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На основу члана 49. став 4. и чланова 130. и 131.Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Сл.Гласник РС '' бр. 72/09, 52/11, 88/17,27/18,02/19,10/19 и 6/20) и члана 121. Статута Техничке школе 

''Миленко Веркић Неша'', Правилника о вредновању квалитета рада установе (''Сл.Гласник РС'' број 10, 

02/19, Правилника о стандардима квалитета рада установе (''Сл.Гласник РС-Просветни гласник'' бр.14/18), те 

Извештаја о самовредновању и обезбеђивању квалитету рада Техничке школе „Миленко Веркић Неша“ из 

Пећинаца, за школску 2019/2020. годину, Школски одбор на седници одржаној дана  ______ 09.2020, донео 

је  

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ 

ИЗВЕШТАЈА О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА 

 ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША'' ИЗ ПЕЋИНАЦА 

ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ, 

који је предложио Тим за самовредновање рада и обезбеђивање квалитета рада и развоја Школе  у 

следећем саставу: 

1. Данијела Овука, педагог Школе , координатор Тима, 

2. Драгана Гавриловић, наставник економске групе предмета, члан, 

3. Радинка Ашћерић, наставник економске групе предмета, члан, 

4. Бранислав Бубало, наставник машинске групе предмета, члан, 

5. Зорица Тојчић, представник Савета родитеља, члан, 

6. Борис Влај, председник Ученичког парламента, члан 

Tим је усагласио План самовредновања рада школе за школску 2019/2020. годину, где је за  кључну 

област као предмет самовредновања изабрао:  

РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА  

 У оквиру ове кључне области, вреднује се квалитет климе и односа у школи и у окружењу, 

заједништва, сарадње, осећај припадности школи и окружењу, једнакост, правичност, партнерство. Узорак ће 

бити испитиван упитницима који се налазе у Приручнику за самовредновње и вредновање рада школе и 

СЕЛФИ платформи коју је Школа почела да користи од ове школске године, као и питањима осмишљеним 

од стране Тима. 

 

 Р.бр 

Подручје вредновања Испитаници Рок 

1. Руковођење 

Ученици 

Запослени у школи 

Школски одбор 

До краја децембра  

2019. 

2. Школски Развојни план 

Школски одбор 

Наставничко веће До краја фебруара 

2020. 

3. Обезбеђивање квалитета Школски одбор До краја априла 2020. 

 

Пре излагања резултата упитника кључне области Руковођење, организација и обезбеђивање 

квалитета која је обрађивана током школске 2019/2020, укратко ће се представити  оно што је Школа 

и Тим за самовредновање у сарадњи са представницима родитеља, друштвене средине и локалне 

самоуправе, реализовао након резултата које је добио обрадом кључне области Етос у претходној 

школској 2018/2019. години. 

Школске 2018/2019 године Тим за самовредовање је испитивао кључну област 

“ ЕТОС“ 

У оквиру ове кључне области узорак је испитиван упитницима који се налазе у  Приручнику за 

самовредновање и вредновање рада школе .
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Подручје 

вредновања у 

оквиру области 

„Етос“ 

Испитаници Резултати 

Активности које је школа 

реализовала на основу 

резултата 

Докази 

Углед и промоција 

школе 

 

Атмосфера и 

међуљудски односи 

 

Партнерство са 

родитељима,  

Школским одбором 

и Локалном 

заједницом 

Ученички 

парламет 

 

Ниво остварености у шк.2018/2019: 

3,20 (Основа за оцену  4 - за одређени 

показатељ ако га у свом раду примењује 

у више од 49% случајева, односно 

ситуација,  са 3 - у више од 36%, а са  2  

и 1-  у мање од 15%) резултат одражава 

присутност појединих јаких страна, али 

преовлађују слабе стране које могу 

умањити квалитет рада, те је потребно 

предузимање одређених акција ради 

отклањања уочених слабости. 

Ова област је рађена школске  

2014/2015 кад је резултат био 2.50. 

Побољшање ваннаставне 

активности  (што се има на уму 

и након опремања дограђеног 

дела школе) и већа брига за 

школски простор, тражене и 

добијене донације. 

