
ЕТОС 

Самовредновање рада школе 

 

Чланови тима: Милош Гајић - координатор 

  Бранислава Савић Облешчук - професор српског језика и књижевности 

  Мирка Дабовић - професор српског језика и књижевности 

  Мирјана Кураица - професор физике 

  Зорана Плавшић - професор разредне наставе 

  Моравка Ивановић - професор разредне наставе 

  Ингрид Граорац - библиотекар. 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5. ЕТОС  

 

 

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи.  

5.1.1. У школи постоjи доследно поштовање норми коjима jе регулисано понашање и  одговорност 
свих.  

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењуjу мере и санкциjе.  

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи примењуjу се разрађени 
поступци  прилагођавања на нову школску средину.  

5.1.4. У школи се користе различите технике за превенциjу и конструктивно решавање  конфликата.  

 

5.2. Резултати ученика и наставника се подржаваjу и промовишу.  

5.2.1. Успех сваког поjединца, групе или одељења прихвата се и промовише као лични  успех и успех 
школе.  

5.2.2. У школи се примењуjе интерни систем награђивања ученика и запослених за  постигнуте 
резултате.  

5.2.3. У школи се организуjу различите активности за ученике у коjима свако има прилику  да постигне 
резултат/успех.  

5.2.4. Ученици са сметњама у развоjу и инвалидитетом учествуjу у различитим  активностима 
установе. 

  

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља.  

5.3.1. У школи jе видљиво и jасно изражен негативан став према насиљу.  

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са  Протоколом о 
заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у  образовно-васпитним 
установама.  



5.3.3. Школа организуjе активности за запослене у школи, ученике и родитеље, коjе су  директно 

усмерене на превенциjу насиља. 

5.3.4. Школа организуjе посебне активности подршке и васпитни рад са ученицима коjи су  укључени у 

насиље (коjи испољаваjу насилничко понашање, трпе га или су сведоци). 

  

5.4. У школи jе развиjена сарадња на свим нивоима.  

5.4.1. У школи jе организована сарадња стручних и саветодавних органа.  

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким тимовима.  

5.4.3. У школи се подржаваjу инициjативе и педагошкaе аутономиjе наставника и стручних  сарадника.  

5.4.4. Родитељи активно учествуjу у животу и раду школе.  

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организуjу заjедничке активности у циљу jачања осећања 
припадности школи.  

 

5.5. Школа jе центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности.  

5.5.1. Школа jе препознатљива као центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности у  широj и ужоj 
локалноj и стручноj заjедници.  

5.5.2. Наставници континуирано преиспитуjу сопствену васпитно-образовну праксу,  мењаjу jе и 
унапређуjу.  

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењуjу са другим колегама у установи и ван ње.  

5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на свим  нивоима 
школе представљаjу примере добре праксе.  

5.5.5. Школа развиjа иновативну праксу и нова образовна решења на основу 
акционих  истраживања.  

 

 

Анкета - запослени, учествовало 48 запослених путем гугл упитника. 

 

Етос тим се у процесу самовредновања ослањао на стандарде квалитета рада установе 

који су везани за  кључну област ЕТОС. Заједничким планирањем утврђене су активности у 

току процеса самовредновања, утврђени су учесници који директно или индиректно 

учествују у раду школе , као и активности и динамика реализације.  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

  



 









 

 



Анкета - родитељи, учествовало 238 родитеља путем гул упитника.













 



Закључак 

 

 Направили смо анкету  којом смо желели да испитамо оне аспекте које се тичу 

процене међуљудских односа и сарадње унутар школе, као и процене у ком степену су 

родитељи задовољни радом школе. 

Добре стране Слабе стране 
- Наставници су задовољни сарадњом са стручним 
сарадницима, директором, помоћницима 
директора, административном службом и 
ненаставним особљем. 
 
- Наставници континуирано преиспитују и 
унапређују свој рад. 
 
 - Професионални однос и сарадња између 
наставника је добра 
 
- Наставници су се изјаснили како ретко долазе у 
сукоб са колегама. 
 
- Већина родитеља је задовољна радом школе и 
начином сарадње са запосленима. 

- Преко 20% колега сматра да не треба ништа да 
промени у свом раду и односу са колегама  
 
- Већи број колега сматра да информације о раду и 
дешавањима у школи нису правовремене и 
потпуне 

 
- Преко 20% родитеља сматра да 
информације о раду и дешавањима у школи 
треба да буду јасније и прецизније. 

 

 

 

 

 

 Резултати показују да су стандарди за процену кључне области Етос у великој мери 
остварени.  

Предлог за побољшање опште атмосфере у школи - Више дружења ван школе и 
заједничких излета. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


