
 

 

Извештај о самовредновању и вредновању 

рада школе за школску 2018/2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИМ И КЉУЧНА ОБЛАСТ 

 

На основу упутстава о процесу вредновања и самовредновања, у првом 

полугодишту школске 2018/2019 године. Оформљен је школски тим за  

самовредновање и вредновање рада школе, који сачињавају: 

 

 директор школе - дефектолог Љиљана Вукошић 

 помоћник директора - дефектолог  Валентина Радуловић 

 стручни сарданик - психолог  Јованка Јелић 

 наставник -  дефектолог Снежана Поповић 

 васпитач - дефектолог Јелена Јовановић 

 представник Савета родитеља Биљана Брековић 

 представник Ученичког парламента Ђокић Никола 

 

У петходном периоду школски тим за самовредновање и вредновање рада 

школе бавио се процењивањем у следећим областима: 

Подршка ученицима; Етос; Настава и учење; Школски програм и годишњи 

програм рада; Постигнућа ученика и Руковођење, организација и обезбеђивање 

квалитета. Следећа област која је преостала да се вреднује јесте област – 

Ресурси. 

Имајући у виду да је већи број ученика наше школе на интернатском смештају, 

да се школа бави образовно-васпитним процесом не само ученика основне, већ 

и средње школе, као и да су то ученици са сметњама у развоју којима је 

неопходно пружити што комплетније збрињавање и током школовања и на путу 

њиховог укњучивања у ширу друштвену средину, разумљиво је колика је 

важност стицања увида у капацитете школе и начине њиховог коришћења. 

Из наведних разлога школски тим за самовредновање се определио да истражи 

људске, материјално-техничке и финансијске ресурсе школе, као и ресурсе 

локалне средине.  

 

ФАЗЕ САМОВРЕДНОВАЊА 

 

Самовредновање и вредовање рада школе у области ресурса трајао је од 

октобра 2018. године до јуна 2019. године, по тимски разрађеном плану, у 

складу са Годишњим програмом образовно - васпитног рада за школску 

20018/20019. годину и укључивао је следеће кораке: 

Одређени су извори податаказа самовредновање и вредновање рада школе у 

области ресурса: 

 

а) Школска документација: 

- Годишњи програм о раду школе 

- Годишњи извештај о раду школе 

- Финансијски план школе 



- Извештај о реализацији финансијског плана 

- План и програм стручног усавршавања на нивоу школе 

- Досијеи запослених 

- Уверења о облицима стручног усавршавања 

- Портофолиа запослених  

-Евиденција (наставника школе) о коришћењу материјално – техничких 

средстава 

- Летопис школе (о реализацији коришћења ресурса у сарадњи са партнерима 

из локалне средине). 

 

б) Структурирани интервјуи са члановима школске управе, наставницима и 

васпитачима на основу чек листа из Приручника за самовредновање и 

вредновање рада школе. 

 

в) Резултати задавања Упитника за наставнике о облицима и начину стручног 

усавршавања. 

 

г) Опсервација материјално – техничких ресурса, увођења приправника у посао 

и активности релевантних за вредновање ресурса.  

 

 Дефинисан је узорак за испитивање структурираним интервјуом и упитником 

(30% наставника и васпитача школе).  

 Направљен је оперативни план реализације процеса самовредновања и 

вредновања који укључује: план активности и поделу задатака међу 

члановима тима за самовредновање, временску артикулацију активности, 

конкретизацију начина вођења структурираног интервјуа и задавања 

упитника. 

 Обављено је истраживање и анализа предвиђене документације, 

спроведено је испитивање узорка задавањем упитника и структурираним 

интервјуом. 

 Одржавани су састанци тима за самовредновање ради стицања увида у ток 

реализације планираних активности и размене релевантних искустава и 

мишљења у вези са процесом самовредновања у области ресурса. 

 Извршена је дескриптивна анализа прикупљених података, изведени су 

закључци и процене и дати су предлози за даљи развој школе у области 

ресурса. 

 Тим за самовредновање је саставио извештај о самовредновању и 

вредновању рада школе за школску 20018/2019. годину. 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА И ВРЕДНОВАЊА У ОБЛАСТИ РЕСУРСА 

 

Увидом у школску документацију, задавањем упитника и спровођењем 

структурираног интервјуа дошли смо до следећих резултата: 

 

I  ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

 

Увидом у кадровске услове рада у Годишњем програму рада школе уочава се 

да постојећа кадровска структура наставног и осталог особља за сада 

задовољава потребе школе. Број и квалификациона структура наставног кадра 

омогућава квалитетну реализацију Школског програма. Када је у питању 

ненаставни кадар, његова структура и број задовољавају потребе школе. 