 

Упитници, записници и извештаји 

стручних већа, Ученичког 

парламента, активности које су 

организовали ученици, уговори са 

разним привредним партнерима и 

другим установама  Школски 

простор је естетски, дограђен, оно 

што постоји је адаптирано у 

сређено колико дозвољавају 

могућности, ученици утичу на 

доношење одлука у школи које се 

њих тичу. 

 Савет 

Родитеља 

 

Резултат упитника за родитеље 3,9  

(Основа за оцену  4 - за одређени 

показатељ ако га у свом раду примењује 

у више од 75% случајева, односно 

ситуација,  са 3 - у више од 50%, а са  2  

и 1 - у мање од 50%.) 

Ова област је рађена школске  

2014/2015 кад је резултат био исти 3.9 

  

Резултат упитника 2018/2019 за 

ученике: ниво важности има 

просечну оцену 3,28 док ниво 

тачности примене показатеља има 

просечну оцену 2,89.  

Побољшање рада одељењског 

старешине на родитељским 

састанцима на теме: Превенција 

употреба дрога - вештине 

родитељства, структуирање 

слободног времена, укљученост 

родитеља у образовање деце, 

вештине комуникације, 

подршка родитељима да буду 

узор деци, информисање о 

дрограма, болестима 

зависности, предавања, 

трибине, посвећеност школи, 

позитива став према школи. 

Већа сарадња педагога на 

родитељским састанцима са 

родитељима и Саветом 

родитеља. 

 

Упитници, записници и извештаји 

стручних већа, Ученичког 

парламента, Фејсбук страница 

школе, сајт, активности које су 

организовали ученици, уговори са 

разним привредним партнерима и 

другим установама. 
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Подручје 

вредновања у 

оквиру области 

„Етос“ 

Испитаници Резултати 

Активности које је школа 

реализовала на основу 

резултата 

Докази 

Углед и промоција 

школе 

 

Атмосфера и 

међуљудски односи 

 

Партнерство са 

родитељима,  

Школским одбором 

и Локалном 

заједницом 

 

Ученички 

парламет 

Савет 

Родитеља 

 

 

Дакле, ниво остварености је око 

3 што значи да ово подручје 

карактерише више јаких него слабих 

страна.  Из наведеног се може 

закључити да се ученици у школи 

углавном пријатно осећају, упознати су 

са правилима понашања и кућним 

редом, школа на њих подстицајно 

делује у смислу развијања толеранције 

и бриге о другима. Ученици се у школи 

се углавном осећају безбедно и знају 

коме да се обрате када имају проблем.  

Детаљнијом анализом података из 

упитника, дошло се до податка да 61% 

испитаних ученика сматра да је 

позитивна и подстицајна атмосфера у 

школи  веома важна док 41% ученика 

сматра да је ова тврдња у потпуности 

тачна. Око 85%  ученика сматра да је 

’’врло важно’’ и ’’важно’’ да се у школи 

пријатно осећају док је то тачно и у 

већој мери тачно код 45% испитаних 

ученика (прва тврдња из упитника).  

Уколико посматрамо 2014. годину 

када је предмет самовредновања рада 

школе био Етос и када је ниво 

тачности овог показатеља био 2,59,  

закључујемо да је ипак дошло до 

повећаног степена остварености овог 

параметра.  

Ова област је рађена школске  

2014/2015 кад је резултат био 2.59. 

Школа је повећала степен 

задовољства ученика кроз 

додатне облике рада као и 

укључивањем ученика у 

факултативне и ваннаставне 

активности. 

Упитници, записници и извештаји 

стручних већа, Ученичког 

парламента, Фејсбук страница 

школе, сајт, активности које су 

организовали ученици, уговори са 

разним привредним партнерима и 

другим установама. 
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РЕЗУЛТАТИ  КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ  

РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА  

ШКОЛСКА 2019/2020 

Подручје вредновања руковођење: ЗАПОСЛЕНИ, РУКОВОДИОЦИ ТИМОВА,  УЧЕНИЦИ 

 

На основу упитника из Селфи платформе рађених 2020.,  https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/ , 

као и  питања 7.1.1. и 7.1.2.  (Руковођење, стр. 114. Приручника за самовредновање и вредновање рада 

школе, издату од Министарства просвете и British Council-а, Београд, 2005.година ) испитивали смо 

