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ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ   

 

I  Опште информације о стручној школи  

 

Назив стручне школе: 

 

 

Економска школа „Стана Милановић“ 

  

Адреса стручне школе: 

 

Улица: 

Масарикова 29 

 

Град: 

Шабац 

 

Контакт подаци 

надлежне школске 

управе:  

 

Школска управа Ваљево 

Контакт подаци 

стручне школе: 

 

 

Телефон: 

 

015/350-274 

Факс: 

 

015/350-274 

Мејл: 

 

etss@eunet.rs 

sabac.ekonomskaskola@gmail.com 

Веб-сајт: 

 

http://ekonomskasabac.edu.rs/ 

Име и презиме 

директора: 

 

 

Соња Мијатовић Јокић 

Име и презиме 

руководиоца тима за 

самовредновање:  

 

Татјана Алимпић 

 

 

 

Датум извештаја о 

самовредновању: 

 

20.08.2020. 

 

Период трајања циклуса 

самовредновања:  

2019/20 

 

 

mailto:etss@eunet.rs
mailto:sabac.ekonomskaskola@gmail.com
http://ekonomskasabac.edu.rs/
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Области квалитета  

 

Штиклирајте изабране 

области квалитета за 

текући циклус 

самовредновања   

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 

+       
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II  Чланови тимова за текући циклус самовредновања  

 

Тим Име и презиме 

 Тим за самовредновање  

 

1. Татјана Алимпић – координатор 

2. Јокић Мијатовић Соња , директор 

3. Лазаревић Биљана, наставник 

4. Марјановић Далиборка, наставник 

5. Милошевић Весна, наставник 

6. Марковић Милош, наставник 

7. Јанчић Наташа, ученик 

8. Мирјана Васић, члан Школског одбора 

 Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе  

  

1. Катарина Стојићевић - координатор 

2. Мијатовић Јокић Соња, директор 

3. Алексић Весна, помоћник директора 

4. Обреновић Дамњановић Александра, наставник 

5. Петровић Милан, наставник 

6. Радановић Горан, наставник 

7. Биљана Лазаревић, представник  Школског одбора  

8. Јасмина кордић, представник Савета родитеља 

9. Лазар Гајић, представник Ученичког парламента 

 Тим за школско развојно 

планирање 

 

   

1. Ивановић Ирена- координатор 

2. Мијатовић Јокић Соња, директор 

3. Алексић Весна, помоћник директора 

4. Стојићевић Катарина, педагог школе 

5. Јелене Лукић, школски психолог 

6. Петронијевић Милан , наставник и представник запослених у Школском одбору  

7. Павловић Весна, организатор практичне наставе 

8. Вујовић Александра, председник Школског одбора  

9. Кордић Јасмина, председник Савета родитеља 

10. Дидулица Јована, ученица, представник Ученичког парламента 
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IV  Резиме закључака и одлука о евалуацији 

 

 

Тим за самовредновање у овој школској години предвидео је вредновање четири области,  

1.Школски програм и годишњи план рада школе 

2.Настава и учење 

3.Подршка ученицима 

4.Руковођење 

 

Услед проглашења ванредног стања на ниову Републике Србије, и преласка на наставу на даљину у марту месецу, Тим је 

одлучио да за ову школску годину вреднује само прву област, Школски програм и годишњи план рада школе како не би 

додатно оптерећивао гугл упитницима ученике и наставнике који су се непланирано нашли у ситуацији организовања и 

реализовања наставе путем мејл група, према опредељењу школе.  

 

Прва област била је организационо најприступачнија у услобима пандемије за процену, али поучени искуством у настави на 

даљину у овој школској години, сматрамо да су, у датим условима и преостале три области које су требале да буду 

вредноване, биле максимално организоване и спроведене. 

 

У условима наставе на даљину, настава је функционисала путем мејл група, које су чинили одељењска већа и ученици сваког 

одељења уз обавезно праћење напредовања, слатих материјала од стране ПП службе и Управе школе. У договору са 

Педагошким колегијумом, Тимом за подизање квалитета установе, постигнут је договор о оптималној оптерећености ученика 

на недељном нивоу у условима наставе на даљину.  

Ученицима је поред индивидуалних онлајн консултација са наставницима, пружана и помоћ и подршка ПП службе кроз 

оформљену гугл учионицу у којој су добијали материјале примерене новонасталој ситуацији а који су се односили на 

самоорганизовање, провођење слободног времена, методе и технике учења, психолошка подршка у условима кризе и друге 

битне теме. Ученици су на исте, добро реаговали. Сарадња са родитељима ученика такође је успостављена онлајн, били су 

обавештавани о свим променама рада и услова унутар школе, имали су успостављену сарадњу са одељењским старешинама 

у циљу праћења напредовања ученика.  

