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ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛАБеоград, Цетињска 5-7
01-575 од 14.09.2018.
На основу члана 57. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања («Сл. ГласникРС», број 88/2018 и 27/2018-др.Закон) и члана 90. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл.Гласник РС“, бр. 55/2013) на седници Школског одбора одржаној 14.09.2018. године донета је следећа

О Д Л У К А

УСВАЈА се целости Извештај о самовредновању Прве економске школе у Београду  за школску 2017/2018годину.
о б р а з л о ж е њ е

Законом о средњем образовању и васпитању утврђено је да школа вредновање квалитета рада остварујекао самовредновање и као спољашње вредновање квалитета у складу са законом. Ови резултати служеза унапређивање квалитета рада и подизање стандарада рада установе.  У складу са наведеномзаконском нормом директор је одредио чланове тима за самовредновање који су свој извештај доставилиоргану управљања на усвајање, тако да је у складу са тим одлучено као у изреци одлуке.
Београд, 14. септембар 2018. године Председник школског одбора________________________________Оливера Анђелковић
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Опште информације о стручној школи

Назив стручне
школе:

Прва економска школа Национални регистарски број:
(уколико постоји)

Адреса стручне
школе:

Улица:
Цетињска 5-7

Град:
Београд

Контакт подаци
надлежне школске
управе:

Контакт подаци
стручне школе:

Телефон:
0113373488

Факс:
0113373492

Мејл:
direktor@prvaekonomska.edu.rs

Веб-сајт:
www.prvaekonomska.edu.rs

Име и презиме
директора:

мр Милибор Саковић

Име и презиме
руководиоца тима за
самовредновање:

мр Весна Деспотовић

Датум извештаја о
самовредновању: 06.07.2018.

Период трајања
циклуса
самовредновања:

Од:
01/09/2017

До:
31/08/2018

Области квалитета 1. Школски
програм и
годишњи
план рада

2. Настава
и учење

3. Образовна
постигнућа
ученика

4. Подршка
ученицима

5. Етос 6. Организација
рада школе и
руковођење

7. Ресурси

 

Чланови тима за текући циклус самовредновања

Тим Име и презиме Позиција

Тим за самовредновање мр Весна Деспотовић наставник
Божана Вујовић наставник
Марија Старчевић наставник
Далиборка Ђукић наставник
Драженка Никша наставник
Андрејана Дворнић наставник
Славица Богосавац представник савета родитеља
Урош Дробац, 3-8 представник ученика
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На састанку, одржаном, 19.10.2017. године, одређeне су кључне области квалитета  и показатељи :

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
СТАНДАРД
КВАЛИТЕТА

КРИТЕРИЈУМИ КВАЛИТЕТА

1.1. Школски програм и
годишњи план рада школе
сачињени су у складу са
прописима.

1.1.1. Школски програм садржи све законом предвиђене елементе.
1.1.2. Школски програм је сачињен на основу наставног плана и

програма.
1.1.3. Годишњи план рада школе сачињен је на основу школског

програма.
1.1.4. Глобални/годишњи планови наставних предмета саставни су део

годишњег плана рада школе.
1.1.5. Годишњи план рада школе садржи посебне програме васпитног

рада.

1.2. Елементи школског
програма и годишњег плана
рада школе међусобно су
усклађени.

1.2.1. У годишњи план рада школе уграђен је акциони план школског
развојног плана за текућу годину.

1.2.2. У годишњем плану рада школе оперативно су разрађени
структурни елементи школског програма.

1.2.3. Програми наставних предмета су међусобно садржајно усклађени
у оквиру сваког разреда.

1.2.4. Програми наставних предмета су међусобно временски усклађени
у оквиру сваког разреда.

1.3. Годишњи план рада
школе омогућава остварење
циљева и стандарда
образовања и васпитања.

1.3.1. У годишњим плановима наставних предмета наведени су циљеви
учења по разредима.

1.3.2. Годишњи планови наставних предмета садрже образовне
стандарде.

1.3.3. У годишњим плановима наставних предмета предвиђена је
провера остварености прописаних образовних стандарда или
циљева учења наставног предмета наведених у наставном
програму.