професионалне компетенције руководиоца школе, способности руковођења, међуљудске односе као и 

дигиталну компетенцију запосленик и ученика. У нашем случају анкетирали смо координаторе стручних 

органа у школи о раду директора школе, као и запослене и ученике. Један део анкете се односио и на рад 

педагога школе.У наставку су приказани следећи резултати 

 

 

 

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/
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Анализа података у наставку се односи на професионални развој и  дигиталне компетеницје 

запослених које су такође оцењивали руководиоци, наставници и ученици. 
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На основу датих резултата можемо закључити следеће: 

1.Везано за анкету о  директору школе коју су испуњавали руководиоци тимова, наставници и 

ученици  видимо високу оцену по питању скоро свих тврдњи које се односе на јасне захтеве директора 

у односу на запослене, мотивацију запослених, успешно решавање конфликата, организацију рада, 

задовољност рада директором, безбедност у школи и задовољност радом педагога школе. 

 Ниво осварености: 3,89 (Основа за оцену  4 - за одређени показатељ ако га у свом раду примењује 

у више од 75% случајева, односно ситуација,  са 3 - у више од 50%,а са  2  и 1-  у мање од 50%.) 

Доказ: Школска документација, Годишњи план рада школе, Школски програм, Развојни план рада школе, 

Извештаји, Подизање рејтинга школе, телевизијске репортаже и веће интересовање за упис. 

2. Други део анкете био је везан професионални развој и  дигиталне компетеницје запослених 

које су такође оцењивали руководиоци, наставници и ученици. Руководиоци тимова,наставници и 

ученици су исказивали свој степен слагања, односно, неслагања са могућностима за развој 

дигиталних компетенција, употребом и начином на који се дигиталне технологије користе за наставу и 

учење у школи, и то путем низа питања упућених наставницима, руководиоцима у школи и ученицима.  
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Питања намењена руководиоцима у школи углавном су била усмерена на стратегије и праксе 

повезане са употребом дигиталних технологија на нивоу школе. Питања за наставнике углавном су усмерена 

на наставну праксу, а питања за ученике на њихово искуство и процес учења повезан са применом 

дигиталних технологија.  

Ниво осварености: укупно за све три групе испитаника 2,97 (Основа за оцену  4 - за одређени 

показатељ ако га у свом раду примењује у више од 75% случајева, односно ситуација,  са 3 - у више од 50%,а 

са  2  и 1-  у мање од 50%.) 

Доказ за овакву оцену сви испитаници наводе ограничен приступ интернету у свакој учионици и 

ограничен простор.  

Добре стране јесу да се наставници охрабрују да се укључују на онлајн семинаре и да користе 

доступну дигиталну опрему у школи. 

Области за побољшање би требало да се односе на то да се наставници охрабре да у наставном 

процесу више користе дигиталне технологоје с тим да у исте више укључују ученике. Ово ће се умногоме 

решити сређивањем дограђеног школског простора. 

 

 

РУКОВОЂЕЊЕ-УПИТНИК ЗА ШКОЛСКИ ОДБОР 

На основу упитника 7.1.1. и 7.1.2.  (Прилог : Упитник 7.1. Руковођење, стр. 114. Приручника за 

самовредновање и вредновање рада школе, издату од Министарства просвете и British Council-а, Београд, 

2005.година) анкетирано је 8 чланова Школског одбора о професионалним компетенцијама и способности 

руковођења директора Техничке школе ''Милено Веркић Неша'' из Пећинаца. Анкете подразумева тврдње на 

које је било потребно оценити у којој мери директор примењује одређење активности   у пракси (''тачно'')  и 

колико су генерално битне за примену (''важно'')  Анализом резултата истакле су се следеће тврдње у којима 

се већина чланова Школског одбора сложила у највећем броју случајева. Овај резултат је представљен 

графиконом у којем су сумирани резултати. 

 
У највећем броју случајева, односно у 85 % случајева чланови Школског одбора су се изјаснили да 

је директор школе доприноси афирмацији и угледу школе, развија поверење, уважава различита мишљења, 

конфликте ситуације углавном успешно превазилази, захтева одговорност и дисциплину, поставља јасне 
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циљеве и захтеве, мотивише запослене да се професионално усавршавају, промовише тимски рад, обезбеђује 

маркетинг школе,сарађује са другим организацијама. 