Управа школе благовремено је усмеравала рад наставног и ненаставног особља, прослеђивала битне информације и 

установљавала процедуре рада. Ученицима који нису имали материјално-техничка средства издавани су на реверс уређаји из 

школе, за потребе праћења наставе на даљину. 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1 

 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

Стандарди 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 1 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

Стандарди квалитета 

 

Критеријуми квалитета 

 

Додатни стандарди квалитета 

за стручно образовање: 

1.3.5. Програми учења (наставни програми установе)1 и оперативни планови рада наставника за 

све разреде и образовне профиле садрже ефикасне поступке (начине) за достизање 

прописаних исхода учења у оквиру предмета, модула или тема, као и поступке за 

формативно и сумативно оцењивање ових исхода учења. 

1.3.6. Програми учења (наставни програми установе) и годишњи план рада установе за све 

разреде и образовне профиле садрже ефикасне поступке (начине) за реализацију 

практичне наставе и оцењивање ученика током обављања практичне наставе и 

професионалне праксе и наведени су по образовним профилима и разредима. 

 

 

 

1.4. Школски програм и годишњи 

план рада школе усмерени су на 

задовољење различитих потреба 

ученика. 

 

 

1.4.1. Годишњи план рада школе садржи листу изборних предмета која је сачињена на 

основу    постојећих ресурса. 

1.4.2. Наставници су прилагодили годишњи план рада школе специфичностима одељења. 

1.4.3. У годишњем плану рада школе предвиђен је план израде ИОП- а (индивидуалног 

образовног плана) на основу анализе напредовања ученика у учењу.  

1.4.4. Факултативни програми и план ваннаставних активности сачињени су на основу 

интересовања ученика и постојећих ресурса. 

1.4.5. У годишњем плану рада школе наведене су одговорности, динамика и начин 

реализације Програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 

1.4.6. Школски програм садржи посебне програме за двојезичну популацију ученика. 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

Стандарди квалитета 

 

Критеријуми квалитета 

 

 

Додатни стандарди квалитета 

за стручно образовање: 

 

 

1.4.7. Програм установе садржи посебне програме образовањa одраслих. 

1.5.  Установа/пружалац обуке у 

стручном образовању одговара на 

потребе свих интересних страна у 

развоју и изради наставних 

програма и програма учења. 

 

 

 

 

 

1.5.1. Програми учења (наставни програми установе) урађени су тако да буду друштвено 

инклузивни, да пружају једнаке шансе и могућности свим ученицима2 и да указују на 

активно спровођење политике једнаких шанси. 

1.5.2. Програми учења (наставни програми установе) подстичу и пружају подршку практичном 

и теоријском учењу. 

1.5.3. Програми учења (наставни програми установе) обухватају развој практичних вештина у 

реалном (или симулираном) радном окружењу. 

1.5.4. У програмима учења (наставним програмима установе) постоји јасно дефинисана 

проходност (нпр. могућности за наставак школовања или обуке).    

1.5.5. Програми учења (наставни програми установе) обухватају ефективне процедуре молби и 

жалби. 

1.6. Установа/пружалац обуке у 

стручном образовању обезбеђује 

ефективно преиспитивање 

наставних програма и програма 

учења. 

 

 

1.6.1. Програми учења (наставни програми установе) садрже индикаторе учинка на основу 

којих се може мерити успех ученика, а циљеви за остваривање даљег напретка се 

постављају на основу институционалних, локалних, националних или европских репера. 

1.6.2. Исходи учења (из наставних програма установе) редовно се преиспитују како би били у 

складу са тренутним захтевима, професионалном праксом и привредним стандардима. 

1.6.3. Процедуре за преиспитивање програма учења (наставног програма установе) воде ка 

побољшању наставе, обука, учења и постигнућа. 

1.6.4. Информације о оцењивању и постигнућима, укључујући и анализу учинка различитих група  

          ученика, користе се за усмеравање развоја програма учења (наставног програма  

          установе). 
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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.  
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1 

 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

Одлука о оцени 

(критеријуми) 
 

 

_____2____ 

1 = неадекватан: мање од 49% постигнутих критеријума  

2 = задовољавајући: 50% до 75% постигнутих критеријума  

3 = добар: 76% до 95% постигнутих критеријума  

4 = изванредан: 96% до 100% постигнутих критеријума  

 

 

 

Одлука о евалуацији 

 

Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа. Овај индикатор смо проверили на основу чек листе 

коју су вредновали чланови тима и стручни актив за развој ШП, стручних већа. У поређењу елемената које Школски програм треба да 

садржи са елементима ШП наше школе, видели смо да садржи све неопходне елементе: циљеве, назив, врсту и трајање свих облика 

образовно- васпитног рада, као и језик на коме се изводи програм, обавезне предмете, изборне програме и модуле по образовним 

профилима и разредима, Начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда постигнућа, начин и поступак 

остваривања прописаних планова и програма наставе и учења, програма других облика стручног образовања и врсте активности у 

образовно-васпитном раду.Оно што смо запазили да недостаје јесу програм допунске и додатне наставе.  