1.3.4. У оперативним/месечним плановима наставника наведено је
којим садржајима ће се остварити циљеви учења предмета у
датом разреду.
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
СТАНДАРД
КВАЛИТЕТА

КРИТЕРИЈУМИ КВАЛИТЕТА

3.1. Успех ученика показује
да су остварени образовни
стандарди.

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. Школа континуирано
доприноси већој
успешности ученика.

3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика.
3.2.2. Број ученика који су напустили школовање исти је 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 сачињем 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.
3.2.7. Све релевантне интересне стране су јасно обавештене о процедурама

сумативног оцењивања и процедурама интерног праћења и условима.
3.2.8 Сумативно оцењивање се користи да би се пратио напредак ученика и да

би се ученици обавештавали о оствареном напретку и могућностима
за даљи напредак.
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3.3. Установа/пружалац
обуке у стручном
образовању ефикасно
спроводи процесе интерног
праћења  оцењивања и
сертификације.

3.3.1. Свим ученицима који су у потпуности испунили захтеве
сумативног оцењивања и исхода учења додељују се сертификати
или формалне квалификације за делове (модула) или за целу
квалификацију.

3.3.2 Пријављивање ученика за оцењивање и сертификацију у складу је
са интерним и екстерним захтевима.

***Односи се на ванредно школовање и образовање одраслих
3.3.3 Води се евиденција о постигнућима у погледу исхода учења,
модула и квалификација која се оверава и чува.

*** Односи се на образовање одраслих
3.3.4 Правни државни органи или друга регулаторна и правна тела
формално потврђују     сертификацију кроз екстерну акредитацију (где
је могуће).

*** Односи се на образовање одраслих
3.3.5 Евиденција о ученицима, њиховим постигнућима и
сертификатима се чува у складу са важећим прописима након
завршетка програма.

*** Односи се на образовање одраслих

План рада:

Активности Време Носиоци

Динамика рада и подела задужења октобар
2017.

руководилац и чланови
Тима

Припрема упитника октобар
2017.

Далиборка Ђукић

Одређивање узорка ученика октобар
2017.

Далиборка Ђукић

Анкетирање ученика и запослених новембар-
децембар 2017.

Далиборка Ђукић

Тумачење резултата март - мај 2018. Далиборка Ђукић и Весна
Деспотовић

Писање извештаја јун - јул 2018. Весна Деспотовић

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

јануар – мај 2018. Драженка Никша (1.1)
Марија Старчевић и Божана
Вујовић (1.2,1.3)
Андрејана Дворнић (3.1)
Далиборка Ђукић (3.2)
Весна Деспотовић (3.3)

Извештавање о резултатима самовредновања август 2018. Весна Деспотовић

Одређивање кључних области самовредновања
и показатеља за 2018/19. годину

август 2018. руководилац и чланови
Тима



7

Активности тима за самовредновање

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

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

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

4. Одређивање кључних области самовредновања  и показатеља за 2018/19. годину
Информисање чланова Тима о досадашњем раду. Дискусија на тему предмета самовредновања уз
сарадњу са осталим Тимовима школе.

Р Е З У Л Т А Т И
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

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

Школски програм и Годишњи план рада школе сачињени су у складу са прописима  и
међусобно су усклађени:

1.1.Школски програм и Годишњи план рада школе сачињени су у складу са прописима.
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 део годишњег плана
рада школе. Годишњи план рада школе садржи посебне програме васпитног рада. Ниво
остварености стандарда 1.1 је 4.

1.2 Елементи школског програма и годишњег плана рада школе међусобно су усклађени.
У Годишњи план рада школе уграђен је акциони план рада Развојног плана школе за текућу
годину. Годишњи план рада садржи оперативне елементе школског програма. Програми
наставних предмета су међусобно садржајно и временски усклађени у оквиру сваког разреда.
Програми наставних предмета се реализују на основу важећих наставних планова и програма за
сваки разред објављених у Службеном гласнику и међусобно су усклађени садржајно и
временски на нивоу стручних већа. Због обавезе наставника  да се придржавају законски
прописаних наставних планова и програма, није могуће међусобно садржајно и временски
ускладити програме наставних предмета у оквиру сваког разреда. Ниво остварености

