењу са релевантним
екстерним интересним странама.
4.4.10. Ученици учествују у манифестацијама и/или на сајмовима везаним за каријерно вођење,
укључујући и оне које се организују у просторијама послодавца.
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Задаци самовредновања које је тим одредио за школску 2017-2018. из области квалитета
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА су:








Утврдити ниво безбедности и сигурности ученика у школи
Анализирати и вредновати процедуру за идентификовање
емоционалног,телесног и здравстевеног стања ученика њихових социјалних
потреба и начин на који се на њих реагује.
Утврдити квалитет понућеног програма за подршку ученицима у процесу учења.
Утврдити начин праћења постигнућа и успеха ученика.
Анализирати рад службе у давању стручне помоћи наставницима у пружању
подршке ученицима у процесу учења.
Утврдити у којој се мери у школи подстичу позитивни ставови и развијају
социјалне вештине и у којој се мери подстиче и негује демократски дух и
подстичу ученичке иницијативе.
Анализирати програм професионалне орјентације и помоћ коју школа пружа при
избору даљег образовања.

ВРЕДНОВАЊЕ 4.1. СТАНДАРДА
4.1.1 Безбедност и сигурност ученика у школи
У школи постоји и примењује се Правилник о мерама, начину и поступку заштите и
безбедности ученика Политехничке школе Пожаревац. Правилник је заведен под
деловодним бројем 476/8 од 28.05.2018. и налази се код секретара школе. Овај правилник
се примењује у време одржавања образовно васпитног процеса у згради школе и
непосредној околини, као и у време одржавања екскурзија, практичне наставе или блок
наставе у привредним организацијама и другим сличним активностима које организује
школа. Школа предузима следеће мере а у циљу заштите и безбедности ученика и то:
1. Сарадња са државним органима
2. Дежурство наставника
3. Заштита од пожара
4. Осигурање ученика
5. Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.
У школи постоји и ради Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања. Тим чине Дарко Радовановић, Зоран Јоњић, Тања Бабејић, Владимир
Милосављевић и Милица Обреновић. Тим се у школској 2017/2018 састајао 16 пута што се
види по сачињеним записницима који се налазе код психолога, Тање Бабејић.
Упитник за ученике реализован је у мају месецу 2018. год. 130 ученика испунило је
анкету.
79,2% анкетираних ученика је одговорило да се у школи осећа безбедно и сигурно.
73,1% анкетираних ученика сматра да се у школи води рачуна да имају све што им је
потребно да се осећају безбедно и сигурно.
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У наредној школској години потребно је кроз анкете пратити став и мишљење
ученика о безбедности у школи. Такође, постојећи правилник би требало да се редовно
побољшава у складу са потребама.
4.1.2 Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба
ученика
Покренут је појачан васпитни рад са 4 ученика. Њихови досијеи се налазе код психолога
Тање Бабејић.
За 16 ученика код психолаога школе Тање Бабејић постоје докази о сарадњи са службом за
социјални рад.
4.1.3. У пружању подршке ученицима школа остварује комуникацију са породицом
Индикатор је у потпуности испуњен, докази су код разредних старешина и код секретара
школе у виду евиденција о обављеним разговорима.
4.1.4. У школи функционишу тимови за подршку ученицима у прилагођавању
школском животу.
Tим за подршку ученицима чине:
1.
2.
3.
4.
5.

Бранислав Стојановић, наставник предметне наставе, координатор
Иван Наумовић, наставник предметне наставе
Марија Премовић, наставник предметне наставе
Мерима Ристић, наставник предметне наставе
Мирјана Прибаковић, наставник предметне наставе

Тим је био активан у школској 2017/2018. години, редовно се састајао а то се може видети
из месечних извештаја који се налазе код координатора , Бранислава Стојановића. Може се
констатовати да је индикатор у потпуности испуњен.
4.1.5. Школа сарађује са релевантним институцијама у пружању подршке ученицима
Индикатор је испуњен. Докази се налазе код секретара и психолога школе.

ЗА СТАНДАРД 4.1. НИВО КВАЛИТЕТА ЈЕ 4
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ВРЕДНОВАЊЕ 4.2. СТАНДАРДА
4.2.1. Квалитет понуђених програма за подршку ученицима у процесу учења
У школи постоји и функционише Тим за инклузивно образовање (ИО) у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Тања Бабејић, психолог, координатор
Маја Кондић, наставник предметне наставе
Данијела Павић, наставник предметне наставе
Богдановић Горан, родитељ (I4)
Одељенски старешина

Тим за ИО је ове школске године одржао 10 састанака. Записници са тих састанака су код
психолога школе Тање Бабејић. У школској 2017/2018. години седам ученика је наставу
похађало по ИОП-у. Њихови досијеи се налазе код психолога школе Тање Бабејић.
4.2.2. Напредовање и успех ученика
Напредовање и успех ученика прате се током школске године на седницама одељенских и
наставничких већа. Успех ученика се приказује у табелама за свако одељење посебно као и
кроз обејдињене табеле по годинама, смеровима. Такође врши се и компаративна анализа
успеха са ранијим школским годинама. Докази (табеле) за праћење успеха и напредовање
ученика налазе се у записницима са одељенских већа, наставничких већа као и код
психолога школе, Тање Бабејић, која извештај износи и пред школски одбор после сваког
класификационог периода.
4.2.3. Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у процесу учења
Овај индикатор није испуњен у току 2017/2018. школске године. Предлаже се похађање
стручних семинара у наредној школској години на којима ће наставници добити смернице
како да помогну ученицима у процесу учења.
4.2.4. У школи се промовишу здрави стилови живота.
Докази за овај индикатор нису били доступни на дан писања извештаја.
4.2.5. У школи се промовишу заштита човекове околине и одрживи развој.
Индикатор није испуњен. Овом индикатору би требало посветити висе пажње у наредној
шк. години.
4.2.6. Кроз наставни рад подстиче се професионални развој ученика.
Индикатор је испуњен. Докази су у виду месечних и годишњих планова рада наставника.

ЗА СТАНДАРД 4.2. НИВО КВАЛИТЕТА ЈЕ 3
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ВРЕДНОВАЊЕ 4.3. СТАНДАРДА
4.3.1. Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина
Анкета за овај индикатор није спроведена.
Анкету урадити на почетку школске 2018/2019. год.
4.3.2. Подстицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и
активности
Анкета за овај индикатор није спроведена.
Анкету урадити на почетку школске 2018/2019. год.
4.3.3. У школи се примењују индивидуализовани приступ/индивидуални образовни
планови за све ученике из осетљивих група.
Индикатор је у потпуности испуњен.
Докази су месечни и годишњи планови рада наставника као и извештаји психолога школе.
4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу
за ученике из осетљивих група.
Индикатор је испуњен. Докази се налазе код психолога школе.
4.3.5. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци
осетљивим групама
Индикатор је испуњен. Докази се налазе код секретара и психолога школе.

ЗА СТАНДАРД 4.3. НИВО КВАЛИТЕТА ЈЕ 3

ВРЕДНОВАЊЕ 4.4. СТАНДАРДА
У школи постоји и ради Тим за каријерно вођење и саветовање. Тим је био активан у
школској 2017/2018. години и у великој мери је испунио своје постављене циљеве у текућој
школској години. Тим се редовно састајао што се може видети из месечних извештаја.
Такође, на основу извештаја може се константовати да је велики број индикатора (од 4.4.1.
до 4.4.10.) у потпуности испуњен. Извештаји и докази о испуњености индикатора налазе се
код вође тима, Оливере Филиповић.

ЗА СТАНДАРД 4.4. НИВО КВАЛИТЕТА ЈЕ 4
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
- ФИНАЛНА ЕВАЛУАЦИЈА ЧЕТВРТЕ ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА:
ИДЕНТИФИКОВАНЕ КЉУЧНЕ СНАГЕ:






Пуно је урађено по питању безбедности ученика. Донет је и примењује се правилник о
безбедности ученика, формирани су и веома активни тимови који се баве безбедношћу
ученика.
Сарадња и комуникација са родитељима и релаевантним институцијама у циљу пружања
подршке ученицима.
Програм инклузивног образовања је веома битан и он у школи постоји и активно се
примењује.
Редовно се прати и анализира успех ученика током школске године.
Ученицима се помаже при избору даљег школовања.

ИДЕНТИФИКОВАНЕ СЛАБОСТИ




Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у процесу учења. Односно
осим помоћи психолога школе, коју имају стално, потребно је да наставници уврсте и
похађање неких од семинара на ову тему
Мало пажње се посвећује здравим стиловима живота, очувању животне средине.
Анкете за испитивање ставова ученика по разним питањима нису спроведене.