(Прилог 1: Попуњена листа из Приручника за самовредновање - Подаци о 

запосленима) 

0д школске 2019/2020 уводи се ново радно место – сарадник за израду 

дидактичког материјала због специфичних потреба у образовању ученика. 

У оквиру Годишњег програма рада школе постоји програм стручног 

усавршавања наставника. Овим програмом је предвиђена стална активност 

стручно педагошких органа у унапређењу наставе и даљем уклапању у нове 

наставне планове и програме. 

Планирано је да активности и поступке унапређивања васпитно образовног 

рада са ученицима са сметњама у развоју и усавршавање организације наставе 

и професионалног оспособљавања непосредно води Наставничко веће, 

реализацијом програма рада стручних Актива. На основу понуђених семинара у 

Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 

20018/2019. годину планирано је стручно усавршавање наставника и васпитача 

по њиховом избору, у складу са потребама и могућностима школе.  

Школа је спремна да подржи наставнике и васпитаче у свим облицима стручног 

усавршавања организованим од стране Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију, Друштва дефектолога Србије, Друштва за помоћ МНР, 

Друштва психолога, Друштва социјалних радника, Министарства просвете 

Републике Србије и других релевантних институција. Предвиђено је 

стимулисање чланова колектива за научно – истраживачки рад и објављивање 

публикација на стручно – научним скуповима. 

Праћење нових достигнућа у дефектолошкој струци, теорији и пракси и њихова 

примена у васпитно – образовном процесу планирани су као део редовних 

активности наставника, васпитача, стручних актива, наставничког већа и 

директора школе. 

С обзиром да је школа научно-наставна база Факултета за специјалну едукацију 

и рехабилитацију, у редовне планиране активности спада и извођење огледних 

часова, како из образовних тако и из васпитних области, као и реализација 

одговарајућих пројеката за унапређење наставе. 

У Упитнику о облицима и начину стручног усавршавања из Приручника за 

самовредновање и вредновање рада школе, наставници и васпитачи тврде да 



је наставницима у пуној мери омогућено стално стручно усавршавање, да су 

потпуно јасни циљеви и приоритети у стручном усавршавању наставника и да 

се наставници приправници постепено уводе у рад уз потпуну одговарајућу 

подршку. Већина испитаних наставника и васпитача су у потпуности упознати 

са програмом стручног усавршавања наставника у школи и већина њих сматра 

да у пуној мери могу да утичу на избор тема и облика стручног усавршавања у 

школи. Мањи број наставника и васпитача је укључен у организоване облике 

стручног усавршавања ван школе, као и у рад стручног друштва. (попуњени 

упитници) 

Опсервацијом нивоа и начина професионалног развоја наставника и васпитача 

у школи, као и кроз бројне разговоре и заједничке активности са члановима 

колектива школе, може се констатовати да је то специфичан и сложен процес 

непрекидног стручног и личног усавршавања. 

Стално је и квалитативно значајно стручно усавршавање наставника и 

васпитача кроз неминовне процесе њихове креативне адаптације самим 

ученицима са сметњама у развоју, што подразумева суштинско прилагођавање 

наставних планова и програма, потребама и могућностима наших ученика и 

њихову индивидуализацију, као и обликовање властите личности ради 

достизања капацитета неопходних у раду са децом и младима са сметњама у 

развоју. Потребно је истаћи да ова врста стручног усавршавања укључује 

перманентно улагање напора, који у себи садржи превладавање низа 

фрустрирајућих стресора. Стога је битан део стручног усавршавања у раду са 

ученицима са сметњама у развоју и брига наставника и васпитача за властиту 

психофизичку стабилност и едуковање у области менталне хигијене. Усвајање 

елемената превенције у очувању оптималног психофизичког статуса 

наставници и васпитачи постижу коришћењем одговарајуће психолошке 

литературе, консултовањем са другим колегама, психологом школе и  стручним 

тимом школе. 

Стручно усавршавање ненаставног кадра је континуиран процес. Оно се одвија 

у домену потреба конкретног посла, као што су послови административног и 

медицинског особља. Истовремено се у оквиру свакодневне пословне 

комуникације у школи врши својеврсна стална едукација ненаставног кадра за 

рад са децом и младима са сметњама у развоју. (Прилог 3: Извештај о 

стручном усавршавању за школску 2018/2019 годину) 

Када је у питању увођење приправника у рад, у школи постоји Правилник о 

дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени гласник 

РС бр. 22/2005 и 51/2008, 88/2015,105/2015,48/2016). Овим правилником се 

уређује програм увођења у посао наставника, васпитача и стручног сарадника, 

начин и поступак провере савладаности тог програма, програм за стицање 

дозволе за рад (лиценцу), начин провере савладаности тог програма, трошкови 

полагања испита за лиценцу, садржај и начин вођења регистра наставника, 

васпитача и стручних сарадника којима је издата лиценца или образац лиценце. 