У 10 % случајева чланови Школског одбора су изјавили да би директор школе више требало да ради 

на педагошко-инструктивном увиду и предузимању мера за унапређивање рада наставника 

У 5% случајева одговор је био да директор  треба још више да сарађује локалном самоуправом. 

  У односу на ове резултате можемо донети закључак да је руководећи орган Школе, тј. 

Школски одбор, задовољан руковођењем Школом од стране директора, с тим да би се побољшање 

могло остварити у већој сарадњи директора са локалном самоуправом уколико задовољавају 

интересе школе, као и да се више ради на предагошко-инструктивном увиди предузимању мера са 

циљем унапређивања  рада наставника. 

Докази: Извештаји о раду директора, Годишњег плана рада школе и других Аката. 

 

Ниво осварености: 3,5 (Основа за оцену  4 - за одређени показатељ ако га у свом раду примењује у 

више од 75% случајева, односно ситуација,  са 3 - у више од 50%,а са  2  и 1-  у мање од 50%.) 

 

 

 

 

ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА: 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН-УПИТНИК ЗА ШКОЛСКИ ОДБОР 

На основу упитника 7.3.  (Прилог : Упитник 7.3. Школски развојни план , стр. 116. Приручника за 

самовредновање и вредновање рада школе, издату од Министарства просвете и British Council-а, Београд, 

2005.година) анкетирано је 8  чланова Школског одбора  Техничке школе ''Миленко Веркић Неша'' из 

Пећинаца. 

  Анкете подразумеваjу  тврдње на које је било потребно дати оцену од 1 до 4 у зависности у којој 

мери испитаници сматрају да се примењују у  одређеним активностима у пракси.  Пошто је било само 8 

испитаника од 9 чланова Школског одбора, анкету ћемо представити у изворном облику: 

Скала се попуњавала пошто су се обезбедилие докази и представља систематизацију 

прикупљених података. Тврдње се односе на описе нивоа остварености и служе да се једноставније 

одреде нивои при вредновању. Степен слагања са наведеним тврдњама се изражава према скали: 

 

1.нетачно/није присутно 

2. у мањој мери тачно/присутно 

3 у већој мери  тачно/присутно  

4. тачно/присутно у потпуности 

 

7.3. Подручје вредновања: Школски развојни  ПЛАН 

 

Тврдње 1 2 3 4 

У развојном плану се препознају специфичности школе и вредности које се у њој 

негују. 

0 0 1 7 

Дат је преглед тренутног стања у школи. 0 0 1 7 

Развојни циљеви указују на промену која се жели остварити. 0 0 0 8 

Дефинисан је начин на који ће се промена остварити (кроз задатке и план) 

активности). 

0 0 0 8 
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У плану активности разрађени су кораци, носиоци активности и време реализације. 0 0 1 7 

Дефинисани су мерљиви показатељи промена. 0 0 1 7 

Реализација се одвија у складу са планом. 0 0 3 4 

Одступања од плана су аргументована и документована анексима развојног плана. 0 0 3 5 

План се реализује тимски са особама из различитих интересних група. 0 0 2 6 

Информисање свих интересних група о реализацији плана је редовно и 
документовано (води се евиденција о томе). 

0 0 1 7 

Ефекти реализације су усаглашени са очекивањима. 0 0 1 7 

Реализацијом плана остварени су и евидентирани и други позитивни ефекти који 
нису очекивани. 

0 0 0 8 

Видљиве су промене у квалитету наставе и учења. 0 0 0 8 

Материјална средства се ефикасно користе у функцији наставе и учења. 0 0 1 7 

На основу остварених промена иницирају се нови циљеви и активности. 0 0 0 8 

 0 0 18 108 

0 0 16,66 83,34 

На основу дате табеле можемо да закључимо да је члановима Школског одбора углавном јасан 

Развојни план као и задаци и циљеви истог. Међутим, с обзиром на јако мали број чланова Школског 

одбора, сматрамо да још интензивније треба да се анализира Развојни план и то на индивидуалном нивоу а 

не само групном како би се подигло интересовање чланова за исти, што се до сада, приликом посете 

педагога Школе на позив директора Школе, радило на седницама Школског одбора на којима се 

представљао Извештај о реализацији Развојног  плана школе као и предлога за израду Развојних планова 

школе за одређене периоде. 