 

Мере: 

- Анексом унети планове који недостају 

 

Садржај кључних школских докумената одражава специфичности установе. Индикатор смо вредновали на основу увида у 

документацију, конкретно, увидом у Школски програм, Школски развојни план и Годишњи план рада школе. Специфичност наше 

школе огледа се у томе што је верификована као средња стручна школа, организује наставу у две зграде + спортска хала, видљива је у 

Школском развојном плану и Годишњем плану рада школе. Има верификоване додатне делатности, ванредно школовање, користи 

Електронски дневник. Школа сарађује са бројним установама и предузећима у граду, услед постојања великог броја образовних 

профила који практичну наставу обављају у истим. Штокла има једног извршиоца, координатора практичне наставе. Услед прекида 

редовне наставе по полугодишту ове школске године, ученици нису обављали практичну наставу у објектима нити школи.  

 

Мера: 

- потребно је у оквиру сва три документа унети специфичности које карактеришу нашу школу, а да нису били саставни део ових 
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докумената при следећој изради истих 

 

 Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и проценама квалитета рада установе. Индикатор смо 

проверили кроз: разговор са стручним већима ( 10 стручних већа). У разговору са председницима стручних већа о томе да ли они 

уважавају изречене мере и да ли 

на основу тога уносе промене у свом глобалном, оперативном, дневном програмирању, добили смо податке. Наиме, на питање да ли у 

својим глобалним плановима рада уносе измене и допуне ако се десе на годишњем нивоу , наставници су изнели да прате измене и 

допуне и на 

основу тога праве своје глобалне планове, а по потреби коригују, али, сматрају да то не раде сви наставници и да се не води евиденција 

о коначном исходу. На основу повратне информације од стручних већа, оцена остварености је 2. На питање да ли у својим дневним 

припремама на основу самоевалуације коригују своје садржаје и приступ у даљем раду, рекли су да ретко пишу и самоевалуацију у 

недостатку времена. Понекад узму неку активност у обзир, али план ретко мењају. Пошто мали број наставника пише самоевалуацију, 

а још мање коригују план, оцена остварености је 1. Велики број наставника прави исте планове, што је и примећено кроз обраду 

планова, те је оцена остварености 2. Услед прекида редовне наставе, одржан је мањи број угледних часова у односу на претходне  

године, а уколико се реализација редовне наставе буде одвијала регуларно током 2020/21.године, свакако ће се број угледних часова 

повећати.  

 

У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе ученика. Анализом посећених часова у овој школској 

години, примећено је да велики број наставника поставља различите задатке, очекује одгворе у складу са тим кроз посебне задатке, 

прилагођава питања, издваја време за ученике и даје им времена за одговарање на питања, прилагођава наставни саржај, у мањој мери 

даје задтке по нивоима тежине, користи различите методе рада. Код стручних профила има више повезивања праксе и теорије, 

практична примена. Предавања су прилагођена средњем ученику, традиционалан начин учења је и даље присутан. Разлика постоји на  

часовима практичне наставе и вежби, где ученици раде у складу са својим способностима и темпом којим им одговара. 

 

Мере: 

- практиковати да се наставни материјал прилагођава потребама ученика 

- планирати наставне садржаје различитих нивоа сложености 

- делити задужења за ученике према способностима и давари повратну информацију о напредовању ученика 

 

Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у школи. Анализирајући податке које смо добили  

увидом документацију кроз поређење Годишњег плана рада са Школским програмом, Развојним планом школе и школским 

календаром, код неких активности примећени недостаци. Начин праћења се наводи у малом броју планова као активност, али је 

реализују кроз редовно вођење записника,и редовно подношење извештаја рада Актива и Тимова у електронски дневник (сем 



Самовредновање 2019/20 Економска школа “Стана Милановић” Шабац 

записника Тима за превенцију насиља, злостављања и занемаривања и Тима за инкузију који се достављају ПП служби).  

Циљеви из РП видљиви су у ГП кроз активности стручних већа, актива, тимова, органа, УП, секција, наставе,тако и кроз свакодневне 

активности које спроводи школе, а које су планиране ГП у оквиру акционог развојног плана. Школски календар је саставни део ГП. 

Сви наставнивци су упознати са календаром. Школа реализује наставу и ради према њему. Прати почетак и завршетак школске године. 