стандарда 1.2 је 4.
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1.3. Годишњи план рада школе, омогућава остварење циљева и стандарда образовања и
васпитања. У Годишњим плановима наставних предмета наведени су циљеви учења по
разредима као и и бразовни стандарди. Месечни планови наставника садрже наведене садржаје
којим ће се остварити циљеви учења предмета у датом разреду.У годишњим плановима
наставних предмета делимично су наведени су циљеви учења по разредима. .Циљеви учења по
разредима наведени су само  за профил службеник у банкарству и осигурању, док за за остале
профиле циљеви нису наведени. Годишњи планови наставних предмета не садрже образовне
стандарде. Само опште образовни предмети садрже образовне стандарде. У годишњим
плановима наставних предмета, у малој мери предвиђена је провера остварености прописаних
образовних стандарда или циљева учења наставног предмета  наведених у наставном програму.
Ниво остварености стандарда 1.3 је 1.

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: 1 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

Стандарди квалитета и индикатори ПРОЦЕНА
+ -

1.1. Школски програм и годишњи план рада школе сачињени су у складу са прописима.

1.1.1. Школски програм садржи све законом предвиђене елементе. +
1.1.2. Школски програм је сачињен на основу наставног плана и програма. +
1.1.3. Годишњи план рада школе сачињен је на основу школског програма. +
1.1.4. Глобални/годишњи планови наставних предмета саставни су део годишњег плана рада школе. +
1.1.5. Годишњи план рада школе садржи посебне програме васпитног рада +

1.2. Елементи школског програма и годишњег плана рада школе међусобно су усклађени.

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

1.3. Годишњи план рада школе омогућава остварење циљева и стандарда образовања и васпитања

1.3.1. У годишњим плановима наставних предмета наведени су циљеви учења по разредима. -
1.3.2. Годишњи планови наставних предмета садрже образовне стандарде. -
1.3.3. У годишњим плановима наставних предмета предвиђена је провера остварености прописаних

образовних стандарда или циљева учења наставног предмета наведених у наставном програму. -

1.3.4. У оперативним/месечним плановима наставника наведено је којим садржајима ће се остварити
циљеви учења предмета у датом разреду. +

Методологију  самовредновања чине технике: анализирање документације (анализа школских
програма, годишњег плана рада школе, извештаја о раду школе, школског развојног плана и
остале школске документације) и инструменти: чеклисте.

Закључак:
Процес самовредновања области 1 (Школски програм и Годишњи план рада школе)
идентификовао је следеће јаке стране: Усклађеност Школског програма рада и Годишњег плана
рада школе и  чињеницу да је у Годишњи план рада школе уграђен Акциони план школског
развојног плана за текућу годину.  Процес самовредновања ове области идентификовао је
следеће кључне слабости: Годишњи планови стручних предмета  не садрже циљеве, образовне
стандарде као и проверу остварености прописаних образовних стандарда.

Објективно сагледавајући резултате и користећи све постојеће параметре можемо констатовати
да у области 1 (Школски програм и Годишњи план рада школе) доминирају јаке стране.
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Препоручене мере: У Годишње планове стручних предмета за све разреде и образовне
профиле треба уврстити циљеве учења, образовне стандарде, проверу остварености прописаних
образовних стандарда, опште међупредметне компетенције и корелацију са другим
предметима. Такође, потребно је израдити оперативне планове рада наставника који ће
садржати ефикасне поступке за постизање прописаних исхода учења у оквиру предмета, модула
или теме, као и поступке за формативно и сумативно оцењивање. Време реализације: школска
2018/2019 год.

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: 3  ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Стандарди квалитета и индикатори ПРОЦЕНА
+ 0

3.1 Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди.

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 Школа континуирано доприноси већој успешности ученика.

3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика. 0
3.2.2. Број ученика који су напустили школовање исти је или мањи у односу на прошлу школску годину.
3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 0
3.2.4. Ученици за које је сачињем 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. 0
3.2.7. Све релевантне интересне стране су јасно обавештене о процедурама сумативног оцењивања и
процедурама интерног праћења и условима. +

3.2.8 Сумативно оцењивање се користи да би се пратио напредак ученика и да би се ученици обавештавали о
оствареном напретку и могућностима за даљи напредак. 0

3.3 Установа/пружалац обуке у стручном образовању ефикасно спроводи процесе интерног
праћења оцењивања и сертификације.

