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САСТАВ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 

Ђокић Теодора – школски психолог (координатор Тима) 

Вујновић Јелена – наставник флауте (записничар) 

Милојковић Борко – наставник клавира (члан) 

Миодраг Емилија – наставник клавира (члан) 

Милојевић Јелена – наставник гитаре (члан) 

Симић Леа – наставник клавира (члан) 

Лалицки Луција – представник родитеља (члан) 

Ницовић Јована – представник локалне заједнице (члан) 

Врачар Катарина – директор школе (члан) 

 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 
 

Тим је донео одлуку да се током школске 2020/21. године обради Област 5. Етос, као и 

стандард 2.5. Сваки ученик има право да буде успешан, у оквиру Области 2. Настава и 

учење. Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију током текуће школске године, 

одлучено је да током првог полугодишта Тим изврши анализу у оквиру Области 5. Етос, на 

основу прегледа школске документације, док је у другом полугодишту извршено задавање 

анкета за различите циљне групе (ученике, наставнике и родитеље), којима су обухваћени 

кључни индикатори из Области 5. Етос, као и индикатори из стандарда 2.5. Сваки ученик 

има право да буде успешан, у оквиру Области 2. На тај начин је извештај употпуњен на крају 

школске године. 

Технике прикупљања података 

- Област 2. – скале процене за различите циљне групе (ученици, наставници индивидуалне 

и групне наставе и родитељи) 

- Област 5. – Преглед школске документације уз употребу чек-листа стандарда и 

индикатора + скале процене за различите циљне групе (ученици, наставници 

индивидуалне и групне наставе и родитељи) 
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ОБЛАСТ 2. – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

У оквиру кључне Области 2. – Настава и учење, коју је потребно континуирано пратити, 

ове школске године Тим је донео одлуку да обради стандарда вредновања – 2.5. Сваки 

ученик има право да буде успешан. Као и протеклих година, тврдње су преформулисане 

тако да на прави начин обухвате кључне аспекте наставе у музичкој школи.  

Анкетирање за одабрани стандард из кључне Области 2. спроведено је током другог 

полугодишта школске 2020/2021. године. Скале процене попуниле су 3 циљне групе – 

наставници (индивидуалне наставе и солфеђа), ученици и родитељи, а задавана је 

паралелна форма ових скала, ради могућности упоређивања резултата, чиме су омогућени 

додатни увиди. Свака тврдња процењивана је на две четворостепене скале – Тачност 

(присутност у наставној пракси) и Важност (значајност за квалитет наставе). У 

Прилогу 1. дати су примери упитника за различите циљне групе. 

Обрада анкета спроведена је коришћењем статистичког програмског пакета SPSS 21.0. 

 

РЕЗУЛТАТИ 

Преглед резултата биће организован по циљним групама, а затим ће бити приказани и 

увиди стечени поређењем резултата различитих група, као и поређења резултата по 

стручним већима. 

 

Наставници 

У анкети је учествовало укупно 14 наставника (11 наставника индивидуалне наставе и 3 

наставника солфеђа). 

Индивидуална настава 

Наставници индивидуалне наставе већину тврдњи из Области 2. процењују као веома 

важне за квалитетно функционисање наставе (просечне оцене се крећу између 3.73 и 4.00, 

од максималних 4.00). Такође, већина наставника тврди да упражњава испитане аспекте у 

својој наставној пракси (просечне оцене у распону 3.37 – 4.00, од максималних 4.00). 

На Графикону 1. приказани су просечни скорови важности и тачности за испитани стандард, 

2.5. Сваки ученик има право да буде успешан, док се детаљни резултати по појединачним 

индикаторима могу пронаћи у Прилогу 2. 
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Графикон 1. – Просечни скорови важности и тачности за Стандард 2.5. Сваки ученик има 

право да буде успешан, по мишљењу наставника индивидуалне наставе 

Чињеница да је утврђена значајна разлика1 између скорова важности и тачности за 

испитани стандард, говори о томе да наставници индивидуалне наставе сматрају да њихова 

наставна пракса у одређеној мери одступа од стандарда. Ипак, детаљнијим увидом 

утврђено је значајна разлика присутна само за једну тврдњу (2.5.4.2). Наиме, иако сви 

наставници индивидуалне наставе (100%) сматрају важним давање ученицима прилике да 

учествују у одабиру програма, неки од њих (9%) признају да то практикују у мањој мери. 