Непосредним увидом у процес увођења у посао наставника, вапитача и 

стручних сарадника, опсервацијом њихових почетних активности, као и на 



основу разговора са новим наставницима и васпитачима, њиховим менторима и 

осталим члановима колектива укљученим у систем помоћи и подршке 

приправницима, уочено је да се поступа по овом Правилнику. Захваљујући томе 

нови наставници и васпитачи успевају да се адекватно укључе у своју 

професионалну улогу са осећањем сигурности и задовољства, упркос високом 

нивоу и сложености захтева посла. 

Школа омогућава сарадњу наставника и васпитача са стручњацима ван школе у 

раду са ученицима. Она се одвија кроз непосредни контакт и кроз рад стручног 

тима школе. Имајући у виду социјални и породични статус, потребе и 

карактеристике ученика наше школе, неопходна је стална размена 

информација, искустава и предлога између наставника и васпитача и стручних 

сарадника у центрима за социјални рад, ради обухватног праћења и 

збрињавања ученика током васпитно – образовног процеса и професионалног 

оспособљавања, као и у вези са њиховим будућим запослењем и укључивањем 

у ширу друштвену средину. 

С обзиром да су код наших ученика присутни и пратећи здравствени проблеми, 

намеће се потреба тесне сарадње наставника, васпитача и чланова стручног 

тима школе са стручњацима у одговарајућим медицинским установама, као што 

су Институт за ментално здравље у Београду, Институт за дечију психијатрију и 

неурологију у Београду, Дом здравља „Др. Сима Милошевић“, Клиника за дечију 

и превентивну стоматологију у Београду итд. 

Развијена је и стручна сарадња наших наставника и васпитача са 

дефектолозима из других школа и институција за рад са децом са сметњама у 

развоју на територији Београда, Новог Сада, Обреновца и шире, како на плану 

професионалне оријентације тако и по питањима општег збрињавања ученика. 

По потреби се одвија и успешна стручна сарадња са психолошко – педагошком 

службом О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ Умка и са вртићем „Цврчак“ на Умци. 

 

 

II МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 

 

У оквиру материјално техничких ресурса сагледавали смо следеће показатеље: 

школски простор и опрема, наставна средства и коришћење расположивих 

материјално – техничких ресурса. 

Просторни делови (учионице, кабинети, библиотека, пратеће просторије, 

двориште), опрема и намештај одговарају нормативима и адекватно се 

одржавају. Школа располаже свим потребним радионицама за професионално 

оспособљавање ученика које су у потпуности опремљене и прилагођене 

потребама ученика. 

У школи постоји дечја играоница која се у једном делу дана  користи као 

учионица, а као играоница за  ученике млађих разреда, као и за прославе 

рођендана за све ученике школе у поподневном васпитном раду. Трпезарија је 

опремљена  великим кућним биоскопом. 



Спаваонице за ученике су пријатне и опремљене адекватним намештајем и 

опремом. Простор школе и дома ученика доприноси стварању безбедног, 

пријатног и стимулативног окружења. 

Извршена  је реконструкција школске зграде, зграде дома ученика, дворишта и 

ограде, али не и школског терена. Постојећа фискултурна сала не одговара 

утврђеним нормативима. Планира се изградња новог објекта за радионице и 

учионице, опремање интерната основне школе, унапређење видео надзора, 

санација степеништа и паркинга испред школске зграде. 

Сва наставна средства су у функцији разноврсних метода и облика рада са 

ученицима. Због специфичности потреба ученика многа наставна средства су 

израдили наставници. Планира се опсежнија набавка дидактичких средстава и 

материјала за израду истих.  

Сви материјално – технички ресурси су доступни наставницима и васпитачима 

и у функцији су наставних и ваннаставних активности. У школи постоји 

медијатека опремљена најсавременијим наставним средствима. Наставници их 

ефективно користе. (Приог 2 -  

 

 

III ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ 

 

Школа има прецизан финансијски план који обухвата план целокупних прихода 

и расхода и јасно дефинисану намену коришћења прибављених средстава. 

Полазна основа за остваривање прихода је број уписаних ученика и основна 

делатност школе. Школа остварује сопствено приходе од услуга интернатског 

смештаја. 

Трошкови за следећу школску годину планирају се на основу увида у утрошак у 

претходној школској години и на основу увећања трошкова предвиђених 

меморандумом буџета. 

