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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 

шк. 2022/2023. г. 
са дефинисаним носиоцима активности  

и временским роковима. 
Област квалитета 5. ЕТОС 
 
Стандард - 5.1. Успостављени су добри међуљудски односи. 
 

Број Индикатори Активности Носиоци активности 
Временски 

период 

5.1.1. 
У школи постоји доследно поштовање 
норми којима је регулисано понашање 
и одговорност свих. 

Увид у Правилнике о дисциплинској и 
материјалној одговорности запослених, 
ученика, родитеља 
 
 
Анкетирање запослених 

Реализација активности и 
Извештај за стандард 5.1.: 

Оливера Танурџић 
Статистичка анализа свих 

анкета – Оливера Танурџић 
Израда и спровођење анкете – 

Мирко Прегун 

 
Новембар 2022. 

5.1.2. 
За дискриминаторско понашање у 
школи доследно се примењују мере и 
санкције. 

Анкетирање запослених 
Анкетирање ученика 2.циклуса 

Спровођење анкете - Мирко 
Прегун 

Новембар 2022. 

5.1.3. 

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

Увид у постојање процедура 
прилагођавања нових ученика и 
запослених на нову средину - интервју са 
директором. 
Анкетирање запослених 
Анкетирање ученика 1.циклуса 

Реализација активности и 
Извештај за стандард 5.1.: 

Оливера Танурџић  
Спровођење анкете - Мирко 

Прегун 
Статистичка анализа свих 
анкета– Оливера Танурџић 

 
 

Новембар 2022. 
 
 
Нов. /дец. 2022. 

5.1.4. У школи се користе различите технике за Анкетирање запослених Спровођење анкете - Мирко Новембар 2022. 
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превенцију и конструктивно решавање 
конфликата 

Прегун 

 
Стандард - 5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу. 
 

Број Индикатори Активности Носиоци активности 
Временски 

период 

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

Увид у извештаје, летопис, објаве на сајту, 
огласна табла у школи. 
 

Реализација активности и 
Извештај за стандард 5.2.: 

Гордана Шајин 
Октобар 2022. 

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

Увид у правилник о награђивању ученика 
и запослених. 
 
Анкета запослених и ученика. 

Реализација активности и 
Извештај за стандард 5.2.: 

Гордана Шајин 
Спровођење анкете - 

Мирко Прегун 

Октобар 2022. 
 
Новембар 2022. 

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

Анкета ученика. 
Спровођење анкете - 

Мирко Прегун 
Новембар 2022. 

5.2.4. 
Ученици са сметњама у развоју и 
инвалидитетом учествују у различитим 
активностима установе 

Није применљиво – немамо ученике са 
сметњама у развоју. - - 

 
Стандард - 5.3. У школи функционише систем заштите од насиља. 
 

Број Индикатори Активности Носиоци активности 
Временски 

период 

5.3.1. 
 У школи је видљиво и јасно изражен 
негативан став према насиљу. 

Извештај и записници Тима за заштиту 
деце од насиља, увид у сајт школе. 
 
 
 
Анкетирање ученика. 

Реализација активности и 
Извештај за стандард 5.3.: 

Бојана Футо и Драгана 
Кековић (родитељ) 

Спровођење анкете - 
Мирко Прегун 

Новембар 2022. 

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. 

Извештај и записници Тима за заштиту 
деце од насиља. 
 

Реализација активности и 
Извештај за стандард 5.3.: 

Бојана Футо и Драгана 
Кековић (родитељ) 

 

Новембар 2022. 
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5.3.3. 

Школа организује активности за 
запослене у школи, ученике и родитеље, 
које су директно усмерене на превенцију 
насиља. 

Увид у акциони план Тима за заштиту деце 
од насиља – превентивне активности  и 
Извештај  о раду Тима. 

Реализација активности и 
Извештај за стандард 5.3.: 

Бојана Футо и Драгана 
Кековић (родитељ) 

 

Новембар 2022. 

5.3.4. 

Школа организује посебне активности 
подршке и васпитни рад са ученицима 
који су укључени у насиље (који 
испољавају насилничко понашање, трпе 
га или су сведоци). 