Настава солфеђа 

Наставници солфеђа готово све тврдње из Области 2. сматрају веома важнима за 

квалитетно функционисање наставе (просечне оцене се крећу између 3.67 и 4.00, од 

максималних 4.00) и тврде да редовно упражњавају апсолутно све испитане аспекте у својој 

наставној пракси (просечне оцене се крећу између 3.67 и 4.00, од максималних 4.00). 

На Графикону 2. приказани су просечни скорови важности и тачности за испитани стандард, 

2.5. Сваки ученик има право да буде успешан, док се детаљни резултати по појединачним 

индикаторима могу пронаћи у Прилогу 2. 

 

Графикон 2. – Просечни скорови важности и тачности за Стандард 2.5. Сваки ученик има 

право да буде успешан, по мишљењу наставника солфеђа 

                                                             
1 Статистички значајне разлике на графиконима обележене су заокруживањем. 
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Међу наставницима солфеђа нема значајних разлика између скорова важности и тачности 

за испитани стандард, што указује на то да они сматрају да је њихова наставна пракса у 

великој мери усклађена са датим стандардом. Ни за једну појединачну тврдњу такође нису 

уочене значајне разлике у оценама важности и тачности. 

 

Ученици 

У истраживању је учествовало укупно 47 ученика, већински ученици другог циклуса 

школовања. Заступљени су ученици са свих стручних већа – клавир: 24 ученика (51.1%); 

гудачи: 8 ученика (17.0%); дувачи: 7 ученика (14.9%); хармоника: 4 ученика (8.5%); гитара: 

3 ученика (6.4%); соло певање: 1 ученик (2.1%). Скале процене су задате ученицима у оквиру 

часова солфеђа. 

Индивидуална настава 

Попут наставника, ученици сматрају да аспекти описани у већини тврдњи из Области 2. 

доприносе квалитету наставе у великој мери (просечне оцене важности се крећу између 

3.21 и 3.89, од максималних 4.00). Они такође сматрају да њихови наставници 

индивидуалне наставе у задовољавајућој мери упражњавају већину испитаних аспеката у 

својој наставној пракси (просечне оцене тачности у распону 2.94 – 3.85, од максималних 

4.00). Добијени резултати указују на задовољавајуће стање у погледу већине аспеката, 

међутим, ваља се осврнути на одређене мањкавости. 

На Графикону 3. приказани су просечни скорови важности и тачности за испитани стандард, 

2.5. Сваки ученик има право да буде успешан, док се детаљни резултати по појединачним 

индикаторима могу пронаћи у Прилогу 2. 

 

 

Графикон 3. – Просечни скорови важности и тачности за Стандард 2.5. Сваки ученик има 

право да буде успешан, по мишљењу ученика, у погледу индивидуалне наставе 
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Скорови важности и тачности међу ученицима не разликују се значајно за испитани 

стандард, што нам говори да и ученици увиђају да је пракса наставника индивидуалне 

наставе генерално усклађена са овим стандардом. Ипак, увидом у појединачне 

индикаторе, могу се идентификовати одређени аспекти у којима има места за незнатна 

побољшања. 

Када je у питању мотивисање ученика (Тврдња 2.5.2.1.), сви ученици (100%) сматрају да је 

важно да наставници користе разноврсне поступке којима подстичу мотивацију, али део 

њих (8.5%) сматра да њихови наставници индивидуалне наставе то упражњавају у слабијој 

мери. Такође, што се тиче пружања ученицима прилике да учествују у одабиру програма 

који ће свирати/певати (Тврдња 2.5.4.2.), велика већина ученика (87.3%) сматра то важним 

аскпектом наставног процеса, али више од трећине ученика (34%) тврде да им наставници 

ретко или никада не пружају такву прилику. Детаљна анализа показала је се обухваћени 

аспекти не разликују за појединачна стручна већа. 

Овде је спроведена и детаљнија анализа појединачних аспеката мотивисања ученика, чиме 

су стечени увиди у то на шта наставници, по мишљењу ученика, примарно стављају акценат 

приликом буђења мотивације. 