Докази:Развојни план школе је доступан на сајту школе, Извештаји и документација се налазе у 

архиви Школе. 

Ниво осварености: 4 (Основа за оцену  4 - за одређени показатељ ако га у свом раду примењује у 

више од 75% случајева, односно ситуација,  са 3 - у више од 50%,а са  2  и 1-  у мање од 50%.) 

 

ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА: 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН--УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ 

 

У оквиру ове кључне области и подручја вредновања, узорак је испитиван упитницима који се 

налазе у оквиру Приручника за самовредновање и вредновање рада школе. Упитнике је попунило 28 

наставника Школе при чему је 24 упитника попуњено у потпуности док су 4 упитника неважећа јер нису у 

потпуности попуњена од стране испитаника. Дакле, та 4 неважећа упитника нису приказана у овој анализи. 

Анкете су обрађивали ученици одељења IV-1, смер финансијски администратор, под руководством 

професорке Ашћерић Радинке, а у оквиру предмета Статистика.  

 

7.3. ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

 

За обраду података су  коришћени релативни показатељи структуре као статистички метод, при 

чему је анализиран степен тачности датих тврдњи односно исказа. За процену овог показатеља, коришћен је 

Упитник за наставнике, страна бр. 116 из Приручника за самовредновање рада школе. 
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Слика 1: Упитник за наставнике - структура тачности по тврдњама 

 

 
Слика 2: Упитник за наставнике – структура тачности 

У оквиру кључне области „Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета“, подручје 

вредновања „Школски развојни план“, анализиран је упитник за наставнике који је попунило 24 наставника. 

Ниво тачности има просечну оцену 3,25 . 

Дакле, ниво остварености је око 3 што значи да ово подручје карактерише више јаких него слабих 

страна.  

Детаљнијом анализом појединих исказа уочава се да наставници, у потпуности или у већој мери, 

сматрају да се развојни план заснива на специфичностима школе и вредностима које негује, указује на 

промене које се желе остварити, да има јасно дефинисане носиоце и време активности. Чак 91,9% 

испитаника сматра да су тврдње на којима се заснива развојни план у потпуности или у већој мери тачне, 

што је веома висока оцена квалитета школског развојног плана.  
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ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА: 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА-УПИТНИК ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ШКОЛИ 

На основу упитника 7.4.  (Прилог : Упитник 7.4. Обезбеђивање квалитета, стр. 117. Приручника за 

самовредновање и вредновање рада школе, издату од Министарства просвете и British Council-а, Београд, 

2005.година) анкетирано је 16 запослених Техничке школе ''Миленко Веркић Неша'' из Пећинаца.Међу 

запосленима је директор Школе, педагог, шеф рачуноводства, председници Стручних тимова и већа, као и 

помоћно особље школе. 

  Анкете подразумева тврдње на које је било потребно оценити у којој мери се примењују у  

одређеним активностима у пракси  оценом од 1 до 4. 

Овај резултат је представљен графиконом у којем су уписани резултати.   

Техничка школа ''Миленко Веркић Неша'' Пећинци 1 2 3 4 

Обезбеђивање квалитета     

     

  1 2 3 4 

У школи се спроводи самовредновање на основу утврђених 

критеријума 15.00% 47.06% 15.00% 30.00% 

Укључен сам у процес самовредновања 15.38% 63.64% 7.69% 23.08% 

Тим за самовредновање остваруjе самовредновање рада 

школе у функциjи унапређивања квалитета. 23.08% 10.00% 15.38% 53.85% 

Израђујем свој акциони план за превазилажење уочених 

слабости 46.67% 12.50% 26.67% 20.00% 

Пратим ефекте предузетих корака у оквиру свог акционог 

плана 7.14% 15.38% 28.57% 50.00% 

Обавезе и задужења се распоређују запосленима на основу 

стручности,знања и способности 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 