Расподела финансијских средстава се врши у складу са реалним потребама 

школе. Приоритети за расподели финансијских средстава су правилно 

утврђени, при чему примат имају актуелне потребе ученика на плану њиховог 

здравственог и социјалног збрињавања, што је у функцији подршке целокупном 

психофизичком, личном и професионалном развоју ученика.  

За следећу школску годину се планира проширење делатности школе у подучју  

Трговина, угоститељство и туризам, за образовни профил Припремач 

намирница . 

У овој школској години реализоване су индивидуалне донације од приватних 

лица у виду одеће и материјално техничких средстава.Од стране општине 

Чукарица дониран је видео надзор, омогућено је кречење и постављање нових 

подова. Црвени крст је донирао ученицима новогодишње пакетиће, а 

добављачи су донирали новац за још новогодишњих пакетића.  

 

 

 



IV РЕСУРСИ ЛОКАЛНЕ СРЕДИНЕ 

 

Наша школа има изузетан географско – физички положај, који нуди широке 

могућности коришћења ресурса локалне средине. 

Умка је место оптималне величинеза подршку целокупном развоју ученика са 

сметњама у развоју. Она пружа довољно стимулативне и безбедне услове за 

припрему наших ученика за будући самосталан живот. Постоји висок степен 

сарадње између чланова школског колектива и људи из локалне заједнице у 

процесу адаптације наших ученика на ширу друштвену средину. Захваљујући 

томе наши ученици могу слободно да се крећу ван школског простора и да се 

уче одговарајућим животним вештинама, као што су сналажење у простору, 

куповина, адекватне комуникације у различитим социјалним ситуацијама, 

коришћење услуга код фризера, у угоститељским објектима и слично. Присутна 

је спремност људи у локалној средини да адекватно интервенишу у односу на 

прелажење границе у понашању наших ученика и да благовремено обавесте 

школу уколико се наши ученици ризично понашају, физички или у социјалном 

погледу. Овим је обезбеђено континуирано праћење ученика, што јесте један од 

значајних фактора васпитно – образовног процеса у раду са ученицима са 

сметњама у развоју. 

Природни потенцијали Умке, брда, шуме и река, омогућују реализацију излета 

ученика и кроз њих обраду релевантних наставних и васпитних садржаја. 

Сталну и плодну сарадњу наша школа има са О.Ш:“Доситеј Обрадовић“ Умка. 

Они су се такође укључили у ликовну радионицу наших ученика. Наставници и 

ученици ове школе гостују у нашој школи приликом прослава Нове године, Дана 

школе и школске славе Свети Сава, као и на матурским свечаностима, када 

нашу школу посећују и представници локалне заједнице и донатори школе. 

Значајна је и стручна размена знања и искустава између стручних сарадника и 

наставника и васпитача наших школа, посебно по питању тема у вези са 

проблемима адаптације ученика са сметњама у развоју на школске услове.  

Наша школа је кроз стручну сарадњу повезана и са вртићем „Цврчак“ на Умци, 

као и кроз организовање дружења деце из вртића са нашим ученицима. У 

оквиру манифестације Дечја недеља деца размењују пригодне поклоне, а 

драмска секција наше школе презентује свој рад одговарајућим програмом.  

Висок ниво сарадње наша школа има са Домом здравља „Др. Симо 

Милошевић“ на Умци, у оквиру које добијамо максималну помоћ у збрињавању 

здравља наших ученика, што је, када се имају виду психофизичке 

карактеристике и здравствени проблеми ученика са сметњима у развоју, од 

непроцењивог значаја. 

Географски положај Умке, близина градова Београда и Обреновца, представља 

својеврсну предност у виду проширења ресурса локалне средине за потребе 

наставних и ваннаставних ативности школе. Организују се посете различитим 

радним организацијама у оквиру процеса професионалне оријентације. У 

домену школских активности професионалне оријентације значајна је сарадња 

наше школе са ОШ „Љуба Аћимовић“ у Обреновцу. Сваке године у овој школи 



вршимо презентацију наше школе, тако да већи број њених ученика код нас 

уписује средњу школу. Стручна размена између наставника и стручних 

сарадника наше школе и школе „Љуба Аћимовић“ је континуирана и доприноси 

бољој адаптацији ученика на захтеве средње школе. Планирају се посете 

базену у Обреновцу и обука у пливању која обезбеђује побољшање 

психофизичког статуса наших ученика и квалитетније провођење слободног 

времена, а у складу је са изменама у Наставном плану и програму. 