ПРЕПОРУКЕ



Организовати више трибина за ученике о здравим стиловима живота и очувању животне
средине, укључити се у постојеће или покренути нове акције на ове теме.
На почетку шк.године дефинисати анкете за ученике које би требало да се реализују и
одредити периоде када ће се која од њих реализовати.
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СТАНДАРДИ ЗА ЧЕТВРТУ ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА РАДА СУ:
4.1. БРИГА О УЧЕНИЦИМА
НИВО КВАЛИТЕТА: 4
4.2. ПОДРШКА УЧЕЊУ
НИВО КВАЛИТЕТА: 3
4.3. ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ
НИВО КВАЛИТЕТА: 3
4.4. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
НИВО КВАЛИТЕТА: 4

Политехничка школа Пожаревац се тренутно налази на
НИВОУ КВАЛИТЕТА

3 у области

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Извештај за ову област припремио:
Стеван Савић
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ЛИСТА СТАНДАРДА И ИНДИКАТОРА У ОКВИРУ ВРЕДНОВАНЕ ОБЛАСТИ

ЕТОС
Стандарди самовредновања у петој области су:
5.1. Регулисани су међуљудски односи у школи.
5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу.
5.3. Школа је безбедна средина за све
5.4. Школски амбијент је пријатан за све .
5.5. У школи је развијена сарадња на свим нивоима
Индикатори самовредновања у оквиру наведених стандаарда су:
5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност
свих.
5.1.2. У личним обраћањима свих у школи видљиво је међусобно уважавање
5.1.3. За дескриминаторско понашање у школи предвиђене су мере санкције
5.1.4. За ново придошле ученике и наставнике примењују се разрађени поступци прилагођавања на
нову школску средину
5.2.1. Резултати ученика и наставника јавно се истичу и промовишу.
5.2.2. Ученици и наставници међусобно изражавају висока очекивања у погледу резултата рада.
5.2.3. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и наставника за постигнуте
резултате.
5.2.4. У школи се организују тазличите школсе активности за ученике у којима свако може имати
прилику да постигне резултат-успех.
5.2.5. Резултати ученика са сметњама у развоју се посебно промовишу.
5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу.
5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља.
5.3.3. У школи се организују превентивне активности које доприносе безбедности у школској
заједници.
5.3.4. У школи се прасте и анализирају сви случајеви насилног понашања.
5.3.5. Када се у школи догоди насиље, примењују се мере интервенције у случајевима насиља у
складу са протоколом о заштити деце – ученика од насиља, злостављања и занемаривања у
образовно-васпитним установама.
5.4.1. Улазни простор школе уређен је тако да показује добродошлицу.
5.4.2. Школски простор је прилагођен потребама деце са сметњама у развоју.
5.4.3. У школи се, ради обезбеђивања права на приватност, користе посебан простор за
индивидуалне разговоре наставника са ученицима и родитељима .
5.4.4. У уређењу школског простора преовлађују ученички радови.
5.5.1. У школи је организована сарадња руководећих, стручних и саветодавних тела.
5.5.2 Ученички парламент у школи добија подршку за свој рад.
5.5.3. Наставно особље благовремено разматра и прихвата иницијативе ученика
5.5.4. Школа развија и негује различите облике учешћа родитеља у живот школе
5.5.5. Ученици и наставници организују заједничке активности чији је циљ јачање осећања
припадности школи.
5.5.6. Школа сарађује са актерима у заједници
5.5.7. У школи функционише систем редовног информисања родитеља о активностима и
делатностима школе.
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ЕТОС је појам који се односи на општу атмосферу која влада у школи.
Показује нам у којој мери у школи постоји толеранција и осећај заједништва. Стање етоса у школи
нам приказује у коликој мери су добри међуљудски односи, колико се негују партнерски односи у
оквиру школе и са локалном заједницом, осећај безбедености, брига о ученицима. Под овим
термином такође подразумевамо и ниво техничке опремљености и оплемењености школског
простора.
Квалитет наставе и ваннаставних активности ниво учешћа и постигнућа ученика на такмичењима,
степен ангажовања ученика, наставника и родитеља у активностима у оквиру школе и шире
заједнице и значај школе у Пожаревцу и околини.
На састанцима који су одржани, чланови Тима за самовредновање су се договорили о планираном
оквиру вредновања (област квалитета, стандарди и индикатори, циљеви и задаци), о подели
задужења, о процедурама, о току, узорку и методологији самовредновања области квалитета ЕТОС.
Наиме, треба нагласити да је самовредновање поменуте области планирано и обављено у складу са
важећим прописима, тачније, правилницима о вредновању квалитета рада установа и стандардима
квалитета, прецизније, према Правилнику о стандардима квалитета рада установе.
Самовредновање је вршено на начин да се прикупљени подаци као производ утврђеног циља,
задатака и конкретних планираних активности потом процењују и упоређују у односу на дате
индикаторе који указују на испуњеност/неиспуњеност одређеног стандарда у оквиру одабране
области самовредновања. Свих пет стандарда у оквиру области ЕТОС су вредновани, као и сви
индикатори који чине те стандарде. Ради лакше прегледности и разумевања, структура извештаја је
урађена тако да се сваки стандард вреднује посебно, као и већином сви индикатори који нам говоре
ли је тај стандард остварен односно да ли наша школа испуњава одређене захтеве, како би се након
сваке појединачне евалуације стандарда могла на лакши начин обухватити целина односно једна
уопштенија слика ЕТОСа школе.
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ЦИЉЕВИ САМОВРЕДНОВАЊА
Циљеви самовредновања су постављени у односу на сваки стандард посебно, и може се рећи, да су
имали строго истраживачки карактер.

У односу на 5.1. стандард – циљ самовредновања:
Утврдити да ли у школи постоје утврђена правила понашања и да ли се поштују, утврдити да ли су
изграђени партнерски односи на релацијама наставник-наставник, ученик-наставник и ученикученик . Из циља проистекли су следећи задаци које је поставио тим:
1. Утврдити да ли у школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано
понашање и одговорност свих.
2. Утврдити да ли је у личним обраћањима свих у школи видљиво је међусобно уважавање.
3. Утврдити да ли је за дискриминаторско понашање у школи предвиђене су мере и санкције.
4. Утврдити да ли за новопридошле ученике и наставнике примењују се разрађени поступци
прилагођавања на нову школску средину.

У односу на 5.2. стандард – циљ самовредновања:
Утврдити да ли се успеси/резултати ученика и наставника подстичу и вреднују, утврдити да ли се
у школи негује подстицајна радна атмосфера; Из овог циља проистекли су следећи задаци :
1. Утврдити да ли се резултати ученика и и наставника јавно истичу и промовишу.
2. Утврдити да ли ученици и наставници међусобно изражавају висока очекивања у погледу
резултата рада.
3. Утврдити да ли се у школи примењује интерни систем награђивања ученика и наставника.за
постигнуте резултате.
4. Утврдити да ли се у школи организују различите школске активности за ученике у којима
свако може имати прилику да постигне резултат/успех.
5. Утврдити да ли серезултати ученика са сметњама у развоју се посебно промовишу.

У односу на 5.3. стандард – циљ самовредновања:
Анализирати да ли Годишњи план рада школе садржи све тражене елементе Програма за заштиту
ученика од насиља, злостављања и занемаривања; Утврдити да ли Тим за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ради у складу са Протоколом о заштити
деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. Задаци
у овој облати су следећи:
1. Утврдити да ли је у школи видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу.
2. Утврдити да ли у школи функционише мрежа за решавање проблема насиља (сарадња са
родитељима, са другим службама).
3. Утврдити да ли се у школи организују превентивне активности које доприносе безбедности
у школској заједници.
4. Утврдити да ли се у школи прате и анализирају сви случајеви насилног понашања.
5. Утврдити да ли се примењују мере интервенције у случајевима насиља у складу са
Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовноваспитним установама
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У односу на 5.4. стандард – циљ самовредновања:
Утврдити да ли је школски простор пријатна средина за ученике, запослене и родитеље. Из овог
циља одредили смо следеће задатке:
1. Утврдити да ли је улазни простор школе уређен је тако да показује добродошлицу.
2. Утврдити да ли је школски простор је прилагођен потребама деце са сметњама у развоју.
3. Утврдити да ли се у школи, ради обезбеђивања права на приватност, користи посебан
простор за индивидуалне разговоре наставника са ученицима и родитељима.
4. Утврдити да ли у уређењу школског простора преовладавају ученички радови

У односу на 5.5. стандард –циљ самовредновања:
Успостављање ефикасније и успешније сарадње на свим нивоима (наставници, ученици, родитељи,
локална заједница), Унапредити сарадњу са родитељима и активније их укључити у рад школе;
Задаци у оквиру овог циља били су:
1. Утврдити да ли је у школи је организована сарадња руководећих, стручних и саветодавних
тела.
2. Утврдити да ли Ученички Парламент у школи добија подршку за свој рад.
3. Утврдити да ли наставно особље благовремено разматра и прихвата иницијативе ученика.
4. Утврдити да ли школа развија и негује различите облике активног учешћа родитеља у
животу школе.
5. Утврдити да ли ученици и наставници организују заједничке активности чији је циљ јачање
осећања припадности школи.
6. Утврдити да ли школа сарађује са актерима у заједници.
7. Утврдити да ли у школи функционише систем редовног информисања родитеља о
активностима и делатностима школе.
Тим за самовредновање је пошао од следеће одлуке о евалуацији (процени) стандарда:
Стандард је неостварен уколико има мање од половине остварених индикатора (мање од 49%);
Стандард је делимично остварен уколико има половину или нешто више од половине присутних
индикатора (50% до75%);
Стандард је добро остварен уколико има знатно више од половине остварених индикатора (76% до
95%); уколико су, на пример, сви индикатори остварени, изузев једног;
Стандард је у потпуности остварен уколико су присутни сви индикатори (96%до100%);
Ситуација је јасна када су индикатори у потпуности остварени или у потпуности неостварени.
Важно је нагласити да процена присутности односно остварености индикатора не мора бити
потпуна. Индикатори могу бити присутни у мањој мери, у већој мери или, у потпуности, што
свакако зависи од осмишљених активности и постављених задатака у оквиру самовредновања
одабране области. Поједине области квалитета су подложније релативизацији него друге. Управо
стога је потребно како у планирању, тако и у процесу евалуирања јасно разграничити степен
важности одредница на основу којих процењујемо у којој је мери присутан одређени индикатор.
Другачије речено, евалуација појединих индикатора може бити реализована на различите начине,
као што су и сами индикатори по степену конкретности различити, те ће и њихова процена, у складу
са тим, варирати.
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ТОК САМОВРЕДНОВАЊА И АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА
У току школске 2017-2018 године тим за самовредновање је у циљу прикупљања података спровео
неколико анкета у којима смо тражили искрени мишљење наставника, ученика и управе школе о
битним питањима и стању ЕТОСА у нашој школи.
За анкете је издвојено неколико стандарда са припадајућим индикаторима како би се стекао увид у
мишљење ученика и наставника о овим питањима. За остале индикаторе и индикаторе у оквиру
преосталих стандарда су коришћени докази који ће бити наведени (разни правилници, записници, и
други видови дигиталног и традиционалног бележења) као и оно што је опажено у самом процесу
самовредновања.