Планирање образовно-васпитног рада усмерено jе на развоj 

и остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда 

постигнућа/исхода у наставним предметима и општих 

међупредметих и предметних компетенциjа 0.00% 0.00% 57.14% 42.86% 

Тимови се формирају на основу стручности, знања и 

способности 0.00% 40.00% 20.00% 40.00% 

Ефективност и ефикасност рада у тиму се мотивише и 

стимулише 53.33% 14.29% 26.67% 13.33% 

Правилном расподелом послова обезбеђује се ефикасност за 

сваког запосленог 0.00% 50.00% 30.00% 20.00% 

Директор редовно остваруjе инструктивни увид и надзор у 

образовно-васпитни рад 10.00% 55.56% 20.00% 20.00% 

Прописани критеријуми за похваљивање и награђивање се 

примењују 50.00% 57.14% 14.29% 7.14% 

У школи постоји добра координација рада стручних органа 25.00% 44.44% 33.33% 8.33% 

У школи постоји добра координација рада одељењских 

старешина и стручне службе 35.71% 11.11% 35.71% 21.43% 
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Ниво осварености: 3 (Основа за оцену  4 - за одређени показатељ ако га у свом раду примењује у 

више од 49% случајева, односно ситуација,  са 3 - у више од 36%,а са  2  и 1-  у мање од 15%.). 

Докази:Упитници, годишњи планови рада, извештаји о остваривању годишњег плана рада, 

записници и извештаји председника стручних већа, план и извештај о самовредновању се сваке 

године доноси у августу-септембру, у израду укључен је  Тим за самовредновање . 

Најупечатљивији доказ да  се школа, наставници и ученици у већини случајева заиста баве 

самовредновањем и обезбеђивањем квалитета јесте у следећем: 

Од 17.03.2020. Школа прелази на наставу на даљину услед проглашења ванредног стања у 

Републици Србији због пандемија вируса Корона-19 на глобалном светском нивоу. Настава се одвија по 

уобичајеном  распореду часова у трајању од 45 минута, у првој смени , коришћењем платформи Фејсбук, 

Гугл учионица, Zoom,  и осталих  доступних платформи, прослеђивањем материјала ученицима који нису у 

могућности да присуствују настави на даљину. Све активности које је школа имала у Школи, пренесене су у 

виртуални свет.  

 На Фејсбуку су направљење групе које су представљале одељења, као и групе Наставничког већа. 

Сва обавештења су се постављала у оквиру група. Имали смо и 5 радних субота.  

 Преко апликације Zoom одржали смо две седнице, једну у петак 24.4.2020., а другу у четвртак 

7.5.2020. Тема је била самовредновање рада школе у ванредним условима где су били присутни чланови 

парламента из појединих одељења као и одељењске старешине. Ученици су анализирали наставу на даљину 

и предлагали мере за побољшање исте након чега је директор школе изашао у сусрет предлозима ученика, а 

исто су учинили и наставници. Снимак састанака се налази на линковима 

https://www.youtube.com/watch?v=ObgRclwggr0&t=16s 

 Зоом састанак Ученичког парламента, у Петак 24.04.2020., у 14 часова 

https://www.youtube.com/watch?v=ObgRclwggr0&t=16s
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ОПШТИ ЗАКЉУЧАК 

Процес самовредновања за дату област почели смо да радимо у једним условима док је школа 

радила нормалним и устаљеним токовима,  а завршили у другим, ванредним. Оцене за сва подручја у 

овој области биле су високе,  изнад 3, везане за  руководђење школом од стране директора, чак 3,98 , 

развојни план школе и обезбеђивање квалитета рада школе. Међутим, када сми испитивали 

дигиталне компетенције, што се дешавало пре сазнања о могућности увођења другачијег начина рада 

осим непосредног у школским просторним условима, оцена је била 2,97. То испитивање смо радили 

пре увођења ванредног стања у држави. Можемо са сигурношћу и на основу свакодневног 

посматрања реализације наставе на даљину, почев од 17.3.2020.  закључити да су ове компетенције 

порасле и да су сада и ученици и наставници дигитално образованији. Доказ за то јесте електронски 

дневник, увид у размену дигиталних података између ученика и наставника на дневном нивоу преко 

платформе фејсбук, гугл учионица, зум, јутуб канал, презентаије,  планови наставника на недељном 

нивоу, припреме за реализацију наставних часова.                     
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