На Графикону 4. приказани су просечни скорови тачности по мишљењу ученика, за сваки 

од појединачних аспеката мотивације. 

 

Графикон 4. – Просечни скорови тачности за различите аспекте мотивације, по мишљењу 

ученика, у погледу индивидуалне наставе 

Добијени резултати указују на то да наставници главног предмета највише пажње посвећују 

унутрашњој мотивацији ученика – готово сви наставници (98% одговора ученика су 3 или 4) 

истичу важност вежбања за остваривање сопственог потенцијала у извођењу, што је веома 

похвално. Осим тога, чини се да сви наставници настоје да мотивишу ученике сопственим 
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2.5.2 Наставник користи различите поступке за мотивисање ученика.
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ауторитетом (100% одговора ученика су 3 или 4), навикавајући их да вежбају како би 

испунили њихова (наставничка) очекивања, што је својеврстан вид повезивања са 

учеником, за шта је индивидуална настава посебно погодна. Скоро сви наставници у својој 

наставној пракси као један од начина подстицања ученика користе усмеравање на већу 

оцену (97.9% одговора ученика су 3 или 4). Такође, велика већина њих (95.7% одговора 

ученика су 3 или 4) истиче значај јавних наступа и такмичења, чиме пред ученике стављају 

јасне и временски одређење циљеве у вежбању, што је такође врло позитивно. На крају, 

значајно мањи број наставника укључује задовољство породице као аспект мотивације 

(80.9% одговора ученика су 3 или 4). 

 

Настава солфеђа 

Попут индивидуалне наставе, ученици процењују већину аспеката описаних у тврдњама из 

Области 2. као важне и када је у питању настава солфеђа (просечне оцене важности се 

крећу између 3.47 и 3.85, од максималних 4.00). Tакође, и за своје наставнике солфеђа они 

сматрају да у задовољавајућој мери упражњавају већину испитаних аспеката у својој 

наставној пракси (просечне оцене тачности у распону 3.19 – 3.83, од максималних 4.00). 

Резултати и у случају наставе солфеђа указују на задовољавајуће стање у погледу већине 

аспеката, али такође ваља размотрити одређене ситне мањкавости. 

На Графикону 5. приказани су просечни скорови важности и тачности за испитани стандард, 

2.5. Сваки ученик има право да буде успешан, док се детаљни резултати по појединачним 

индикаторима могу пронаћи у Прилогу 2. 

 

Графикон 5. – Просечни скорови важности и тачности за Стандард 2.5. Сваки ученик има 

право да буде успешан, по мишљењу ученика, у погледу наставе солфеђа 

Ни у случају наставе солфеђа скорови важности и тачности међу ученицима не разликују се 

значајно за испитани стандард. Једина значајна разлика утврђена је по питању мотивисања 

ученика за учешће на такмичењу из солфеђа (Тврдња 2.5.2.5). Наиме, иако већина ученика 

(89.3%) сматра овај вид мотивације важним, значајан део њих (17.1%) тврди да их 
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наставница солфеђа ретко или никада не мотивише на овај начин. Детаљна анализа и овде 

је показала да се обухваћени аспекти не разликују за појединачна стручна већа. 

И за наставу солфеђа урађена је детаљна анализа појединачних аспеката мотивисања 

ученика, ради стицања увида у то на шта наставници солфеђа, по мишљењу ученика, 

примарно стављају акценат приликом буђења мотивације за учење солфеђа. 

На Графикону 6. приказани су просечни скорови тачности по мишљењу ученика, за сваки 

од појединачних аспеката мотивације. 