АНКЕТЕ
Анкетама је обухваћено 130 ученика и 40 наставника. Анкетама тренутно нису обухваћени
родитељи као ни партнери из локалне самоуправе/заједнице, те ће се посебно обратити пажња да се
анкете са овим актерима детаљно спроведу у наредном периоду. Резултати анкета ће бити
представљени овде у виду графикона (pie chart).

АНКЕТА ЗА УЧЕНИКЕ
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АНКЕТА ЗА НАСТАВНИКЕ
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Оно што се уочава из графикона је да су и ученици и наставници оценили највишом оценом (4)
присуство индикатора 5.3.1 У школи је видљив и јасно изражен негативан став према насиљу. Оно
што је још занимљиво је да су на питања везана за индикаторе 5.3.2 У школи функционише мрежа
за решавање проблема насиља, као и 5.3.3 У школи се организују превентивне активности које
доприносе безбедности у школској заједници, наставници дали већу овену (4) док су ученици ове
индикаторе оценили нешто нижом оценом (3). Уочљиво је такође да су и наставници и ученици
оценили индикатор 5.1.1 У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано
понашање и одговорност свих, као и индикатор 5.1.2 У личним обраћањима свих у школи видљиво
је међусобно уважавање истом просечном оценом (3).
За остале стандарде и припадајуће индикаторе су коришћени следећи извори и докази:
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ДОКУМЕНТАЦИЈА - ДОКАЗИ
Правилник о понашању ученика и запослених
Кућни ред школе
Правилник о награђивању и похваљивању ученика

ДА
√
√
√

Програм личног и социјалног развоја ученика

√

Евиденција о реализованим акцијамa за подстицање одговорности ученика

√

Евиденција о начину промовисања позитивног понашања ученика

√

Евиденција о начину реаговања и мерама за сузбијање неприхватљивог
понашања ученика

√

Евиденција о укључивању ученика у непосредно друштвено окружење

√

Евиденција о реализованим културним активностима у школи и посетама
ученика институцијама културе
Програм упознавања ученика с Повељом дечјих права УН

√
√

Евиденција о раду ученичких организација(ученички парламент и сл.)

√

Евиденција о ваннаставним активностима
Евиденција о активностима које су иницирали ученици
Програм школских приредби, манифестација и сл.
Брошура о школским активностима

√
√
√
√
√

Правилник о безбедности ученика
Процедуре за превенцију свих видова насиља као и реаговање у случају када се
насиље деси.

√

Процедуре за идентификовање емоционалних, телесних, здравствених и
социјалних потреба ученика и за благовремено и адекватно реаговање на исте

√

Панои, едукативни постери и евиденција о планираним /реализованим акцијама
ради промовисања стила „здравог живота“

√

Евиденција сарадње школе са здравственом службом и службама безбедности
Евиденција организованих акција за помоћ ученицима
Евиденција контаката са родитељима
Евиденција о учешћу родитеља у активностима школе

√
√
√
√

Записници са седница Савета родтеља и Школског одбора
FB страница, Youtube канал наше школе, школски часопис, дипломе и пехари у
витринама школе

√
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Коришћени извори доказа:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Годишњи план рада школе
Извештај о раду школе
Извештај о ради директора
Записници у дневницима рада
Развојни план рада школе
Извештаји рада тимова
Записници са седница наставничких већа
Дневници васпитно-образовног рада за групну и индивидуалну наставу
Евиденција о ваннаставним активностима
Извештаји са посећених часова
Дневник рада стручног сарадника школе
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
- ФИНАЛНА ЕВАЛУАЦИЈА ПЕТЕ ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА
ЕТОС:
ИДЕНТИФИКОВАНЕ КЉУЧНЕ СНАГЕ:
● Школа је безбедна средина за све ;
● У школи се током читаве школске године организују различите активности какао
би се омогућио целокупан развој личности ученика;
● У школи се негује тимски рад и реализује различите тимске активности;
● Резултати ученика и наставника се јавно промовишу и истичу;
● Школа реализује сарадњу са различитим институцијама у циљу остваривања
програмских циљева;
● Међусобни односи у школи су без предрасуда у погледу социјалног статуса,
вероисповести, националне и полне припадности;
● У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу;
ИДЕНТИФИКОВАНЕ СЛАБОСТИ
● Унапредити процедуру о информисаности родитеља и њиховом учешћу у раду
школе као и сарадњу са њима
● Обогатити школски простор ученичким радовима;
● Рад савета родитеља учинити транспарентним и отвореним за учешће свих
заинтересованих родитеља;
● Треба омогућити право на приватност родитеља ученика и наставника коришћењем
посебног простора и евентуалне просторије за индивидуалне разговоре;
● Побољшати сарадњу са Саветовалиштем за младе;
● Развијати климу припадности, заједништва и поверења, организовањем различитих
ваннаставних активности за чланове колектива;
● Организовати бољу сарадњу и размену информација на свим нивоима;
● Побољшати промоцију резултата ученика са сметњама у развоју;
● Израдити и усвојити правилник о похваљивању и награђивању наставника;
● Потребно је повећати доступност стручне подршке заинтересованих родитеља који
желе да раде на унапређењу родитељских компетенција;
● Израдити протокол и процедуру за идентификовање емоционалних, телесних,
здравствених и социјалних потреба ученика и за благовремено и адекватно
реаговање на исте;
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КОНАЧНА РАЗМАТРАЊА ИЗ КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ
У табели која следи приказани вредносто остварености индикатора у кључној области
ЕТОС
СТАНДАРД

5.1.
Регулисани
су
међуљудски
односи у
школи.

5.2.
Резултати
ученика и
наставника
се
подржавају и
промовишу.

ИНДИКАТОР
(ПОКАЗАТЕЉ)

СРЕДЊА
ВРЕДНОСТ

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми
којима је регулисано понашање и одговорност
свих.

ДА

3

5.1.2. У личним обраћањима свих у школи
видљиво је међусобно уважавање.

ДА

3

5.1.3. За дискриминаторско понашање у школи
предвиђене су мере и санкције.

ДА

3

5.1.4. За новопридошле ученике и наставнике
примењују се разрађени поступци прилагођавања
на нову школску средину.

ДА

3

5.2.1. Резултати ученика и наставника јавно се
истичу и промовишу. (Докази: FB страница школе,
YT канал школе са снимцима са разних приредби и
представа као и изложби које школа организује,
школски часопис, фотографије и награде са разних
такмичења које су изложене)

ДА

3

5.2.2. Ученици и наставници међусобно изражавају
висока очекивања у погледу резултата рада.
(Евиденције о посети часовима, из разговора са
ученицима и наставницима)

ДА

3

3

3

5.2.3. У школи се примењује интерни систем
награђивања ученика и наставника за постигнуте
резултате. (Правилник о награђивању ученика и
одлука Школског одбора о награђивању
наставника, предлог да се у наредном периоду
направи и правилник о награђивању наставника)

ДА

3

5.2.4. У школи се организују различите школске
активности за ученике у којима свако може имати
прилику да постигне резултат/успех.

ДА

3

5.2.5. Резултати ученика са сметњама у развоју се
посебно промовишу.
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СТАНДАРД

5.3.
Школа је
безбедна
средина за
све.

ИНДИКАТОР
(ПОКАЗАТЕЉ)

ОСТВАРЕНОСТ
ИНДИКАТОРА

5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен
негативан став према насиљу.

ДА

4

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање
проблема насиља.

ДА

3

5.3.3. У школи се организују превентивне
активности које доприносе безбедности у школској
заједници.

ДА

3

5.3.4. У школи се прате и анализирају сви
случајеви насилног понашања.

ДА

4

5.3.5. Када се у школи догоди насиље, примењују
се мере интервенције у случајевима насиља у
складу са Протоколом о заштити деце/ученика од
насиља, злостављања и занемаривања у образовноваспитним установама.

ДА

4

5.4.1. Улазни простор школе уређен је тако да
показује добродошлицу.