Крај првог и другог полугодишта. државне и верске празнике, распусте. Видљиви су и радни и наставни дани, као и обавезни, остали и 

факултативни облици образовно васпитног рада. Годишњим планом рада планирано је полагање матурских испита и полагање испита 

за ванредне ученике. 

 

Мере: 

- у ГП рада унети активности које прате начин реализације 

 

Планови органа, тела и тимова јасно осликавају процесе рада и пројектују промене на свим нивоима деловања. Са председницима 

тимова и стручних већа водили смо разговор о квалитету планова, расправљали смо да ли су активности релевантне, имају ли јасне 

циљеве, постоји ли подела задужења, када се мери промена, кога и када ивештавамо. Доста планова се не прилагођава, не прати 

измене, само се 

преписују из године у годину. Поједини састанци се само фиктивно држе. Не прилази се озбиљно разматрању појединих активности. 

Проблем је и око доласка чланова већа, тимова на заказане састанке. Не учествују у раду , а још мање прочитају план рада за текућу 

годину. Планове праве не 

узимајући у обзир активности које су планиране кроз развојни план установе, самовредновања, школски програм, статут. Закључак је 

да активности које су планирали јесу добре и свака има циљ, али је потребно обухватити и друге активност. Потребно је за следећу 

годину бити темељнији у изради оперативних планова рада свих стручних већа, тимова. Оцена остварености 2. 

 

Мере: 

- усаглашавати , пратити и евалуирати наставне планове наставне планове и програме; 

- правити акционе планове на основу примећених недостатака, предложених мера, пратити и евалуирати планове 

 

Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално планирање наставе и исходе постигнућа за 

оперативно планирање наставе. Током ове школске године, 75% наставног особља (сви сем дела професора који предају угоститељске 

предмете) прошли су онлајн обуку или док су услови рада још увек били нормални, обуку уживо+онлајн „Обука за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима учења” за средње школе. У складу са тим, за наредну школску годину оформљени су нове прилагођене 

табеле за глобално и оперативно планирање наставе.  
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Докази којима се поткрепљује одлука о евалуацији  

 

Упоредна анализа основних докумената школе Годишњи извештај о раду школе, Годишњи план рада школе, Школски програм и 

Развојни програм рада школе. Обављени разговори са председницима стручних Актива, Тимова и члановима Педагошког колегијума.  

Услед појаве пандемије корона висура, Тим се определио за вредновање само ове области, како додатно не би оптерећивао ученике, 

наставнике и друге учеснике образовно-васпитног рада слањем онлајн упитника.  

 

Планирано је да се наредне школске године вреднује већи број области поред оних које су требале да буду у овој школској години. 

SWOT  анализа Области квалитета 1 – Школски програм и годишњи план рада 

 

1. Шта се може похвалити код ове области квалитета?  

 

 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, који је складу са 

потребама ученика, Програмом инклузивног образовања 

предвиђене су све врсте подршке ученицима који отежано 

савладавају наставне садржаје. 

 

2. С којим потешкоћама се сусрећемо?  

 

 у ГП рада нису унете активности које прате начин 

реализације у свим плановима и програмима 

 Корелација која постоји треба да се наведе као корелација 

са наставним садржајима, а не само са предметима 
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ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: Школски програм и годишњи план рада 

Општи и специфични 

циљеви 

Захтеване методе и 

активности 

Одговорно лице за 

спровођење активности 

Датум до кога ће 
циљеви бити 

испуњени 

Мерљиви индикатори за 

постизање циљева 

Израда анекса ШП 

Анексирати програм 
допунске и додатне 

наставе 

Анекс другог разреда 

ТХТ и реформисаних ЕТ, 
ППТ 

Предметни наставници, 

Стручна већа, ПП 
служба 

Август Усвојен Анекс ШП 

Допуна ГПРШ 2020/21 

Имплеметирати у ГПРШ 

специфичности које 

карактеришу нашу 

школу, а да нису били 
саставни истог 

ПП служба 

Председници стручних 

већа 

Август 

Наглашене специфичности 

рада средње стручне школе, 
нарочито у условима 

пандемије корона вируса за 

извођење практичне и 

редовне наставе 

Годишње и оперативно 

планирање према 

исходима 

Креирање нових образаца 

за планирање усмерено 

на исходе 

ПП служба, наставници Август 

Глобални планови садрже 

међупредметне 

компетенције, а 
операционализовани су 

исходи учења на тематском 

нивоу, ученици стичу 

функционалније знања и 
примењују их у 

ваншколском животу 

Организованији и 

целисходнији рад Актива 
и Тимова 

Имплементација 
процедура и тимски рад у 

функционисању Актива и 

Тимова, већа укљученост 

истих у рад и развој 
школе 

Управа школе, ПП 

служба, наставници 

Током школске 

године 

Већа укљученост Тимова у 

рад школе, записници и 
продукти рада истих 

 