 

 

Графикон 6. – Просечни скорови тачности за различите аспекте мотивације, по мишљењу 

ученика, у погледу наставе солфеђа 

 

Разматрањем добијених резултата уочава се да наставници солфеђа у највећој мери 

мотивишу ученике оценама (100% одговора ученика су 3 или 4). Оно што је похвално јесте 

да се у великој мери труде и да укажу ученицима на значај знања из солфеђа за 

напредовање у главном предмету (91.5% одговора ученика су 3 или 4). Они такође користе 

и сопствени ауторитет и повезаност са ученицима као начин за мотивацију (93.6% одговора 

ученика су 3 или 4). По процени ученика, наставници поклањају најмање пажње 

мотивисању за учешће на такмичењима из солфеђа (17.1% одговора су 1 или 2) 

Када се упореде резултати за наставу солфеђа (приказани на Графикону 6.) и индивидуалну 

наставу (приказани на Графикону 4.), уочава се да, по мишљењу ученика, наставници 

солфеђа у значајно мањој мери мотивишу ученике учешћем на такмичењима, као и да у 

значајно мањој мери користе сопсвени ауторитет и повезаност са ученицима као начин за 

мотивацију у односу на наставнике индивидуалне наставе. Сматрамо да су такве разлике 

очекиване с обзиром на саму природу наставе солфеђа која се одвија у групама.  
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2.5.2 Наставник користи различите поступке за мотивисање ученика.
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Родитељи 

У анкети је учествовало укупно 30 родитеља. Заступљени су родитељи ученика са свих 

стручних већа изузев стручног већа соло певања – клавир: 13 родитеља (43.3%); гудачи: 8 

родитеља (26.7%); хармоника: 4 родитеља (13.3%); гитара: 3 родитеља (10.0%); дувачи: 

2 родитеља (6.7%). Анкете су прослеђене родитељима путем ученика у оквиру наставе 

солфеђа. 

Индивидуална настава 

Родитељи сматрају да аспекти описани тврдњама из Области 2. значајно утичу на квалитет 

наставе (просечне оцене важности се крећу између 3.17 и 3.97, од максималних 4.00). На 

основу искустава своје деце у Школи, као и на основу личних искустава у контакту са 

наставницима индивидуалне наставе, родитељи углавном процењују да они у 

задовољавајућој мери упражњавају већину испитаних аспеката у својој наставној пракси 

(просечне оцене тачности у распону 3.00 – 3.83, од максималних 4.00). Дакле, и резултати 

родитеља генерално указују на адекватно стање у погледу већине аспеката, уз одређене 

мање недостатке. 

На Графикону 7. приказани су просечни скорови важности и тачности за испитани стандард, 

2.5. Сваки ученик има право да буде успешан, док се детаљни резултати по појединачним 

индикаторима могу пронаћи у Прилогу 2. 

 

Графикон 7. – Просечни скорови важности и тачности за Стандард 2.5. Сваки ученик има 

право да буде успешан, по мишљењу родитеља, у погледу индивидуалне наставе 

Анализом података утврђено је да нема значајних разлика између скорова важности и 

тачности међу родитељима за испитани стандард, као ни за појединачне индикаторе, што 

нам говори да наставници индивидуалне наставе својим радом углавном испуњавају 

родитељска очекивања. Разлике нису присутне ни када се подаци посматрају одвојено по 

стручним већима.  
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Настава солфеђа 

Као и у случају индивидуалне наставе, родитељи процењују већину аспеката описаних у 

тврдњама из Области 2. као важне и за наставу солфеђа (просечне оцене важности се крећу 

између 3.80 и 3.97, од максималних 4.00). И за наставнике солфеђа они верују да у 

задовољавајућој мери упражњавају испитане аспекте у својој наставној пракси (просечне 

оцене тачности у распону 3.67 – 3.97, од максималних 4.00). Дакле, резултати и на овом 

месту указују на задовољавајуће стање у погледу већине аспеката. 

На Графикону 8. приказани су просечни скорови важности и тачности за испитани стандард, 

2.5. Сваки ученик има право да буде успешан, док се детаљни резултати по појединачним 

индикаторима могу пронаћи у Прилогу 2. 