ДА

3

3

5.4.2. Школски простор је прилагођен потребама
деце са сметњама у развоју.
5.4.
Школски
амбијент је
пријатан за
све.
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2

5.4.3. У школи се, ради обезбеђивања права на
приватност, користи посебан простор за
индивидуалне разговоре наставника са ученицима
и родитељима. (у наредном периоду би требало
обезбедити не само простор већ и посебну
просторију)

ДА

3

5.4.4. У уређењу школског простора преовладавају
ученички радови. (Требало би још више укључити
ученике у израду паноа из њихове струке којима би
оплеменили своје учионице)

ДА

3

3
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СТАНДАРД

5.5.
У школи је
развијена
сарадња на
свим
нивоима.

ИНДИКАТОР
(ПОКАЗАТЕЉ)

ОСТВАРЕНОСТ
ИНДИКАТОРА

СРЕДЊА
ВРЕДНОСТ

5.5.1. У школи је организована сарадња
руководећих, стручних и саветодавних тела.

ДА

3

5.5.2. Ученички парламент у школи добија
подршку за свој рад.

ДА

3

5.5.3. Наставно особље благовремено разматра и
прихвата иницијативе ученика.

ДА

3

5.5.4. Школа развија и негује различите облике
активног учешћа родитеља у животу школе. (Треба
побољшати сарадњу са родитељима и сагледати
могушност за њихово активније учешће у раду
школе)

НЕ

2

3

5.5.5. Ученици и наставници организују заједничке
активности чији је циљ јачања осећања
припадности школи. (Заједничко учешће
наставника и ученика на школским
манифестацијама као и спортским турнирима)

ДА

3

5.5.6. Школа сарађује са актерима у заједници.

ДА

3

5.5.7. У школи функционише систем редовног
информисања родитеља о активностима и
делатностима школе.

НЕ

2

На основу квантитативне и квалитативне обраде података из упитника о атмосфери у
школи, анкете о безбедности, обављених интервјуа, анализе многобројне школске
документације, важеће законске и подзаконске регулативе које су приказане за сваки
вредновани стандард посебно, систематизације свих прикупљених, анализираних,
тумачених података, кроз сагледавање свих процењених индикатора, дајемо приказ
тренутног стања и утврђену процену квалитета рада Политехничке школе у Пожаревцу, у
изабраној области квалитета ЕТОС.
Сви стандарди су процењени као добро остварени у раду школе. Из тог разлога, а у складу
са донетом одлуком о оцени евалуације, закључујемо да је целокупна вреднована област
ЕТОС на нивоу квалитета 3.
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СТАНДАРДИ ЗА ПЕТУ ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА ЕТОС СУ:
5.1. РЕГУЛИСАНИ СУ МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ У ШКОЛИ.
НИВО КВАЛИТЕТА: 3
5.2. РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА СЕ ПОДРЖАВАЈУ И ПРОМОВИШУ
НИВО КВАЛИТЕТА: 3
5.3. ШКОЛА ЈЕ БЕЗБЕДНА СРЕДИНА ЗА СВЕ.
НИВО КВАЛИТЕТА: 3
5.4. ШКОЛСКИ АМБИЈЕНТ ЈЕ ПРИЈАТАН ЗА СВЕ.
НИВО КВАЛИТЕТА: 3
5.5. У ШКОЛИ ЈЕ РАЗВИЈЕНА САРАДЊА НА СВИМ НИВОИМА.
НИВО КВАЛИТЕТА: 3

Политехничка школа Пожаревац се тренутно налази на
НИВОУ КВАЛИТЕТА 3 у области
ЕТОС

Извештај за ову област припремио:
Владимир Милосављевић
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ЛИСТА СТАНДАРДА И ИНДИКАТОРА У ОКВИРУ ВРЕДНОВАНЕ ОБЛАСТИ

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
Стандарди самовредновања у шестој области су:
6.1. Планирање и програмирање у школи међусобно су усклађени;
(у овиру овог стандарда имамо 4 индикатора)
6.2. Директор ефикасно и ефективно организује рад школе;
(у овиру овог стандарда имамо 6 индикатора)
6.3. Руковођење директора је у функцији унапређења рад школе;
(у овиру овог стандарда имамо 6 индикатора)
6.4. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада;
(у овиру овог стандарда имамо 6 индикатора)
6.5. Лидерско деловање директора омогућава развој школе;
(у овиру овог стандарда имамо 7 индикатора)
Индикатори самовредновања у оквиру наведених стандарда су:
6.1.1. Сви обавезни документи донети су у процедури која је прописана Законом.
6.1.2. Развојни план установе сачињен је на основу извештаја о резултатима самовредновања.
6.1.3. Развојни план установе сачињен је на основу извештаја о остварености стандарда
образовних постигнућа.
6.1.4. У школи постоји план за обезбеђивање и коришћење финансијских средстава.
6.2.1. Директор организује несметано одвијање рада у школи.
6.2.2. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима
одговорности.
6.2.3. Директор поставља јасне захтеве запосленима у вези са задатком/очекиваном променом у
раду.
6.2.4. Задужења запослених у школи равномерно су распоређена.
6.2.5. Формирана су стручна тела и тимови у складу са компетенцијама запослених.
6.2.6. Развијен је систем информисања о свим важним питањима из живота и рада школе.
6.3.1. Директор ефикасно и ефективно руководи радом наставничког већа.
6.3.2. Директор учествује у раду стручних тимова.
6.3.3. Директор укључује запослене у процес доношења одлука.
6.3.4. Директор благовремено предузима одговарајуће мере за решавање свакодневних проблема
ученика, у складу са могућностима школе.
6.3.5. У процесу доношења одлука, директор уважава предлоге савета родитеља који унапређују
рад школе.
6.3.6. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених.
6.4.1. Директор остварује инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад у складу са
планом рада и потребама школе.
6.4.2. Стручни органи и тела у школи систематски прате и анализирају успех и владање ученика.
6.4.3. Директор предузима мере за унапређивање образовно-васпитног рада на основу резултата
праћења и вредновања.
6.4.4. Стручни сарадници остварују педагошко-инструктивни рад у школи у складу са планом рада
и потребама школе.
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6.4.5. Тим за самовредновање континуирано остварује самовредновање рада школе у складу са
прописима и потребама.
6.4.6. У школи се користе подаци из Јединственог информационог система просвете (ЈИСП-а) за
унапређивање рада школа.
6.5.1. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другима.
6.5.2. Директор показује отвореност за промене и иницира иновације.
6.5.3. Директор показује поверење у запослене и њихове могућности.
6.5.4. Директор подстиче целоживотно учење свих у школи.
6.5.5. Директор планира лични професионални развој на основу самовредновања свог рада.
6.5.6. Директор развија сарадњу са другим установама, организацијама и локалном заједницом.
6.5.7. Директор подстиче развој школе преговарањем и придобијањем других за остваривање
заједничких циљева.
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ВРЕДНОВАЊЕ 6.1. СТАНДАРДА
У оквиру 6.1. стандарда ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ У ШКОЛИ
МЕЂУСОБНО СУ УСКЛАЂЕНИ СА ПРОПИСИМА, Тим за самовредновање је
поставио 4 задатака:
1) Утврдити да ли су сви обавезни документи донети у складу са процедуром која је прописана
Законом.
2) Утврдити да ли је развојни план установе сачињен на основу извештаја о резултатима
самовредновања.
3) Утврдити да ли је развојни план установе сачињен на основу извештаја о остварености
стандарда образовних постигнућа.
4) Утврдити да ли у школи постоји план за обезбеђивање и коришћење финансијских средстава.
Извори доказа за дати стандард:





Школска документација и евиденција (2017/18)
Школски развојни план 2015.-2018.
Финансијски план (2017/18)

1) Утврђено је на основу школске документације и евиденције да су сви обавезни документи
донети на основу процедура, које су прописане Законом.
2) Развојни план школе је донешен у потпуности, али се његово слагање са извештајем тима за
самовредновање може сматрати делимичним, због чињенице да је развојни план донешен када
се шеста тачка (Организација рада школе и руковођење) још није анализирала. Развојни план
се у том смислу ослања на остала поглавња извештаја самовредновања, те тако исуњеност овог
задатка се може сматрати делимичним, по овом питању.
3) Развојни план школе је донесен у потпуности, али се његово слагање са извештајем тима за
самовредновање може сматрати делимичним, због чињенице да је развојни план донесен када
се шеста тачка (Организација рада школе и руковођење) још није анализирала. Развојни план
се у том смислу ослања на остала поглавња извештаја самовредновања, те тако исуњеност овог
задатка се може сматрати делимичним, по овом питању.
4) На основу дефинисаног и усвојеног финансијског плана школе, поуздано се може закључити
да су сва финансијска средства за којима школа има потребе, обезбеђена и коришћена на
основу финансијског плана.