Близина Београда на разноврсне начине обезбеђује побољшање квалитета 

рада школе. Олакшана је комуникација са релевантним институцијама 

иорганизацијама од значаја за стручно усавршавање чланова колектива и за 

унапређење наставе, омогућено је  максимално здравствено збрињавање 

ученика кроз сарадњу школе са врхунским медицинским установама, богати су 

ресурси за подизање социјално – културног нивоа ученика кроз посете 

музејима, изложбама, позоришним и биоскопским представама. Захваљујући 

Београду као делу локалне средине наши ученици су укључени у различите 

пројекте и такмичења, путем којих могу да развијају своје способности и да се 

презентовањем својих постигнућа лакше интегришу у ширу друштвену средину. 

Значајно је повезивање наше школе са Општином Чукарица на плану 

запошљавања ученика који су код нас завршили средњу школу. Планира се 

сарадња са Националном службом за запошљавање ради организовања 

посета различитих фирми школи са циљем подршке каријерном вођењу 

ученика.  

(Садржај Летописа школе) 

 

 

ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ У ОБЛАСТИ РЕСУРСА 

 

У области ресурса сагледавали смо следећа подручја: Људски ресурси 

(Наставни и ненаставни кадар), материјално – технички ресурси (школски 

простор и опрема, наставна средства, коришћење расположивих материјално – 

техничких ресурса), финансијски ресурси (структура и намена расположивих 

финансијских средстава, коришћење расположивих финансијских ресурса) и 

ресурси локалне средине (коришћење расположивих ресурса). На основу увида 

у одговарајућу школску документацију, истраживањем упитником и 

структурираним интервјуом базираном на чек листама из Приручника за 

самовредновање и вредновања рада школе и опсервацијом активности 

релевантних за вредновање ресурса, дошли смо до процене да ресурси наше 

школе у целини гледано претежно одговарају нивоу остварености 4 (четири). 

 

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ШКОЛЕ У ОБЛАСТИ РЕСУРСА 

 

Иако ресурсима наше школе претежно одговара ниво остварености 4 (четири), 

на плану даљег развоја ресурса потребно је систематски предузети значајне 

кораке са циљем побољшања постојећих ресурса. 



Људски ресурси 

 

 Проналазити додатне изворе финансирања стручног усавршавања 

наставника и васпитача у оквиру њихове професионалне улогеу виду 

стручних посета одговарајућим установама у земљи и иностранству. 

 Стимулисати чланове колектива за научно – истраживачки рад и 

објављивање публикација на стручно – научним скуповима, 

 Продубљивати даљу сарању са партнерима из шире друштвене средине, 

посебно са социјалним партнерима из локалних заједница одакле потичу 

ученици, 

 Појачати иницијативу за бољу организацију и снажење струковног удружења 

(Друштво дефектолога Београда и Србије), 

 Обезбедити додатне облике подршке за наставнике и васпитаче, са циљем 

јачања њихове отпорности на стрес, од стране управе, стручне службе и 

других чланова колектива. 

 Омогућити промовисање успеха наставника и васпитача, што укључује 

подржавање и јавно истицање успеха наставника и васпитача, као и даље 

изграђивање интерног система награђивања према постигнутим 

резултатима. 

 Креирање услова и поступака напредовања и стицања звања за наставнике, 

васпитаче и стручне сараднике. 

 Даље развијати систем информисања о свим важним питањима у школи и 

даље јачати међусобну корелацију свих учесника у образовно-васпитном 

процесу. 

 Отворити радно место  школског полицајца ради физичког обезбеђења 

школе.  

 Омогућити увођење иновација у раду укључивањем наставника и васпитача 

на сертификоване међународне обуке. 

 

 

Материјално – технички ресурси 

 

 

 Наставити иницијативу за изналажење финансијских средстава за 

изградњу нове фискултурне сале, која одговара нормативима. 

 Обезбеђивати континуирану набавку најсавременијих средстава и 

опреме за извођење практичне наставе. 

 Обезбеђивати нове реквизите за игру и рекреацију ученика. 

 Допуњавати библиотечки фонд савременом стручном литературом. 

 Наставити опремање учионица и школске зграде (набавка намештаја и 

расхладних уређаја, набавка и континуирана израда дидактичких 

средстава, реновирање и поправка прозора). 



 Омогућити изградњу новог објекта за радионице и учионице (рушење 

постојећег и изградња новог – монтажног објекта предвиђеног за две 

учионице и две радионице: Текстилство и кожарство и Хемија, неметали 

и графичарство). 

 Наставити опремање интерната основне школе (набавка намештаја и 

расхладних уређаја, поправка столарије и санација степеништа унутар 

зграде). 

 Унапређивати видео надзор (набавка и постављање додатних камера) 

 Формирати иреализовати пројекат санације степеништа, паркинга и 

спортског терена школе 

 Обезбедити све потребне услове за изградњу сензорне баште у 

дворишту школе. 