 

Графикон 8. – Просечни скорови важности и тачности за Стандард 2.5. Сваки ученик има 

право да буде успешан, по мишљењу родитеља, у погледу наставе солфеђа 

Анализом података утврђено је да нема значајних разлика између скорова важности и 

тачности међу родитељима за испитани стандард у целини, међутим значајна разлика 

јавља се за један индикатор. Наиме када су у питању похваљивање труда и напретка 

ученика и позитивна очекивања у погледу њиховог успеха (Тврдња 2.5.5.), велика већина 

родитеља сматра овај аспект веома важним (93.3% одговора је 4), али део њих је у мањој 

мери задовољан односом наставника солфеђа према њиховом детету (30% одговора је 3 

или 2). Склоп резултата остаје непромењен када се подаци посматрају одвојено по 

стручним већима.  
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Компарација резултата различитих циљних група 

У оквиру овог одељка биће размотрене статистички значајне разлике у проценама 

тачности, односно присутности одређених аспеката у наставној пракси, између различитих 

циљних група (наставника, ученика и родитеља). Овакав вид поређења пружа могућност да 

исте аспекте наставног процеса посматрамо из различитих углова, те нам обезбеђује 

јасније сагледавање тренутног нивоа остварености испитаног наставног стандарда у нашој 

школи. 

Индивидуална настава 

На Графикону 9. приказане су просечне оцене различитих циљних група за индикаторе у 

оквиру стандарда 2.5. Сваки ученик има право да буде успешан. 

 

Графикон 9. – Просечни скорови тачности за стандард 2.5. у индивидуалној настави, 

приказани по индикаторима за различите циљне групе 

Поређењем резултата за овај стандард утврђено је да се не јављају значајне разлике међу 

одговорима различитих циљних група ни за један од индикатора, што нам говори да 

наставници индивидуалне наставе, ученици и родитељи генерално процењују да је овај 

стандард испуњен у задовољавајућој мери.  
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2.5.1. Наставник исказује поштовање у 
комуникацији са ученицима, учи их да се 

пристојно понашају и поштују школска правила.

2.5.2. Наставник користи различите поступке за 
мотивисање ученика.

2.5.3. Наставник подстиче ученике да слободно 
износе своје мишљење и исказују радозналост 

на часу.

2.5.4. Наставник подстиче ученике да постављају 
питања и дају предлоге у вези са начином 

извођења композиције и пружа им могућност да 
учествују у одабиру програма.

2.5.5. Наставник похваљује труд и напредак 
ученика у извођењу композиција и има 

позитивна очекивања у погледу њиховог успеха.

Наставници Ученици Родитељи
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Настава солфеђа 

На Графикону 10. приказане су просечне оцене различитих циљних група за индикаторе у 

оквиру стандарда 2.5. Сваки ученик има право да буде успешан. 

 

Графикон 10. – Просечни скорови тачности за стандард 2.5. у настави солфеђа, приказани 

по индикаторима за различите циљне групе 

Ни у погледу наставе солфеђа не јављају се значајне разлике у проценама различитих група 

по питању испитаног стандарда, што нам указује да ученици, родитељи и наставници 

солфеђа сматрају да је атмосфера за рад на часовима солфеђа генерално подстицајна у 

задовољавајућој мери. 

 

Разматрање резултата по стручним већима 

Када су одговори размотрени одвојено по стручним већима, утврђено је да се за стандард 

2.5. не јављају статистички значајне разлике међу одговорима ученика са различитих 

стручних већа, како по питању индивидуалне наставе, тако ни по питању наставе солфеђа. 

С друге стране, међу одговорима родитеља ученика са различитих стручних већа јављају се 

значајне разлике само по питању наставе солфеђа. 
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пристојно понашају и поштују школска правила.

2.5.2. Наставник солфеђа  користи различите 
поступке за мотивисање ученика.

2.5.3. Наставник солфеђа подстиче ученике да 
слободно износе своје мишљење и исказују 

радозналост на часу.

2.5.4. Наставник солфеђа подстиче ученике да 
постављају питања и дају коментаре у вези са 

градивом.

2.5.5. Наставник солфеђа похваљује труд и 
напредак ученика и има позитивна очекивања у 

погледу њиховог успеха.
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На Графикону 11. дат је приказ скорова тачности за стандард 2.5. Сваки ученик има право 

да буде успешан., добијених од родитеља, по стручним већима, за наставу солфеђа. 

 

Графикон 11. – Просечни скорови тачности у одговорима родитеља за стандард 2.5. у 

настави солфеђа, приказани по стручним већима 

На основу датог графикона уочава се да се настава солфеђа за ученике дувачких 

инструмената, по мишљењу родитеља истиче као нешто лошија од просека на овом 

стандарду. Детаљнијим увидом утврђено је да дата разлика потиче од индикатора који се 

тиче употребе различитих начина за мотивацију ученика (2.5.2.), па констатујемо да 

родитељи ученика дувачких инструмената сматрају да наставници солфеђа на том пољу 

имају места за напредак. 