3.3.1. Свим ученицима који су у потпуности испунили захтеве сумативног оцењивања и исхода учења додељују се
сертификати или формалне квалификације за делове (модула) или за целу квалификацију. 0

3.3.2. Пријављивање ученика за оцењивање и сертификацију у складу је са интерним и екстерним
захтевима.
***Односи се на ванредно школовање и образовање одраслих

+

3.3.3. Води се евиденција о постигнућима у погледу исхода учења, модула и квалификација која се оверава и чува.
*** Односи се на образовање одраслих

3.3.4 Правни државни органи или друга регулаторна и правна тела формално потврђују     сертификацију кроз
екстерну акредитацију (где је могуће).

*** Односи се на образовање одраслих

3.3.5. Евиденција о ученицима, њиховим постигнућима и сертификатима се чува у складу са важећим прописима
након завршетка програма.

*** Односи се на образовање одраслих
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3.1 Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди.. Од шест наведених
критеријума квалитета, није било могуће спровести вредновање јер матура није испит
на националном нивоу према важећем Правилнику о  вредновању квалитету рада
установе.

3.2 Школа континуирано доприноси већој успешности ученика. Школа примењује
поступке којима прати успешност ученика. Школа нема податке о броју ученика који су
напустили школовање, тј да ли је исти  или мањи у односу на прошлу школску годину.
Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. Школа нема
ученике за које је сачињем ИОП и немогуће је утврдити да ли остварују напредак у
складу са циљевима постављеним у плану. Ученици који су укључени у додатни рад
остварују напредак у складу са постављеним циљевима. Просечни резултати ученика на
завршним испитима нису ни бољи ни лошији у односу на претходну школску годину.
Све релевантне интересне стране су јасно обавештене о процедурама сумативног
оцењивања и процедурама интерног праћења и условима. Сумативно оцењивање се
користи да би се пратио напредак ученика и да би се ученици обавештавали о
оствареном напретку и могућностима за даљи напредак. Од осам вреднованих
критеријума квалитета, за два није могуће врендовање, јер школа нема ученике који
напуштају школовање, нити који наставу похађају по ИОП-у. Од преосталих шест
критеријума, четири су на задовољавајућем нивоу, два су на изузетном нивоу.

Докази који подупиру одлуку о евалуацији
 Школа континуирано прати успешност ученика на више нивоа, почев од предметних

наставника и евиденције о сваком ученику, до праћења ученика на нивоу одељења,
разреда и школе. Редовно се извештава и анализира на састанцима стручних актива,
одељенским и наставничким већима о постигнутим резултатима ученика кроз податке
о постигнутом успеху, допунској и додатној настави, такмичењима, као и о
постигнућима ученика на ваншколским активностима. У већој мери се прате резултати
ученика на испитима, као и ученика који учествују на такмичењима различитих нивоа.
Школа континуирано доприноси већој успешности ученика у доброј мери.

 Нема ученика који су прошле, ни текуће школске године напуштали школовање.
 Допунска настава се реализује почетком октобра, када ученици испољавају потешкоће

у учењу. Највише часова допунске наставе је из предмета из којих ученици имају
највише слабих оцена (математика, енглески језик, рачуноводство, право).Ученици у
већој мери не похађају редовно допунску наставу, а они који је похађају, остварују
напредак. Анкетирано је 172 ученика и 52,9% анкетираних се изјаснило не посећује
допунску наставу, 31,4% у мањој мери посећује, 9,3% у већој мери посећује, а свега
6,4% се изјаснило да редовно посећује допунску наставу. Као разлоге похађања
допунске наставе наводе следеће разлоге: потешкоће у праћењу градива на редовним
часовима (43%), дуже одсуство са наставе 21,9%, и 14,9% да су обавезни због
недовољне оцене. Такође, ученици који посећују допунску наставу у већој мери
сматрају да показују напредак у учењу (њих 52%), док 48% ученика сматра да не
показује напредак. Просечна оцена тачности тврђења о напретку је 2,46. Ученици који
показују напредак изјашњавају се да се напредак огледа у бољим оценама на усменим
и писменим проверама (65,2%), бољој активности на часу (27,7%) и бољом
мотивацијом (16%).