 Техничко опремање постојећег кухињског простора ради обезбеђивања 

услова за верификацију новог подручја рада (Трговина, угоститељство и 

туризам, образовни профил Припремач намирница) 

 

 

Финансијски ресурси 

 

 

 Обновити рад Тима за школско пројектно планирање. 

 Покренути поступак за проширење делатности рада школе ради 

верификације подручја радаТрговина, угоститељство и туризам, 

образовни профил Припремач намирница. 

 Обезбедити средства за додатно промовисање школе ради уписа нових 

ученика и прибављања одговарајућих донација. 

 

 

Ресурси локалне средине 

 

 Интензивирати сарадњу са културно – уметничким и спортским 

друштвима, као и другим институцијама у локалној заједници, 

 

 Конкурисати са пројектима који се баве инклузијом ученика са сметњама 

у развоју у ширу средину. 

 

 Представљање достигнућа школе у локалној средини и учешће школе на 

научним скуповима са стручним радовима. 

 

 

Умка, 25.08.2007. године                                                                   Директор школе 

                                                                                                          _______________ 

                                                                                                         Љиљана Вукошић 



ПРИЛОГ 1  

Подаци о запосленима 

 

1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

УКУПНО 92 

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 64 

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 28 

2. БРОЈ НАСТАВНИКА 

УКУПНО 61 

запослен само у овој школи 56 

у две школе 5 

утри и више пкола / 

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 47 

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 14 

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ  

доктор наука / 

магистар/ 

специјалиста / 

VII степен 55 

VI степен 2 

средња стручна спрема 3 

 

СА ДОЗВОЛОМ ЗА РАД У ОБРАЗОВАЊУ (ЛИЦЕНЦОМ) 27 

 

БРОЈ ПРИПРАВНИКА / 

БРОЈ МЕНТОРА / 

 

СТРУКТУРА ПРЕМА РАДНОМ СТАЖУ И ОБРАЗОВАЊУ 

 

до 2 године 2 

до 5 година 4 

од 5 д0 10 година 8 

од 10 до 20 година 30 

од 20 до 30 година 11 

од 30 до 40 година 6 

 

 



3.РУКОВОЂЕЊЕ И НЕНАСТАВНИ КАДАР 

 

УКУПАН БРОЈ 6 

 

3.1. ДИРЕКТОР 

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ VII 

РАДНИ СТАЖ  

УКУПНО 26 

у образовању 26 

у садашњој установи 26 

 

3.2. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА  

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ VII 

РАДНИ СТАЖ  

УКУПНО 24 

у образовању 24 

у садашњој установи 24 

 

3.3 СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

УКУПАН БРОЈ 4 

 

 

3.3.1.СТРУКТУРА  

 

 степен 
стручне 
спреме 

стручни 
испит 

стаж 
проценат 

ангажованости 

а) педагог     

б) психолог VII да 30 100 

в) бибиотекар VII не 8 50 

г) андрагог VII да 8 50 

д) социјални 
радник 

VI не 28 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ 

 

УКУПАН  БРОЈ 5 

 

3.4.1. СТРУКТУРА 

 

 степен 
стручне 
смене 

стручни 
испит 

стаж 
проценат 

ангажованости 

а) секретар VII да 28 100 

б) шеф 
рачуноводства 

VI да 34 100 

в) технички 
секретар 

IV не 24 100 

г) административни 
радник 

IV не 32 100 

д) организатор 
попуне 
капацитета 

VII не 3 100 

 

 

 

 

3.5. ЗАПОСЛЕНИ НА ОДРЖАВАЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 

УКУПАН БРОЈ 12 

 

3.5.1.СТРУКТУРА 

 

назив радног места степен стручне смене радни стаж 

спремачица (7) I 6,38,33,26,8,7,4 

домар (2) III + IV 26,9 

возач (1) IV 8 

вешерка (2) II 13,18 

 
 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОГ 2  

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018 / 
2019 ГОДИНУ 

 
У школској 2018. / 2019. години планирана су 2 семинара за све чланове Већа . Семинар 
„Богатији час за ученике и нас” – функционалне и мотивационе технике обраде 
наставних садржаја у трајању од 8 часова, реализован је 18 и 19. 04. 2019. године за 60 
учесника. Други планирани семинар - Школа- добро место за рад: радно-правни положај, 
права и обавезе запослених у образовању биће реализован до краја календарске 2019. 
Године. 
 

- web семинар: 17.12.2018. – 26.01.2019. „Претраживање и чување података на интернету“ 
– Центар за унапређивање наставе „АБАКУ“, обука реализована електронским путем за  
15 чланова већа- И. Баук, В. Грего, Н. Рајовић, Н.Галић, А. Бецсеи, А. Тотић, А. 
Бранковић, К. Брковић, С. Марић, Ј. Стаменовић, С. Поповић,  М. Николић, Н. Милић, Б. 
Лазаревић, М. Лукић,  

- „Фотошоп етиде“ за 2 члана – А. Бецсеи и Н. Прекодравац 
- Конфереција „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“ 09. 10. 