Генерално када се размотре налази по стручним већима, може се закључити да су оцене, 

како од стране ученика, тако и од стране родитеља прилично уједначене, што говори о 

прилично компактном функционисању целе школе по питању испитаног стандарда. 

Наравно, места за ситна побољшања увек има.  

 

ГЛАВНИ НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ 

Овај одељак представља сажет приказ најзначајнијих закључака добијених анкетирањем 

различитих циљних група (наставника, ученика и родитеља) по питањима из Области 2. 

Настава и учење. Закључци су организовани у виду листе позитивних и слабих страна 

наставне праксе у нашој школи, за индивидуалну наставу, као и за наставу солфеђа. Такође, 

ове листе снага и слабости употпуњене су препорукама за побољшање датих аспеката у 

будућности. 
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ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА 

Јаке стране Слабости 

 Ученици су задовољни својом 

комуникацијом са наставницима главног 

предмета и сматрају да им они у потребној 

мери указују на значај пристојног 

понашања и поштовања правила у школи 

× Део ученика сматра да њихови наставници 

главног предмета у слабијој мери користе 

разноврсне поступке за подстицање 

њихове мотивације на часу 

 Приликом мотивисања ученика за 

вежбање, наставници главог предмета 

придају највећи значај остваривању 

учениковог сопственог потенцијала 

(унутрашња мотивација), а успешно 

мотивишу ученике и сопственим 

ауторитетом (као узори) - велика већина 

ученика мотивисана је да вежба како би 

испунила наставничка очекивања 

× У мотивацији ученика, наставници главног 

предмета генерално слабо користе 

подстицајно дејство задовољства 

породице, иако на том пољу имају пуно 

простора (вредно вежбам – добро свирам 

– породица се поноси мојим успехом) 

 Приликом мотивисања ученика за 

вежбање, наставници главног предмета у 

великој мери користе усмеравање на већу 

оцену, као и подстицајно дејство јавних 

наступа и такмичења 

× По мишљењу ученика, наставници 

главног предмета им ретко пружају 

прилику да учествују у одабиру програма, 

што и сами наставници признају 

 Ученици су задовољни што их наставници 

главног предмета подстичу да слободно 

износе своје мишљење и исказују 

радозналост на часу и сматрају да им 

наставници у довољној мери пружају 

прилику да постављају питања и дају 

предлоге у вези са начином извођења 

композиција које се обрађују 

 

 Ученици сматрају да наставници главног 

предмета у довољној мери похваљују 

њихов труд и напредак у извођењу 

програма и да генерално имају позитивна 

очекивања у погледу њиховог успеха 

 

 Наставници главног предмета у великој 

мери испуњавају очекивања родитеља по 

питању свог односа према ученицима, као 

и у погледу стварања подстицајне 

атмосфере за рад на часу 
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НАСТАВА СОЛФЕЂА 

Јаке стране Слабости 

 Ученици су углавном задовољни својом 

комуникацијом са наставницама солфеђа 

и сматрају да им оне у потребној мери 

указују на значај пристојног понашања и 

поштовања правила у школи 

× По мишњењу ученика, наставнице 

солфеђа у мањој мери користе сопствени 

ауторитет и повезаност са ученицима као 

начин за мотивацију, у односу на 

наставнике главног предмета 

 Приликом мотивисања ученика, 

наставнице солфеђа се труде да им укажу 

на значај знања из солфеђа за 

напредовање у главном предмету, а често 

користе и оцене као подстицај 

× По мишљењу ученика, када их мотивишу 

да квалитетније савладају градиво, 

наставнице солфеђа ретко користе као 

подстицај могућност учешћа на 

такмичењима из солфеђа 

 Ученици су задовољни што их наставнице 

солфеђа подстичу да слободно износе 

своје мишљење и исказују радозналост на 

часу и сматрају да им оне у довољној мери 

пружају прилику да постављају питања и 

дају коментаре у вези са градивом 

× Родитељи ученика дувачких инструмената 

сматрају да наставнице солфеђа у слабијој 

мери користе разноврсне поступке за 

подстицање мотивације њихове деце 

 Ученици сматрају да наставнице солфеђа у 

довољној мери похваљују њихов труд и 

напредак у савладавању градива и да 

генерално имају позитивна очекивања у 

погледу њиховог успеха 

× Део родитеља сматра да наставнице 

солфеђа недовољно често похваљују труд 

и напредак њихове деце и да у слабијој 

мери исказују позитивна очекивања у 

погледу њиховог успеха у савладавању 

градива 

 