Увид у документацију Тима за заштиту 
деце и стручне службе. 

Реализација активности и 
Извештај за стандард 5.3.: 

Бојана Футо и Драгана 
Кековић (родитељ) 

 

Новембар 2022. 

 
Стандард - 5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима. 
 

Број Индикатори Активности Носиоци активности 
Временски 

период 

5.4.1. 

У школи је организована сарадња 
стручних (НВ, ОВ, стручна већа, актив за 
развојно планирање,актив за развој шк. 
Програма и др.) и саветодавних органа.  

Увид у записнике наставничког већа, 
стручних већа, актива  за развојно 
планирање, актива за развој шк. програма  
и Савета родитеља – у циљу увида у 
међусобну сарадњу. 
 
Анкетирање запослених. 

Реализација активности и 
Извештај за стандард 5.4.: 

Верица Ожеговић 
Спровођење анкете - 

Мирко Прегун 

Децембар 2022. 
 

Новембар 2022. 

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

Није применљиво. - - 

5.4.3. 
У школи се подржавају иницијативе и 
педагошкaе аутономије наставника и 
стручних сарадника 

Анкетирање запослених. 
Спровођење анкете - 

Мирко Прегун 
Новембар 2022. 

5.4.4. 
Родитељи активно учествују у животу и раду 
школе. 

Увид у састав тимова, актива школе  
Увид у степен посећивања школских 
концерата и других школских активности. 
Увид у записнике Савета родитеља  
Анкетирање чланова Савета родитеља. 

Реализација активности и 
Извештај за стандард 5.4.: 

Верица Ожеговић 
Израда и спровођење 

анкете – Мирко Прегун 

Током 
полугодишта 

 
Новембар 2022. 

5.4.5. 
Наставници, ученици и родитељи 
организују заједничке активности у 
школи.циљу јачања осећања припадности  

Увид у ваншколске активности школе, 
Извештај о раду школе, Летопис. 
 
Анкетирање запослених  
 

Реализација активности и 
Извештај за стандард 5.4.: 

Верица Ожеговић 
Израда и спровођење 

анкете  – Мирко Прегун 

 
 

Децембар 2022. 
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Анкетирање чланова Савета родитеља. Новембар 2022. 
 
Стандард - 5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности. 
 

Број Индикатори Активности Носиоци активности 
Временски 

период 

5.5.1. 

Школа је препознатљива као центар 
иновација и васпитно-образовне 
изузетности у широј и ужој локалној и 
стручној заједници.  

Увид у Летопис школе, наставне и 
ваннаставне активности, сарадњу са 
локалном самоуправом, у извештаје о 
такмичењима и постигнутим резултатима. 
 
Анкетирање чланова Савета родитеља. 

Реализација активности и 
Извештај за стандард 5.5.: 

Невена Шкрбић 
Израда и спровођење 

анкете – Мирко Прегун 

Децембар 2022. 
 
Новембар 2022. 

5.5.2. 

Наставници континуирано преиспитују 
сопствену васпитно-образовну праксу, 
мењају је и унапређују 

Увид у портфолио стручног усавршавања 
наставника, резултате такмичења,  

Реализација активности и 
Извештај за стандард 5.5.: 

Невена Шкрбић 
 

Новембар 2022. 

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

Увид у записнике наставничких већа и 
стручних актива, већа. 

Реализација активности и 
Извештај за стандард 5.5.: 

Невена Шкрбић 
 

Децембар 2022. 

5.5.4. 

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

Анкетирање запослених. 
Спровођење анкете - 

Мирко Прегун 
Новембар 2022. 

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

Увид у извештаје наставничког већа – 
анализа успеха ученика, стручно 
усавршавање, извештаје стручних већа и 
актива школе, новине у школи у последњих 
неколико година  - вођење документације, 
наставна предства, опремљеност школе... 

Реализација активности и 
Извештај за стандард 5.5.: 

Невена Шкрбић 
 

Децембар 2022. 

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                         Председник Тима за организацију 

           и спровођење поступка самовредновања 
 

           _________________________________________ 
          Тамара Лукач  