2018. године, Фондација Темпус, Euroguidance центар 2 члана Ј.Петровић, С. Симоновић 
- Информациони систем „Доситеј“, 18. октобра 2018. године, у организацији Семинари 

Србије, Београд 2 члана Ј.Петровић, С. Симоновић 
- Одређивање броја извршилаца у школама, 23.05.2019. у организацији Семинари Србије, 

Београд 
- Обука Остваривање програма наставе и учења орјентисаних на исходе, 25.-26.05.2019. 

године, Школска управа Београд Ј.Петровић, Ј. Стаменовић 
- мирно решавање конфликата у реализацији Хансен центра 
- Прва конференција АСистивне ТЕхнологије и Комуникација (АСТЕК), 22. Јун 2019. 

године, ор 
- ганизатори: Друштво дефектолога Србије, Електротехнички факултет Универзитета у 

Београду, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, ФАСПЕР Универзитета 
у Београду, HEALTH TECH LAB, Медицински факултет Универзитета у Београду, 
Клиника за рехабилитацијз „Др. Мирослав Зотовић“, ПМ плус д.о.о. 

- Радионица „Читалачка значка Чукарице“ – тема: „Вуков речник“ 20 година од издавања 
рјечника В. С. Караџић 

- међународна лиценца тренера у UNIFIED  спорту и извођењу UNIFIED-a - А. 
Слијепчевић и А. Бранковић 

- лиценца менаџера у спорту Универзитет Унион Никола Тесла – А. Бранковић 
- семиран „Развијање физичких способности и едукација ученика за добру физичку 

форму“ А. Бранковић 
- специјалистичке академске студије Рана интервенција у детињству Медицинског 

факултета Универзитета у Новом Саду - Брковић и А.  Тотић 
- доедукација за логопеде и специјалне педагоге за рад у настави, на ФАСПЕР-у Н. 

Прекодравац, Ј. Петровић, В. Грего, И. Баук, Б. Лазаревић, З. Д. Делић 

 

О активностима, сазнањима и искуствима са ових обука, едукација и семинара, 
полазници истих су детаљно обавештавали све заинтересоване чланове Већа. 



 

Чланови стручног већа активно су учествовали на конгресима са међународним 
учешћем: 

На конгресу Дани дефектолога, 21 – 24. 02. 2019. у организацији Друштва дефектолога 
Србије,  учествовало је 12 чланова већа. Александра Слијепчевић и Зорица Дрндаревић-
Делић, представиле су израду Тихе књиге у нашој установи, Небојша Рајовић са темом 
предавања „Остваривање програма верске наставе у специјалној школи“ и Aнђелка 
Бранковић са радом„Инклузивне ваннаставне спортске активности као метод превенције 
и корекције у раду са децом са сметњама у развоју“. 

На конгртесу ДЕАПС-а који је одржан у мају 2019 на Златибору,била су 3 члана 
колектива, од којих су  Кристина Брковић и Александра Тотић представле рану 
интервенцију са децом засновану на рутинама. 

Сви радови презентовани су и на Наставничком већу и стручним већима школе. 

У оквиру установе, наставници Основне и средње школе пренели су искуства са 
стручних усавршавања: 
- Александра Слијепчевић и Зорица Дрндаревић –Делић приказале су презентацију о 
изради и употреби Тихе књиге 
- Кристина Брковић и Александра Тотић приказале су постер презентацију о Раној 
интервенцији заснованој на рутинама 
- Кристина Брковић приказала је презентацију Интервенције засноване на рутинама 
- Александра Тотић приказала је презентацију Интервју заснован на рутинама 
- Јелена Петровић представила је литературу коришћену на доедукацији за логопеде и 
специјалне педагоге на ФАСПЕР-у 
- основна обука за посреднике и медијаторе у реализацији Привредне коморе Србије  
А Стефановић Мирчески 
- Unified спорт – правила и такмичења А. Бранковић, А. Слијепчевић. 