Општи закључак је да Школа генерално добро функционише по питању већине испитаних 

аспеката, али ради даљег напретка значајно би било усвојити следеће сугестије: 

 Мотивација ученика је увек актуелна тема, а овим истраживањем добијени су 

значајни увиди по питању употребе различитих облика мотивације: 

 Наставници индивидуалне наставе при мотивацији ученика примарно истичу 

значај остваривања њиховог сопственог извођачког потенцијала (унутрашња 

мотивација) и активно користе подстицајно дејство јавних наступа и 

такмичења – таква пракса је врло похвална и треба је у будућности наставити. 

 Резултати показују да наши наставници у великој мери мотивишу ученике и 

сопственим професионалним ауторитетом, што је такође веома похвално. 

Великој већини ученика је јако битно да испуне очекивања свог наставника 
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приликом извођења композиције, што нам говори да наставници остварују 

квалитетан однос са ученицима и представљају за њих неку врсту узора. 

 Вид мотивације који би наставници главног предмета могли додатно да 

искористе јесте подстицајно дејство задовољства породице (родитељи по 

правилу уживају у успесима своје деце, а код извођачких делатности то 

посебно долази до изражаја). Приликом припрема за јавни наступ, може 

бити корисно да наставник подстакне ученика да замисли како га неко од 

чланова породице или блиских пријатеља слуша из публике – мотивација ће 

бити појачана, а он ће вредније вежбати како би их учинио поносним. 

 На основу добијених резултата, показује се да наставнице солфеђа приликом 

мотивисања ученика истичу значај знања из солфеђа за напредак на главном 

предмету (међупредметна корелација), што је веома похвално. Сматрамо да 

томе позитивно доприносе и шематски прикази градива из солфеђа који су 

истакнути у свим учионицама током протекле школске године. Међутим, 

потребно је наћи начин да у први план избије унутрашња мотивација ученика 

за развијање музичке писмености, која може вишеструко позитивно утицати 

на извођаштво ученика. У том смислу препоручљиво је подстицати што већи 

број ученика да се припремају за такмичења из солфеђа, јер када уложе 

додатни рад у стицању теоријских знања, моћи ће лако да примете позитиван 

ефекат у својој извођачкој пракси (нпр. при читању с листа). 

 Осим тога, чини се да наставнице солфеђа имају простора да на бољи начин 

искористе сопствени ауторитет у сврху мотивисања ученика. У том смислу 

потребно је да посвете пажњу зближавању са ученицима, што ће им 

олакшати остваривање улоге узора. 

 Ученицима је потребно континуирано омогућавати да буду активни субјекти на часу 

– један од идеалних начина за то у индивидуалној настави јесте пружање прилике 

да учествују у одабиру програма који ће се обрађивати. Таква пракса у великој мери 

одржава интересовање и чини да ученици проводе више времена у вежбању. Кад 

год је то могуће, пожељно је понудити ученицима проширење репертоара изван 

граница класичне музике (нпр. џез импровизација као креативна стимулација за 

ученике или нумере модерног карактера у настави соло певања). 