СТАНДАРД 6.1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ У ШКОЛИ МЕЂУСОБНО СУ
УСКЛАЂЕНИ, НИВО КВАЛИТЕТА ЈЕ 3
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ВРЕДНОВАЊЕ 6.2. СТАНДАРДА
У оквиру 6.2. стандарда ДИРЕКТОР ЕФИКАСНО И ЕФЕКТИВНО ОРГАНИЗУЈЕ РАД
ШКОЛЕ, Тим за самовредновање је поставио 6 задатка:
1) Утврдити да ли директор организује несметано одвијање рада у школи;
2) Утврдити да ли постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и
носиоцима одговорности;
3) Утврдити да ли директор поставља јасне захтеве запосленима у вези са задатком/очекиваном
променом у раду;
4) Утврдити задужења запослених у школи равномерно су распоређена;
5) Утврдити да ли су формирана стручна тела и тимови у складу са компетенцијама запослених;
6) Утврдити да ли је развијен систем информисања о свим важним питањима из живота и рада
школе.
Извори доказа за дати стандард:




Анкета запослених
Одлуке и решења стручних органа (директора и секретара школе)
Школски сајтови, друштвене мреже, огласне табле, прес клипинг, извештаји стручних
органа

1) На постављено питање у анкети да ли директор несметано организује одвијање рада у школи,
анкетирани наставници (укупан број наставника је 40) су одговорили на такав начин да њих
85% сматра да је ова тврдња у потпуности тачна. Нешто мањи проценат наставника (10%) има
мишљење да је питање у већој мери тачно, у мањој мери тачно као одговор на питање дало је
5% испитаних. Наведена расподела, упућује на закључак да већина наставника има мишљење
да је наведени индикатор у потпуности или у већој мери тачан, што доводи до тога да се исти
може оценити оценом 4.
2) На постављено питање у анкети да ли постоји јасна организациона структура са дефинисаним
процедурама и носиоцима одговорности, испитаници су имали подељено мишљење око тога да
ли је одговор на дато питање у потпуности или делимично тачан, процентуално учешће за дате
одговоре се креће респективно 52,5% и 37,5%. Нешто мањи проценат испитаних је мишљења
да је питање у мањој мери тачно, са учешћем од 10%. Наведена расподела, упућује на закључак
да већина наставника има мишљење да је наведени индикатор у потпуности или у већој мери
тачан, што доводи до тога да се исти може оценити оценом 3, у односу на расподелу за
вредновање индикатора.
3) На постављено питање у анкети да ли директор поставља јасне захтеве запосленима у вези са
задатком/очекиваном променом у раду, већина наставника (65%) се сложила да је ово питање
у потпуности тачно, док је остатак мишљења да је питање у већој и мањој мери тачно, са
процентуалним учешћем од 25% и 10% респективно. Наведена расподела, упућује на закључак
да већина наставника има мишљење да је наведени индикатор у потпуности или у већој мери
тачан, што доводи до тога да се исти може оценити оценом 3.
4) На постављено питање у анкети да ли су задужења запослених у школи равномерно
распоређена, већина наставника је мишљења да је расподела обављена у већој мери адекватно
(47,5%), 25% испитаних је одговорила да је ово тачно у потпуности, да је питање у мањој мери
тачно одговорило је њих 22,5%, а постоје и они који сматрају да ово није тачно уопште и њихов
проценат износи 5. Наведена расподела, упућује на закључак да већина наставника има
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мишљење да је наведени индикатор у већој мери тачан, што ипак доводи до тога да се исти не
може оценити већом оценом од 2.
5) На основу увида у састав тимова и састав наставног особља, утврћено је да су тимови
састављени у складу са компетенцијама запослених
6) Систем информисања о свим важним питањима је развијен. Наставници се о свим важним
питањима информишу путем огласних табли у зборници, школи, и путем посебне Фејсбук
групе за запослене. ПРЕПОРУКА је да се уведе и систем информисања о раду свих актива и
тимова, било путем мејла или неке платформе.
Генерални закључак, када је у питању овај стандард, може да се изведе из чињенице да су
индикатори оцењени углавно оценом 3. Обзиром да се вредности скоро граниче са оним који су
потребни за највишу оцену, потребно је мало унапређење из датих области. То би могло да буде
превазиђено јаснијим (писменим) захтевима директора према наставницима, како би се не
двосмислено могло утврдити шта се од њих понаособ очекује, које су процедуре дужни да поштују
и које одговорности произилазе одавде. Када је расподела задужења у питању, наставници су били
критички настројени, те због таквог става овај индикатор је морао да добије оцену 2. Расподела
послова није могуће да буде обављена на такав начин да сви имају исту количину обавеза, па се
закључује да наставници при одговору на ово питање нису били вођени начелом скромности.

СТАНДАРД 6.2. ДИРЕКТОР ЕФИКАСНО И ЕФЕКТИВНО ОРГАНИЗУЈЕ РАД
ШКОЛЕ, НИВО КВАЛИТЕТА ЈЕ 3

ВРЕДНОВАЊЕ 6.3. СТАНДАРДА
РУКОВОЂЕЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЕ У ФУНКЦИЈИ
УНАПРЕЂЕЊА РАДА ШКОЛЕ, Тим за самовредновање је поставио 6 задатка:
У

оквиру

6.3.

стандарда

Утврдити да ли директор ефикасно и ефективно руководи радом наставничког већа;
Утврдити да ли директор учествује у раду стручних тимова;
Утврдити да ли директор укључује запослене у процес доношења одлука;
Утврдити да ли директор благовремено предузима одговарајуће мере за решавање
свакодневних проблема ученика, у складу са могућностима школе;
5) Утврдити да ли у процесу доношења одлука, директор уважава предлоге савета родитеља који
унапређују рад школе;
6) Утврдити да ли директор користи различите механизме за мотивисање запослених.
Извори доказа за дати стандард:
 Анкета запослених
1)
2)
3)
4)

1) На постављено питање у анкети да ли директор ефикасно и ефективно руководи радом
наставничког већа, наставници су одговорили на такав начин да је ово у потпуности или у већој
мери тачно. Тако да се ово питање без елаборирања о томе зашто је то тако, може оценити
највишом оценом 4.
2) На постављено питање у анкети да ли директор учествује у раду стручних тимова, већина
испитаних (87,5%) даје потврдан одговор на ово питање, међутим постоје и они који сматрају
да је ово у мањој мери тачно (12,5%). Због наведених чињеница, овај индикатор добија оцену 3.
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3) На постављено питање у анкети да ли директор укључује запослене у процес доношења одлука,
испитаници су одговорили да је ово тачно или у већој мери тачно (87%), постоји и проценат
оних који сматрају да је ово потпуно нетачно (2%). Закључак би у овом случају био да је овај
индикатор оцењен оценом 3.
4) На постављено питање у анкети да ли директор благовремено предузима одговарајуће мере за
решавање свакодневних проблема ученика, у складу са могућностима школе, сви испитници су
потврдно одговорили на ово питање, тако да овај индикатор добија оцену 4, без посебних
објашњења.
5) На постављено питање у анкети да ли у процесу доношења одлука, директор уважава предлоге
савета родитеља који унапређују рад школе, код овог питања испитаници су у већој мери
сагласни са овим питањем (90%), док 10% њих сматра да је ово тачно у мањој мери. Из
наведених чињеница, овај индикатор добија оцену 3.
6) На постављено питање у анкети да ли директор користи различите механизме за мотивисање
запослених, запослени су одговорили тако да се у већој мери са овим питањем слаже њих (70%),
у мањој мери се са овим слаже (25%) испитаних, док 5% њих сматра да ово није тачно. Те тако
овај индикатор добија оцену 2.

Генерални закључак у оквиру овог стандарда, се дефинише на основу ставова запослених
који су уједначени када је у питању руковођење директора радом седница наставничког
већа, као и решавање проблема ученика. Мањом оценом од највише, оцењени су
индикатори који се односе учешћа директора у раду стручних тимова, укључивање
запослених и савета родитеља у процес одлучивања. Предлог мера, код овог питања,
дефинише се утврђивањем чињеничног стања. Уколико се утврди тачност овакве тврдње,
од директора се очекује да појача присуство осталих (наведених) субјеката у процес
одлучивања.
СТАНДАРД 6.3. РУКОВОЂЕЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЕ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА
РАДА ШКОЛЕ, НИВО КВАЛИТЕТА ЈЕ 3

ВРЕДНОВАЊЕ 6.4. СТАНДАРДА
У оквиру 6.4. стандарда У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И
ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА, Тим за самовредновање је поставио 6 задатка:
1) Утврдити да ли директор остварује инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад у
складу са планом рада и потребама школе;
2) Утврдити да ли стручни органи и тела у школи систематски прате и анализирају успех и
владање ученика;
3) Утврдити да ли директор предузима мере за унапређивање образовно-васпитног рада на
основу резултата праћења и вредновања;
4) Утврдити да ли стручни сарадници остварују педагошко-инструктивни рад у школи у складу
са планом рада и потребама школе;
5) Утврдити да ли тим за самовредновање континуирано остварује самовредновање рада школе
у складу са прописима и потребама;
6) Утврдити да ли се у школи користе подаци из Јединственог информационог система
просвете (ЈИСП-а) за унапређивање рада школа.
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Извори доказа за дати стандард:






Анкета запослених
Извештај о раду стручних органа
Анкета запослених
Извештај о раду стручних сарадника
Извештај о раду тима са самовредновање

1) На постављено питање у анкети да ли директор остварује инструктивни увид и надзор у
образовно-васпитни рад у складу са планом рада и потребама школе, већина испитаних (85%) је
одговорила да је ово у већој мери тачно, 2,5% њих тврди да је скроз нетачно, док се остатак
слаже у мањој мери. На основу представљеног, наведени индикатор се може оценити оценом 3.
2) Стручне службе редовно прате и анализирају успeх и владање ученика, наведени индикатор се
може оценити оценом 4..
3) На постављено питање у анкети да ли директор предузима мере за унапређивање образовноваспитног рада на основу резултата праћења и вредновања, испитаници су одговорили
идентично као у претходном питању које је проверено анкетом у оквиру овог стандарда, те тако
добија оцену 3.
4) Стручни сарадник остварује педагошко-инструктивни рад у школи у складу са планом рада и
потребама школе, наведени индикатор се може оценити оценом 4.
5) Самовредновање је до шк. 2017/18. год. спровођено редовно, али не у складу са прописима. Од
ове шк. год ради се у складу са прописима и потребама. Како се овде оцењује до садашњи учинак
онда наведени индикатор оцењујемо оценом 2.
6) ЈИСП је у још увек у фази идејног пројекта тако да овај стандард није применљив.