 Анкетирањем наставника добијени су следећи резултати: 32% наставника се
изјашњава да ученици у већој мери посећују допунску наставу, 5% да редновно
посећују допунску наставу, док се преосталих 63% изјашњава да ученици у мањој мери
или никако не посећује допунску наставу. Ставови наставника и ученика се у смислу
редовности посећивања допунске наставе не разликују значајно. Слично је и са
проценом напретка у учењу оних који посећују допунску наставу. Наставници, као и
ученици сматрају да 52% оних који долазе на допунску показују напредак у већој мери,
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док остали показују напредак у мањој мери. Наставници, такође као и ученици
сматрају да се напредак ученика у највећој мери огледа бољим оценама на писменим
и усменим проверама (56,8%), затим бољом активношћу на часу (47,7%) и бољом
мотивацијом на часу (41%).

 Нема ученика за које је сачињен ИОП.
 Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са постављеним

циљевима. Школа процењује напредак према оствареним резултатима на
такмичењима различитих нивоа. Додатна настава се организује из математике,
пословне економије, статистике, српског језика и других предмета. Анкетирањем
ученика утврђено је да од оних који су укључени у додатни рад, њих 53% се изјаснило
да остварује напредак у складу са циљевима, док се 47% изјаснило да у мањој мери,
или никако не остварују напредак. Просечна оцена тачности тврђења је 2,47. Процена
наставника се значајније разликује по овом индикатору, 89% наставника сматра да
ученици у већој мери остварују напредак у складу са циљевима, до 11% сматра да у
мањој мери остварују напредак. Просечна оцена тачности тврђења од стране
наставника је 3,33.

 Школа располаже статистичким подацима о завршним/матурским испитима.
Просечна оцена ученика на матурском испиту на нивоу школе, остварена у школској
2015/16. години износи 4,46, док просечна оцена остварена у школској 2016/17. износи
4,37 и незнатно је мања. Учешће ученика са одличним успехом је смањено са 56% на
51%, врло добрих је порасло са 34,98% на 35,62%, док је учешће добрих повећано са
8,75% на 12,45%. Применом одговарајуће статистичке анализе (Хи квадрат теста о
облику расподеле) не можемо тврдити да се структура ученика према успеху
статистички значајно променила, тј. закључујемо да нема статистички значајне
разлике између успеха који су ученици постигли на матурском испиту 2015/16. и
2016/17.

 Кад је у питању сумативно оцењивање, наставници су тачност тврђења да су јасно
обавештени о процедурама сумативног оцењивања и процедурама интерног праћења
и условима оценили просечном оценом 3,325, тј. 40% наставника сматра да је тврдња
у потпуности тачна, 52,5% да је у већој мери тачна, 7,5% сматра да је у мањој мери
тачна. Наставничком већу је одржано предавање психолога школе на тему сумативног
и формативног оцењивања, недостаје евентуално континуирано праћење мере у којој
се примењује.

 Сумативно оцењивање се спроводи у складу са Правилником о оцењивању у погледу
броја оцена, али не и динамике оцењивања. Анкетирани ученици оценили су да
наставници сумативним оцењивањем прате напредак ученика просечном оценом 2,53,
док су наставници себе оценили просечном оценом 3,07. На питање у којој мери
наставници сумативним оцењивањем обавештавају ученике о напретку, ученици су
дали просечну оцену тачности од 2,48, док су наставници оценили тачност вишом
просечном оценом од 3,1. Такође, оцене ученика и наставника се разликују у погледу
тачности тврдње да сумативним оцењивањем наставници саопштавају ученицима о
могућностима напретка. Просечна оцена ученика је 2,51, док је код наставника 3,05.

Извори доказа евалуације: извештаји са састанака стручних актива и педагошког колегијума
записници са одељенских и наставничких већа, књига евиденције о допунској настави, књига
евиденције о додатној настави, годишњи извештаји  о раду школе 2015/16 и 2016/17, анкета за
наставнике, анкета за ученике, извештаји о посетама часова од стране педагошко-инструктивне
службе, књиге евиденције (дневници).

