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Школа за основно музичко образовање 
К у л а 
На  састанку одржаном  7. септембра 2022. године, Тим за организацију и спровођење поступка самовредновања  Школе за основно музичко 
образовање у Кули , у саставу:  Тамара Лукач – председник, Верица Ожеговић -  директор школе, Оливера Танурџић  - стручни сарадник , Невена 
Шкрбић - наставник, Гордана Шијан - наставник , Бојана Футо – наставник, Мирко Прегун – наставник, Драгана Кековић - представник родитеља, 

у с в о ј и о  je 
 

Акциони план 
за спровођење поступка самовредновања у шк. 2022/2023. г. 

 
Област квалитета 3 – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  3 

 
Стандард - 3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда постигнућа наставних предмета, односно 

оствареност постављених индивидуалних циљева учења. 
Број Индикатори Активности Носиоци активности Временски период 

3.1.1. 
Резултати ученика на завршном испиту из 
српског/матерњег језика и математике су на нивоу 
или изнад нивоа републичког просека. 

Није применљиво 

  

3.1.2. 
Најмање 80% ученика остварује основни ниво 
стандарда постигнућа на тестовима из 
српског/матерњег језика и математике. 

Није применљиво 

3.1.3. 
Најмање 50% ученика остварује средњи ниво 
стандарда постигнућа на тестовима из 
српског/матерњег језика и математике. 

Није применљиво 

3.1.4. 
Најмање 20% ученика остварује напредни ниво 
стандарда постигнућа на тестовима из 
српског/матерњег језика и математике. 

Није применљиво 

3.1.5. 
Резултати ученика на комбинованом тесту су на 
нивоу или изнад нивоа републичког просека. 

Није применљиво 

3.1.6. 
Ученици који добијају додатну образовну подршку 
постижу очекиване резултате на завршном испиту 
у односу на индивидуалне циљеве/исходе учења. 

Није применљиво 

3.1.7. 
Просечна постигнућа одељења на тестовима из 
српског/матерњег језика и математике су 
уједначена. 

Није применљиво 

 
Стандард - 3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 

Број Индикатори Активности Носиоци активности Временски период 

3.2.1. 
Резултати праћења образовних постигнућа користе 
се за даљи развој ученика. 

- Увид у анализе успеха на кварталима, 
записнике ОВ, иницијалне тестове  Реализација активности и израда 

 
Април 2023. 
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- Увид у Педагошке свеске наставника 
- Анкетирање наставника 

Извештаја:Невена Шкрбић 

3.2.2. 

Ученици којима је потребна додатна образовна 
подршка остварују постигнућа у складу са 
индивидуалним циљевима учења/ прилагођеним 
образовним стандардима. 

- Увид у израђене ИОП-е 
- Увид у Педагошке свеске наставника 
- Анкетирање наставника 

3.2.3. 
Ученици су укључени у допунску наставу у складу 
са својим потребама. 

- Увид у евиденцију допунске наставе 
- Увид у Педагошке свеске наставника 
- Анкетирање наставника Реализација активности и израда 

Извештаја:Гордана Шајин 

 
       Април 2023. 

 
3.2.4. 

Ученици који похађају допунску наставу показују 
напредак у учењу. 

- Увид у Ес- Дневник, анализе успеха 
- Увид у Педагошке свеске наставника 
- Анкетирање наставника 

3.2.5. 

Ученици који похађају часове додатног рада 
остварују напредак у складу са програмским 
циљевима и индивидуалним потребама. 

- Увид у евиденцију додатне наставе 
- Увид у Педагошке свеске наставника 
- Увид у Ес- Дневник, анализе успеха 
- Увид у резултате са такмичења 
- Анкетирање наставника 

Реализација активности и израда 
Извештаја:Бојана Футо 

Април 2023. 

3.2.6. 
Школа реализује квалитетан програм припреме 
ученика за завршни испит. - Није применљиво   

3.2.7. 

Резултати иницијалних и годишњих тестова и 
провера знања користе се у индивидуализацији 
подршке у учењу. 

- Увид у анализе иницијалних тестова свих 
наставника, евиденције индивидуализације, 
ИОП-а 

- Анкетирање наставника 

Реализација активности и израда 
Извештаја:Бојана Футо 

Април 2023. 

3.2.8. 
Резултати националних и међународних тестирања 
користе се функционално за унапређивање наставе 
и учења. 

- Није применљиво   

3.2.9. 
Број ученика који су уписали средњу музичку 
школу исти је или већи у односу на прошлу 
школску годину. 

- Увид у Годишњи извештај о раду школе Реализација активности и израда 
Извештаја:Оливера Танурџић 

Мај – јун 2023. 

3.2.10. 
Резултати ученика на такмичењима једнаки су или 
бољи у односу на прошлу школску годину. 

- Увид у Годишњи извештај о раду школе 

 

Напомена : 
 
Због специфичности рада музичке школе додата 
су два индикатора која ће се сагледати током 
самовредновања (3.2.9. и 3.2.10.). 

-  

Израда и спровођење анкете – Мирко 
Прегун 

Статистичка анализа анкете –Оливера 
Танурџић  

 

Израда и 
спровођење анкете – 

фебруар 2023. 
Анализа  анкете – 

март 2023. 

 
 
                                                                                                                                                                     Председник Тима за организацију 

           и спровођење поступка самовредновања 
 

           _________________________________________ 
          Тамара Лукач  