 
Предавања на различите теме током школске 2018 / 2019 године реализована су кроз 
Стручна већа школе: 
 „Методика тоалетног тренинга“ и „Превенција насиља у вршњачкој групи“, Небојша 
Рајовић и Наташа Лукић; „Адаптација на домску средину“ и „подстицање вршњачког 
подучавања“, Виолета Грего и Ивана Баук; предавања на теме: „Структура и динамика 
групе у школи“ и „Фактори који негативно утичу на васпитање у породици“, Марија 
Николић и Јелена Илић; „Медији у функцији учења“ и „Улога педагога у професионалном 
развоју ученика“, Александра Кораћ и Наташа Галић; “Како бити успешан наставник“, 
Јелена Јовановић; “Графомоторика интелектуално ометених ученика“, Слободан 
Мајмаревић. : „Учење кроз игру“ и „Страх од неуспеха у школским ситуацијама“, Ивана 
Чучковић и Данијела Радојковић; “Повезаност фине моторике и развоја говора“, Ирена 
Рудан; „Интернет и сервиси интернета“ и „Модели подршке деци са сметњама у развоју“, 
Слободан Ђорђевић и Марија Радовић; “Сензорна дисфункција и знаци упозорења “, 
Верица Полић; „Могућности  ученика са посебним потребама у савладавању 
програмских садржаја из математике“ и Рачунске операције сабирања и одузимања у 
функцији свакодневног сналажења у пракси“ Стручно веће природних наука, Наставна 
средства и дидактички материјали у настави Основног образовања одраслих – С. 
Ђорђевић, Болести зависности, наркоманија радионица  - Д. Стевић, Дефицит пажње и 
хиперактивност – Д. Чумић, Музика као вид релаксације у раду са МР особама – М. 
Живковић, „Каријерно вођење и саветовање у Р.Србији и Европи“-Темпус – Јасна 
Петровић; Педагошка документација у образовању одраслих – А. Петровић, Насиље – 



појам, облици и нивои – А. Кораћ 
Угледни часови из области васпитног рада:   
 
- социјализације и естетског васпитања, Ивана Чучковић и Ирена Рудан  
- здравственог васпитања и слободног времена и рекреације, Данијела Радојковић и 

Верица Бјелић.  
- радног васпитања, Слободан Мајмаревић;  
- из области социјализације и естетског васпитања,Ивана Баук и Марија Радовић,  
- здравственог васпитања и слободног времена и рекреације, Слободан Ђорђевић и 

Наташа Лукић.  
- социјализације и радног васпитања, Виолета Грего и Небојша Рајовић.  
- естетског и здравственог васпитања,Александра Кораћ и Наташа Галић.  
- из области радног васпитања и слободногвремена и рекреације, Марија Николић и 

Јелена Илић.  
- социјализације, Јелена Јовановић. 

 
Угледни часови из различитих наставних предмета у основној, средњој школи и 
функционалном основном образовању одраслих: 
 
- Данка Мандић одржала је угледни час  „Гајене биљке“ 
- Дијана Пудар и Д. Коларић – „Башта сљезове боје“ 
- „Трење“ , Физика, - С. Ђорђевић 
- „Делови људског тела“, Биологија – Д. Стевић 
- „Насеља , село и град“, Географија – Д. Чумић 
- „Обрада слова“, Српски језик – М. Живковић 
- „Друмски саобраћај“, Одговорно живљење у грађанском друштву – Ј. Петровић 
- Отворене и затворене криве линије, Математика – А . Петровић 
- Течност и раствори, Примењене науке – А. Кораћ 
- Подручје рада машинство и обрада метала: Упознавање мера и средстава заштите на 

раду – Н. Милић, Заштита при заваривању – Б. Лазаревић, Мерење и контрола – М. 
Николић. 

- Анђелка Бранковић Физичко васпитање – Техника стоног тениса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОГ 3.  

Материјално-технички ресурси школе и дома ученика 
 
 

Учионице 20 

Сала за физичко васпитање 1 

Радионице за професионално оспособљавање (текстилна, 

пољопривредна, машинска, графичка) 

4 

Кабинет психолога школе 1 

Кабинет социјалног радника 1 

Кабинет соматопеда и реедукатора психомоторике 1 

Кабинет логопеда 1 

Музички кабинет 1 

Кабинет информатике 1 

Кабинет директора 1 

Наставничка канцеларија и библиотека 1 

Административни блок (канцеларије) 2 

Амбуланта опште намене 1 

Кухиња 1 

Трпезарија 1 

Спаваонице 12 

Просторије за дежурне васпитаче 2 

Играоница 1 

Ликовни кабинет 1 

Радионица за керамику 1 

 
Поред ових просторија школа располаже и другим пратећим просторијама 

(ложионица, вешерница, магацини, гардеробнипростор, подруми и др.). 

Површина школског објекта износи 1458.93 м2 а школског дворишта-плаца 

11616 м2. Површина дома ученика основне школе износи 373.16 м2 а дома 

ученика средње школе 245.99 м2. Површина плаца дворишта дома ученика 

средње школе износи 1246 м2. Површина помоћно објекта износи 346.44 м2. 

Површина машинске радионице 91.61.м2. 