Закључак:
Процес самовредновања стандарда 3.2 из области Образовна постигнућа ученика
идентификовао је следеће јаке стране: професионална стручност наставника, оријентисаност на
унапређивање квалитета, подршка ученицима са потешкоћама у учењу, ангажовање и подршка
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ученицима који су укључени у додатни рад, континуирано праћење успешности ученика,
промовисање ученика који постижу резултате на такмичењима.

Процес самовредновања идентификовао је следеће кључне слабости: недовољно јасно
објашњавање ученицима о напретку који остварују приликом сумативног оцењивања, мали
број ученика који редовно похађају допунску наставу, динамика у поступку сумативног
оцењивања, приликом оцењивања наставник у недовољној мери саопштава ученицима о
могућностима напретка, мали број наставника бележи напредак у учењу ученика (кратке
белешке, описни коментари, записи о самооцењивању и  ученичком оцењивању).

3.3 Установа/пружалац обуке у стручном образовању ефикасно спроводи процесе
интерног праћења оцењивања и сертификације. Ученицима смера банкарски службеник
који су у потпуности испунили захтеве сумативног оцењивања и исхода учења додељују се
сертификати или формалне квалификације за делове (модула) или за целу квалификацију. Свим
осталим ученицима се додељују сведочанства о завршеном разреду и дипломе о положеном
матурском испиту. Пријављивање ученика за оцењивање и сертификацију у складу је са
интерним и екстерним захтевима.   Од пет наведених критеријума квалитета, било је могуће
спровести вредновање само прва два критеријума од којих се други односи на ванредно
школовање и образовање одраслих.

Препоручене мере:
У наредном периоду, потребно је побољшати процедуре сумативног и форматинвног
оцењивања ученика. Конкретно, приликом сумативног оцењивања ученике треба чешће
обавештавати о напретку који остварују као и о могућностима напретка, утврдити динамику
сумативног оцењивања. Што се тиче формативног оцењивања, неопходно је да сви наставници
бележе напредак у учењу ученика (кратке белешке, описни коментари, записи о
самооцењивању и  ученичком оцењивању). Такође је потребно мотивисати ученике да
редовније похађају допунску наставу.
Време реализације: школска 2018/2019 год.

Од 32 наведена критеријума квалитета, у школи се реализује односно примењује 21, а није
заступљено (не реализује се) 11 критеријума квалитета.

У Београду, 22 .августа 2018.

_________________________________
мр Весна Деспотовић
Руководилац Тима за самовредновање

ПРИЛОЗИ: Упитник за ученике, упитник за наставнике, записници са састанака.
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ЗАПИСНИК СА ПРВОГ САСТАНКА
ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

одржаног 19. октобра 2017. са почетком у 13.15

Присутни:
 Чланови Тима: мр Весна Деспотовић (координатор тима), Андрејана Дворнић, Далиборка Ђукић,

Лела Маријановић, Марија Старчевић, Божана Вујовић, Славица Богосавац (представник Савета
родитеља 1-6) и Урош Дробац (ученик 3-8).

 Директор мр Милибор Саковић и помоћник директора Сандра Кнежевић

Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходног састанка
2. Кључне области самовредновања и показатељи
3. Одређивање начина вредновања области 1 и 3
4. Динамика рада и подела задужења
5. Текућа питања

Координатор тима је констатовала да претходни састанак, заказан за 05.10.2017. године није одржан
због недостатка кворума. Присутни су били: Д. Ђукић, А. Дворнић и М. Саковић

1. Једногласно је усвојен записник са претходног састанка Тима одржан 29.08.2017. године.