СТАНДАРД 6.4. У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И
ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА, НИВО КВАЛИТЕТА ЈЕ 3

ВРЕДНОВАЊЕ 6.5. СТАНДАРДА
У оквиру 6.5. стандарда ЛИДЕРСКО ДЕЛОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ОМОГУЋАВА
РАЗВОЈ ШКОЛЕ, Тим за самовредновање је поставио 7 задатка:
Утврдити да ли директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другима;
Утврдити да ли директор показује отвореност за промене и иницира иновације;
Утврдити да ли директор показује поверење у запослене и њихове могућности;
Утврдити да ли директор подстиче целоживотно учење свих у школи;
Утврдити да ли директор планира лични професионални развој на основу самовредновања
свог рада;
6) Утврдити да ли директор развија сарадњу са другим установама, организацијама и локалном
заједницом;
7) Утврдити да ли директор подстиче развој школе преговарањем и придобијањем других за
остваривање заједничких циљева.
1)
2)
3)
4)
5)
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Извори доказа за дати стандард:





Анкета запослених

Портфолио директора
Уговори о донацијама и пословно техничкој сарадњи са јавним и приватним
компанијама, као и физичким лицима.

1) На постављено питање у анкети да ли директор својом посвећеношћу послу и
понашањем даје пример другима, већи број испитаних наставника дели мишљење да је ова
трврдња тачна, док мањи проценат (7,5) сматра да је ово у мањој мери тачно, што доводи до
тога да оцена овог индикатора не може да буде већа од 3.
2) На постављено питање у анкети да ли директор показује отвореност за промене и иницира
иновације, испитани наставници су били уједначени код одговора, тако да је резултат на ово
пиате исти као и на претходно. Према томе и овај индикатор добија оцену 3.
3) На постављено питање у анкети да ли директор показује поверење у запослене и њихове
могућности, испитаници су одговорили, када је поверење у питању, да се скоро сви (95%)
слажу да је ово питање тачно, те због тога овај индикатор дојбија највишу оцену 4.
4) На постављено питање у анкети да ли директор подстиче целоживотно учење свих у школи,
испитаници су одговорили тако да се 87% њих се слаже са овом тврдњом, док се 13%
испитаних наставника одлучило да је ово у мањој мери тачно. Закључак са оваквим
ставовима испитаника, доводи до тога да је оцена за овај индикатор 3.

5) Индикатор је у потпуности испуњен.
6) На постављено питање у анкети да ли директор развија сарадњу са другим установама,
организацијама и локалном заједницом, наставници су у већини одговорили да је ово
потпуно тачно, те стога овај индикатор добија највишу оцену 4.
7) Увидом у доказе утврђено је да је број субјеката са којима школа сарађује из године у годину
све већи.

СТАНДАРД 6.5. ЛИДЕРСКО ДЕЛОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ОМОГУЋАВА РАЗВОЈ
ШКОЛЕ, НИВО КВАЛИТЕТА ЈЕ 3
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
- ФИНАЛНА ЕВАЛУАЦИЈА ШЕСТЕ ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ:
ИДЕНТИФИКОВАНЕ КЉУЧНЕ СНАГЕ:







Финансијска средства за којима школа има потребе, обезбеђена су и коришћења у складу са
Финансијским планом школе.
Директор има могућност да несметано управља радом школе.
Директор ефикасно и ефективно руководи радом наставничког већа.
Директор поседује особине које обезбеђују предузимање одређених мера за решавање
свакодневних проблема ученика и запослених.
Директор показује поверење у запослене и њихове могућности. Такође, директор развија добру
сарадњу са локалном заједницом, другим организацијама и установама.
Лидерско деловање директора омогућава развој школе

ИДЕНТИФИКОВАНЕ СЛАБОСТИ:






Задужења запослених у школи нису равномерно распоређена. Овакав став, запослени су изразили
у анкети.
Директор не користи различите механизме за мотивацију запослених.
У школи је развијен систем информисања на задовољавајућем нивоу, запослени су у складу са
овим адекватно упућени у дешавања.
Запослени сматрају да директор и стручна служба треба да појачају инструктивни увид и надзор
у образовно-васпитни рад.
Самовредновање до ове шк. год није вођен на адекватан начин.

ПРЕПОРУКЕ



Проширити начин информисања запослених, како би сви запослени и сви активи имали
комплетан увид у сва релевантна дешавања.
Појачати инструктивни увид и надзор у образовно-васпитном раду наставника.
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СТАНДАРДИ ЗА ШЕСТУ ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И
РУКОВОЂЕЊЕ СУ:
6.1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ
ПРОПИСИМА
НИВО КВАЛИТЕТА: 3

У

ШКОЛИ

МЕЂУСОБНО

СУ

УСКЛАЂЕНИ

6.2. ДИРЕКТОР ЕФИКАСНО И ЕФЕКТИВНО ОРГАНИЗУЈЕ РАД ШКОЛЕ
НИВО КВАЛИТЕТА: 3
6.3. РУКОВОЂЕЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЕ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА РАД ШКОЛЕ
НИВО КВАЛИТЕТА: 3
6.4. У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА

РАДА;
НИВО КВАЛИТЕТА: 3
6.5. ЛИДЕРСКО ДЕЛОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ОМОГУЋАВА РАЗВОЈ ШКОЛЕ
НИВО КВАЛИТЕТА: 3

Политехничка школа Пожаревац се тренутно налази на
НИВОУ КВАЛИТЕТА

3 у области

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ РАДА

Извештај за ову област припремиo:
Никола Милосављевић
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ЛИСТА СТАНДАРДА И ИНДИКАТОРА У ОКВИРУ ВРЕДНОВАНЕ ОБЛАСТИ

РЕСУРСИ
Стандарди самовредновања у седмој области су:
7.1. У школи су обезбеђени потребни људски ресурси.
7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе.
7.3. У школи су обезбеђени/постоје материјално-технички ресурси (простор, опрема и
наставна средства).
7.4. Материјално-технички ресурси користе се функционално.
Индикатори самовредновања у оквиру наведених стандарда су:
7.1.1. У школи је запослен потребан број наставника и стручних сарадника у односу на број
ученика.
7.1.2. Наставно особље има прописане квалификације.
7.1.3. Број ненаставног особља у складу је са прописима.
7.1.4. Квалификације ненаставног особља су одговарајуће.
7.1.5. Школа у своје активности укључује волонтере.
7.2.1. Запослени на основу резултата самовредновања унапређују професионално деловање.
7.2.2. Запослени се стручно усавршавају у складу са годишњим планом стручног усавршавања и
могућностима школе.
7.2.3. Наставници и стручне службе у оквиру стручних органа сарађују у складу са потребама за
унапређивање наставе и учења.
7.2.4. Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења приправника у посао.
7.2.5. Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали.
7.2.6. Учинак свих чланова особља ефикасно се прати и оцењује кроз системе процене и
преиспитивања који за резултат имају акционо планирање и побољшања.
7.3.1. Школа је физички безбедно место.
7.3.2. Школски простор задовољава здравствено-хигијенске услове.
7.3.3. У школи постоји простор за рад у складу са нормативом.
7.3.4. Школски простор је опремљен у складу са прописима.
7.3.5. Школа је опремљена потребним наставним средствима за реализацију квалитетне наставе.
7.4.1. Простор се користи према плану коришћења школског простора.
7.4.2. Наставна средства се користе према плану коришћења.
7.4.3. Наставна средства се користе у циљу постизања квалитета наставе.
7.4.4. Материјално-технички ресурси ван школе користе се у функцији остварења циљева наставе и
учења.
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У оквиру области квалитета РЕСУРСИ, планиране су следеће активности:
―
―
―
―

―
―
―
―

Утврдити у којој мери су у школи обезбеђени потребни људски ресурси
Утврдити у којој су мери људски ресурси у функцији квалитета рада школе
Анализирати процедуру увођења наставника-приправника у посао
Утврдити да ли се запослени стручно усавршавају у складу са годишњим планом
стручног усавршавања и могућностима школе и у којој мери примењују новостечена
знања из области у којимa се усавршавају
Утврдити колико је школа безбедно место за све
Анализирати постојеће материјално-техничке ресурсе и у којој мери они задовољавају
постојеће потребе школе
Анализа коришћења материјално-техничких ресурса
Утврдити да ли наставници имају могућност да користе наставна средства у функцији
остваривања наставе и учења
Извори доказа за дати стандард:















Годишњи план рада школе (шк. 2016/2017. год.);
Извештај стручног сарадника о стручном усавршавање наставника (шк.
2016/2017. год.);
Закон о основама система образовања,
Правилници о степену и врсти образовања наставника
Правилник о четрдесеточасовној радној недељи
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе
Каталог радних места у просвети
Извештаји директора и секретара школе
Досијеи запослених наставника
Портфолија наставника
Решења о четрдесеточасовној радној недељи
Записници са седница школског одбора
Записници са седница наставничког већа
Сајт школе и фејсбук страница запослених у школи

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
У овој школској години било је 17 одељења у школи и то 11 у подручју рада
Саобраћај и 6 у подручју рада Електротехника:





2 одељења Техничара друмског саобраћаја (четворогодишње школовање)
1 одељење Возача моторног возила (трогодишње школовање)
1 одљење аутоелектричара (трогодишње школовање)
1 комбиновано одељење електромеханичар за за термичке и расхладне уређаје /
електроинсталатер. (трогодишње школовање)

Школа уписује и ванредне ученике ради преквалификације и доквалификације, као и
специјализације у областима Саобраћај и Електротехника
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Техничар друмског саобраћаја – специјалиста
Возач специјалиста
Возач инструктор
Аутоелектричар специјалиста
Електроенергетичар за мреже и постројења специјалиста
Електроенергетичар за електричне инсталације специјалиста

Политехничка школа Пожаревац у свом саставу има регистрован Аутосаобраћајни
центар са ауто школом која врши обуку возача за Б и Ц категорију. Карактеристике које
одликују нашу школу су:






високообразован и професионалан кадар– за теоријски део испита обучаваће вас
дипломирани саобраћајни инжењери, док вам је за практичну обуку на располагању
један од 5 инструктора вожње са великим искуством;
квалитетан возни парк – наша Аутосаобраћајни центар располаже са 5 возила за обуку
возача за Б категорију и једним камионом Mercedes Atego за обуку возача за Ц
категорију;
савремени услови за обуку – теоријски део обуке се одвија у климатизованој учионици
опремљеној са 16 рачунара и интерактивном таблом.

Сви наши ученици који заврше разред са оценом 4 или 5 из предмета ИНФОРМАТИКА
И РАЧУНАРСТВО добијају међународно признат ECDL сертификат који потврђује њихово
познавање рада на рачунару и који је један од битних услова приликом запошљавања у
земљи и иностранству.
Школску 2017 / 18 годину започео је колектив у следећем саставу:
Управа школе и администрација







Дарко Радовановић, директор
Зоран Јоњић, секретар
Тања Бабејић, психолог
Јелена Вујин, шеф рачуноводства
Данило Секуловић, административно финансијски радник
Волица Тирнанић, библиотекарка

Запослени у настави
Општи предмети
 Војко Алексић, професор социологије
 Милош Бранковић, професор историје
 Радиша Вујичић, професор грађанског васпитања
 Ивана Вујчић, професорка енглеског језика и библиотекарка
 Тијана Глигоријевић, професорка рачунарства и информатике
 Татјана Докмановић, професорка ликовне културе
 Лидија Јанковић, професорка музичке уметности
 Владан Јовановић, професор социологије
 Маја Кондић, професорка енглеског језика
 Сања Љубомировић, професорка математике
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Даница Максимовић, професорка српског језика и књижевности
Слободанка Матић, професорка филозофије
Владимир Милосављевић, професор енглеског језика
Звездана Митровић, професорка српског језика и књижевности
Бен Младеновић, професор географије
Иван Наумовић, професор физичког васпитања
Мирјана Прибаковић, професорка физике
Татјана Ранђеловић, професорка хемије
Мерима Ристић, професорка биологије и екологије
Ивана Стевановић, професорка енглеског језика
Јелена Стевић, професорка српског језика и књижевности
Бранислав Стојановић, професор математике
Иван Филиповић, професор верске наставе
Лидија Чаловић, професорка математике
Никола Шојановић, професор физичког васпитања

Саобраћајна и машинска група предмета
 Анита Динић, професорка саобраћајне групе предмета
 Владета Јовић, професор саобраћајне групе предмета
 Јелена Миленковић, професорка саобраћајне групе предмета
 Димитрије Рогожарски, професор саобраћајне групе предмета
 Стеван Савић, професор саобраћајне групе предмета
 Никола Спасић, професор саобраћајане групе предмета
 Мирослав Станојевић, професор саобраћајне групе предмета
 Владислава Стевић, професорка саобраћајне групе предмета
 Горан Тасић, професор саобраћајне групе предмета
 Драган Богдановић, професор машинске групе предмета
 Марија Премовић, професорка машинске групе предмета
Електро група предмета
 Саша Антоновић, професор практичне наставе и економике
 Зорица Гошев, професорка практичне наставе
 Милорад Дендић, професор електро групе предмета
 Милица Обреновић, професорка електро групе предмета
 Данијела Павић, професорка електро групе предмета
 Биљана Пајић Чавић, професорка електро групе предмета
 Оливера Филиповић, професорка електро групе предмета
Инструктори вожње






Драган Ђорђевић
Горан Мартиновић
Ненад Милановић
Драгана Пајић
Дејан Стојадиновић
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Марина Стајковић
Весна Јотић
Гордана Сотиров
Марија Стевић
Златица Миљковић
Зоран Николић
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У току школске године било је промена у саставу колектива:
Данило Секуловић, административно финансијски радник је дошао почетком школске
године.
Волица Тирнанић, библиотекарка и Војко Алексић, професор социологије су отишли у
пензију.
Радиша Вујичић, професор грађанског васпитања се вратио у његову матичну школу у
Петровцу на Млави, часове грађанског васпитања је преузела колегиница Ивана Вујчић која
је и пре доласка колеге предавала овај предмет.
Злата Јовић, професор саобраћајне групе предмета је дошла у наш колектив као замена
за колегиницу на трудничком боловању, док је Никола Милосаљевић такође професор
саобраћајне групе предмета замена за колегу на одсуству.
Никола Спасић и Димитрије Рогожарски професори саобраћајне групе предмета крајем
школске године напустили су колектив.
У докуметима школе, школским актима, решењима и одлукама види се да постоји
јесна организациона структура, да су формирана стручна тела и тимови, у складу са
компетенцијама запослених и да су задужења равномерно распоређена. Школа је отклонила
примедбе екстерне евалуације и формирала тим за инклузивно образовање, као и стручни
актив за развој школског програма. Стручно веће за машинску групу предмета је престало
да постоји.
Директор укључује запослене у процес доношења одлука кроз рад стручних веће,
актива и тимова и предузима одговарајуће мере за решавање свакодневних проблема
ученика. За мотивисање запослених директор користи различите механизме, као што су
похвале у личним контактима и јавно на седницама наставничког већа, али и доделом
признања и награда на свечаностима школе.
У школи постоје дефинисане процедуре увођења приправника у рад сагласно
прописима, али је и даље велики број настаника без лиценце. Утврђено је да је у школи у
потпуности утврђен стандард који се односи на обезбеђеност људских ресурса. Запослен је
потребан број наставника и стручних сарадника и по потреби посла у рад школе се укључују
нови кадрови. Број и прописане квалификације ненаставног особља су такође у складу са
прописима. Волонтера нема. Никола Милосављевић је студент завршне године мастер
студија на Саобраћајном факултету са пар испита до дипломирања.
На основу анализе података закључујемо да су људски ресурси у функцији квалитета
рада школе. Велика већина професора, који су сталном радном односу је са лиценцом. У
школи ради и велики број професора који су запослени на одређено. Њихов пријем је
ограничен одлуком Владе.
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
На основу извештаја о педагошко - инструктивном раду стручног сарадника и
директора школе закључујемо да је:
● школски психолог је посетила 6 часова код 6 различитих наставника и сви су имали
писане припреме на стандардном школском обрасцу и сваки наставник је од стручниг
сарадника добио повратну информацију о утисцима са часа.
● директор је посетио 8 часова 8 различитих наставника, од којих је 7 имало писане
припреме и сваки наставник је од директора добио повратну информацију о утисцима
са посећеног часа.
Извештаји о педагошко - инструктивном раду су публиковани у извештајима
стручног сарадника и директора школе.
На основу полугодишњег извештаја о стручном усавршавању запослених
наставника у школској 2017./18. години и полугодишњег извештаја за прошлу 2015./16.
школску годину видљив је велики помак у стручном усавршавањеу запослених. Велика
већина професора се активно стручно усавршава (између 8 и 16 поена), али има и колега
који имају и више од 32 поена. Такође је повећан број наставника који су се у датом периоду
усаверавали. Ако упоредимо план стручног усавршавања видимо да има одступања од
плана, али да се запослени стручно усавршавају у складу са прописима.
БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања се редовно састајао
и реализовао све активности предвиђене планом овог тима.