2. Координатор је упознала чланове тима са кључним областима самовредновања, стандардима и
критеријумима квалитета који нису до сада испитани.
Изабрани стандарди за испитивање у школској 2017/18. години су:
 Област квалитета 1 - Школски програм, стандарди квалитета 1.1, 1.2 и 1.3.
 Област квалитета 3 - Образовна постигнућа ученика, стандарди квалитета 3.1, 3.2 и 3.3.
Закључено је да је неопходно испитати:

- да ли се примењују прописи при изради школске документације,
- да ли је усклађена школска документација,
- да ли је остварив план остваривања циљева и стандарда наставних планова,
- да ли су планови сачињени да задовољавају потребе ученика и

Такође,  закључено је да је неопходно извршити поређење успеха ученика и од ЗВКОВ-а добити
појашњење критеријума квалитета 3.3.1 и 3.3.3.

3. Координатор Тима је предложила упоредну анализу документације (Годишњег плана рада школе,
Школског развојног плана и Школског програма) као начине вредновања области 1 и 3. Предложене
су следеће активности:

- Увид у евиденцију путем истраживања и анализа квалитета записа и
- Анализа школске документације и закона

Такође, договорено је да се за стандард квалитета 3.2 спроведе анкета о допунској настави и
предложен је рок (фебруар 2018.).

4. Координатор Тима је предложила да се ова тачка помери за следећи (радни) састанак на коме ће
бити утврђена конкретна подела задужења.

Састанак је завршен у 14.00 Записничар: Лела Маријановић

Записник написала: мр Весна Деспотовић
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ЗАПИСНИК СА ДРУГОГ САСТАНКА
ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

одржаног 28.децембра 2017. са почетком у 13.15

Присутни:
 Чланови Тима: мр Весна Деспотовић (координатор тима), Далиборка Ђукић, Марија Старчевић,

Божана Вујовић.
 Помоћник директора Сандра Кнежевић
Одсутни: Андрејана Дворнић, Лела Марјановић.

Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходног састанка
2. Динамика рада и подела задужења

1.Усвојен је записник са претходног састанка Тима одржаног 19.10.2017. године. са мањом изменом.
Уместо „извршити поређење успеха ученика кроз неколико генерација“ треба да стоји „извршити
поређење успеха ученика“.

2. Координатор је позвала чланове тима да дају предлог поделе задужења. Далиборка Ђукић је
одабрала да испита стандард 3.2. Марија Старчевић и Божана Вујовић су одабрале да испитају
стандарде квалитета 1.2 и 1.3. Координатор тима је предложила да Андрејана Дворнић испита стандард
3.1 а Лела Марјановић стандард 1.1. Преостали стандард 3.3 испитаће координатор Тима Весна
Деспотовић. Договорено је да рок за завршетак посла буде 20.март 2018. Далиборка Ђукић је
поставила питање одговорности задужења за писање извештаја. Одговор координатора је да је то
задужење координатора који извештај пише на основу појединачних извештаја свих чланова тима.

Такође је усвојен предлог координатора да се први радни састанак одржи 3.јануара 2018. са почетком
у 10.00. Циљ састанка је да се утврди начин рада и прикупљања података.

Састанак је завршен у 13.50

Записник водила и написала: мр Весна Деспотовић
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ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕГ САСТАНКА
ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

одржаног 22.августа 2018. са почетком у 9.00

Присутни:
 Чланови Тима: мр Весна Деспотовић (координатор тима), Далиборка Ђукић, Марија Старчевић,

Божана Вујовић, Драженка Никша
 Директор мр Милибор Саковић.
Одсутни: Андрејана Дворнић.

Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходног састанка
2. Извештај о самовредновању у шк.2017/18.год
3. План самоовредновања у шк.2018/19.год

1. Усвојен је записник са претходног састанка Тима одржаног 28.12.2017. године.

2. Усвојен је Извештај о самовредновању у шк.2017/18.год са мањим изменама.

3. Предлог Плана о самовредновању у шк.2018/18.год који је предат 28.06.2018. потребно је
модификовати јер је 10. августа ступио на снагу нови Правилник о вредновању квалитета рада
установе, који је објављен 2. августа 2018. у „Службеном гласнику РС - Просветни гласник“.
Предложени су следећи стандарди квалитета вредновања:

6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе.
6.5 Материјално-технички ресурси користе се функционално.
6.6 Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух.

Одабраним стандардима који се углавном односе на ресурсе смо заокружили петогодињи циклус
вредновања квалитета рада школе.

Састанак је завршен у 10.15.
Записник водила и написала: мр Весна Деспотовић