израда распореда дежурства наставника;
бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;
провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;
израда распореда дежурства ученика;
сарадња са школским полицајцем;
сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе
унапређењу безбедности (МУП, ЦЗСР);
 развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на
часовима редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;
 праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику
насиља.
 обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално
опасним местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).
Организоване су и превентивне активности за ученике: вебинари Фондације „Тијана
Јурић“, „Cyberbullying“, 20.11. и „Вршњачко насиље на друштвеним мрежама“, 27.11.2017.
Директор школе, психолог, представници Тима за заштиту и Ученичког парламента
учествовали су на конференцији „Заштита деце од насиља кроз међусекторску сарадњу“,
одржаној у Пожаревачкој гимназији 28.11.2017.
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Школа поседује нов видео надзор и аларм. Такође, школа је у овој школској години
појачала дежурство наставника и безбедност у школи је повећана. Превентивна дежурства
и дежурни професор који није у настави дали су резултате. На безбедност ученика није било
примедби ни ученика, ни родитеља у овој школској години, за разлику од предходне.
закључујемо да је школа безбедна за све.
ПОДАЦИ О ВЕЛИЧИНИ, СТРУКТУРИ И НАМЕНИ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА,
ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА
- МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ
Школа поседује јединствену зграду у улици Јована Шербановића бр. 5 са школским
двориштем и издвојеним полигоном ауто школе.
Настава се одвија у два подручја рада: електротехника са образовним профилима
аутоелектричар, електроинсталатер и електромеханичар за термичке и расхладне уређаје и
саобраћај са образовним профилима техничар друмског саобраћаја и возач моторног
возила.
Политехничка школа налази се у згради некадашњег Дома трговачке омладине,
изграђеног 1930. године. Са просторијама намењеним образовним, културним и спортским
активностима, односно учионицама, наставничким кабинетима, салом за свечаности и
соколаном, зграда је деценијама представљала стециште друштвених догађаја у граду.
Бројне образовне установе, културно-уметничка друштва, позоришне трупе, друштвенополитичке организације, спортски клубови и остале институције су током историје за бар
неке од својих делатности користиле лепо уређен и функионалан простор зграде.
Зграда је задужбина најпознатијих трговаца некадашњег Пожаревца - Михајла
Павловића и Саве Мирковића. У легату наших задужбинара, између осталог, стоји:
"Молимо не губите из вида да ће нам увек бити пријатно ако за нашег живота увек видимо
да се зграда споља и изнутра одржава онако исправна у раду какву смо се старали да вам
створимо и какву Вам данас предајемо." Њихова жеља и данас се поштује; зграда својом
спољашњошћу представља један од симбола Пожаревца, а унутар ње се сваке године изводе
радови на обнови у уређењу. Фасада је потпуно реновирана 2010. године, када је
Политехничка школа славила 20, а Дом трговачке омладине 80. рођендан.
Да би се дошло до података о величини, структури и намени школског простора, опреме
и наставних средстава, техником анализе садржаја обухваћена је следећа документација:
1. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за
остваривање плана и програма заједничких предмета у стручним школама за
образовне профиле III и IV степена стручне спреме „Сл. гласник РС – Просветни
гласник“ бр. 7/91 (Норматив простора и опреме)
2. Годишњи план рада школе за школску 2016/17. годину
3. Извештај о раду школе за 2015/16. годину
4. Полугодишњи извештај о раду школе за школску 2016/17.годину
5. Листе пописне комисије
6. Извод из информационог система „Доситеј“
7. Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада школе
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НАСТАВНИ ПРОСТОР
 9 учионица опште намене опремљене новим намештајем ове године,
 2 специјализоване учионице
 1 кабинет за потребе саобраћаја који је реновиран прошле године
 1 кабинет за информатику са електронском таблом и рачунарима који користи и ауто
школа
 1 кабинет за електрична мерења и електронику,
 радионицу (кабинет) за електромеханичаре за грејну и расхладну технику реновиран и
опремљен у потпуности прошле године,
 радионицу са алатницом за машинску праксу делимично опремљену и рачунарима за
компјутерко цртање
 библиотеку у лепо уређеном и опремљеном простору
 фискултурну салу са пратећим простором и опремом, такође, реновирану прошле
године
 пространо асфалтирано школско двориште које је у функцији школског терена за
наставу физичког васпитања, док је један његов део обележен и за потребе
Аутосаобраћајног центра.
Учионице за теоријску наставу су уредне и углавном простране, осим неколико у којима
се организује настава у мањим групама.
ВАННАСТАВНИ ПРОСТОР
У школи се налази велики неискоришћен потеенцијал – велика сала „Биоскопа“ са
бином, гледалиштем и блаконом, која није у функцији и чека реновирање. Ово улагање
изискује огромна средства која школа у овом тренутку нема.
Ходници су уређени, са пуно светла, зеленила и слика и паноа, и максимално чисти.
Тоалети се редовно чисте, али изискују реновирање, посебно они у сутерену. У сутеренском
простору има још неискоришћеног простора, али и нестређеног простора. Уз велика
средства и тавански простор има такође потенцијала.
НАСТАВНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА
Школа је опремљена основним средствима и училима, али за већу примену савремених
овлика рада и наставних метода недосају финансијска средства. У наменским просторијама
сконцентрисана су наставна средсва и она се плански користе за наставу. Ове године имали
смо три пројектора и два телевизора, али врло брзо дошло је до отказа два пројектора, па
нам је набавка истих неопходна. Такође, недостају неопходна наставна средства за
реализацију стручних предмета и праксе која се делимично обавља у школи.
Најбоља ситуација је у ауто школи која поседује квалитетан возни парк – наш
Аутосаобраћајни центар располаже са 5 савремених возила за обуку возача за Б категорију
и једним камионом Mercedes Atego за обуку возача за Ц категорију, док се теоријска настава
одвија у кабинету за информатику.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
- ФИНАЛНА ЕВАЛУАЦИЈА СЕДМЕ ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА
РЕСУРСИ:
ИДЕНТИФИКОВАНЕ КЉУЧНЕ СНАГЕ:








учионице задовољавају потребе групне и индивидуалне наставе (настава се несметано
одвија у две смене)
учионице су опремљене у складу са важећим нормативима
специјализоване учионице за стручне предмете и праксу су или скоро реновиране или су
у плану за реновирање
наставна средстава која имамо доприносе несметаном функционисању образовноваспитног процеса
Потпуно обезбеђени људски ресурси
Потпуно дефинисане процедура увођења наставника - приправника у посао
Појачано дежурство наставника и нов видео надзор

ИДЕНТИФИКОВАНЕ СЛАБОСТИ








наставних средстава нема у задовољавајућем броју или нису саверемена
учионице опште намене (за општеобразовне предмете) се користе и за наставу стручних
предмета, али има и супротних случајева, када се за наставу општеобразовних премета
користе специјализоване учионице и кабинети, зато што само у њима постоје пројектори
и / или телевизори
не постоји простор одређен за окупљање и дружење ученика
школа нема специјализоване учионице за наставу општеобразовних премета, као ни
кабинет за језике
Велики број професора ради на одређено време и они су без лиценце
Честа промена наставног кадра

ПРЕПОРУКЕ


потребно је докупити и / или направити недостајућа наставна средста по правилнику о
опреми учионица и кабинета
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СТАНДАРДИ ЗА СЕДМУ ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА РЕСУРСИ СУ:
7.1. У ШКОЛИ СУ ОБЕЗБЕЂЕНИ ПОТРЕБНИ ЉУДСКИ РЕСУРСИ
НИВО КВАЛИТЕТА: 4
7.2. ЉУДСКИ РЕСУРСИ СУ У ФУНКЦИЈИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ
НИВО КВАЛИТЕТА: 3
7.3. У ШКОЛИ СУ ОБЕЗБЕЂЕНИ/ПОСТОЈЕ МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ
(ПРОСТОР, ОПРЕМА И НАСТАВНА СРЕДСТВА)
НИВО КВАЛИТЕТА: 2
7.4. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ КОРИСТЕ СЕ ФУНКЦИОНАЛНО
НИВО КВАЛИТЕТА: 3

Политехничка школа Пожаревац се тренутно налази на
НИВОУ КВАЛИТЕТА

3 у области

РЕСУРСИ

Извештај за ову област припремила:
Марија Премовић
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА О КВАЛИТЕТУ РАДА ШКОЛЕ
Иако је Тим имао мало времена за детаљну анализу квалитета рада школе, на основу
анализе коју је спровео, закључује да на основу доказа, које је сакупио Школа од 31
стандарда је остварила 29 (мада су само 4 на нивоу четири (4) ).
То чини 93% остварених стандарда.
Од 15 кључних за вредновање, школа је остварила свих 15 односно 100%.
У целини гледано школа се на крају школске 2017/18. године налази на нивоу оцене
добар (3), јер је кључна област „Настава и учење“ оцењена оценом добар. Тим сматра да у
школи има много места за унапређење квалитета, на чему ће следећих година да се ради.
Кључни
стандарди

1.4.

2.3.

2.4.

2.6.

3.2.

4.1.

5.3.

5.5.

6.4.

7.2.

4

3

3

3

3

4

3

3

3

3

Ниво
остварености

Додатни стандарди

2.1.

2.2.

2.5.

2.7.

3.1.

Ниво остварености

3

3

3

3

3

Изабрани стандарди

1.3.

4.2.

5.2.

6.3.

7.4.

4

3

3

3

3

Ниво остварености

Преостали
стандарди
Ниво
остварености
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1.1.

1.2.

2

3

4.3. 4.4. 5.1
3

4

3

5.4.

6.1.

6.2.

6.5.

7.1.

7.3.

3

3

3

3

4

2