 У оквиру групне наставе нарочито је значајно често коришћење похвала за труд и 

напредак и отворено исказивање позитивних очекивања у погледу успеха ученика у 

савладавању градива. Таква пракса у великој мери може допринети изградњи 

блиског односа са ученицима, чиме посредно расте ауторитет наставника, што се 

позитивно одражава на мотивацију и повећава ангажовање ученика. Нужно је да 

наставник солфеђа пружи адекватну пажњу сваком од ученика у групи и помогне им 

у превазилажењу евентуалних тешкоћа у усвајању градива. 
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ОБЛАСТ 5. – ЕТОС 

У оквиру Области 5. – Етос самовредновање је током првог полугодишта школске 

2020/2021. године вршено уз коришћење чек-листе, ослањајући се на преглед школске 

документације, укључујући Годишњи плана рада Школе за текућу школску годину, 

Извештај о реализацији годишњег плана рада за претходну школску годину, Школски 

развојни план за актуелни петогодишњи циклус 2020-21. – 2024-25. и Извештај о 

реализацији ШРП за претходну школску годину.  Такође, узети су у обзир и индивидуални 

увиди и процене чланова Тима везано за актуелно стање у школи у погледу параметара из 

анализиране области. У табели испод дата је чек-листа са стандардима и индикаторима 

која је коришћена приликом самовредновања у овој области, а након табеле дато је сажето 

објашњење/коментар по питању сваког индикатора. 

 

5.1 Успостављени су добри међуљудски односи. 

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

одговорност свих.   

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењују мере и санкције   
5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи примењују се разрађени поступци 

прилагођавања на нову школску средину.   

5.1.4. У школи се користе различите технике за превенцију и конструктивно решавање 

конфликата.   

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу. 

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

успех и успех школе.   

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

постигнуте резултате.   

5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима свако има прилику 

да постигне резултат/успех.   

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

активностима установе. 
/ 

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља. 

5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу   
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. 
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5.3.3. Школа организује активности за запослене у школи, ученике и родитеље, које су 

директно усмерене на превенцију насиља.   

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). 
/ 

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима. 

5.4.1. У школи је организована сарадња стручних и саветодавних органа.   

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

5.4.3. У школи се подржавају иницијативе и педагошке аутономије наставника и стручних 

сарадника   

5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе   
5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у циљу јачања 

осећања припадности школи.   

5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности. 

5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно-образовне изузетности у 

широј и ужој локалној и стручној заједници.   

5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно-образовну праксу, 

мењају је и унапређују.   

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

ње.   

5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на свим 

нивоима школе представљају примере добре праксе.   

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

истраживања   

 

Везано за стандард 5.1. Успостављени су добри међуљудски односи. констатовано је да 

сви актери школског живота доследно поштују прописане норме и правила понашања који 

су истакнути у холу школе, те да током првог полугодишта школске 2020/21. године није 

било потребе за санкционисањем дискриминаторског понашања. Имајући у виду 

позитивну атмосферу која влада у школи, нови ученици и запослени лако се укључују у 

живот школе, а за сваки потенцијални проблем брзо се пронађе конструктивно решење.  

У оквиру стандарда 5.2. Резултати ученика и наставника подржавају се и промовишу. 

констатовано је да је у школи јасно присутан тимски дух, у оквиру кога се поштују и 

промовишу успеси свих ученика и запослених. Најуспешнији ученици и наставници 
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редовно се награђују у оквиру прославе Дана школе. Кроз различите активности и пројекте 

које школа организује, сви ученици добијају прилику да покажу своје квалитете, тако се 

многи ученици поред музицирања радо исказују кроз прављење рукотворина на нашем 

„Саборовању“ (које нажалост није реализовано протекле јесени имајући у виду актуелну 

епидемилошку ситуацију). Претходне школске године ученици су имали прилику да се 

креативно представе кроз ускршњи фото конкурс, а током првог полугодишта текуће 

школске године многи ученици су припремили веома лепе декорације којима су 

употпунили снимке својих наступа у оквиру YouTube плејлисте пројекта „У сусрет Новој 

години“. Индикатор 5.2.4. није применљив, пошто у школи нису заступљени ученици са 

сметњама у развоју и инвалидитетом. 

За стандард 5.3. У школи функционише систем заштите од насиља. констатовано је да 

се у нашој школи негативан став према насиљу јасно изражава кроз бројне активности и 

пројекте који подржавају сарадњу и негују позитивне односе међу свим актерима школског 

живота. Мрежа за решавање проблема насиља у школи, функционише по Протоколу о 

заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Сви ученици су упознати 

са тиме коме се могу обратити у случајевима насиља – списак чланова Тима за заштиту од 

насиља, заједно са контактима истакнут је видно у холу школе. О свим проблемским 

ситуацијама дежурни наставници моментално обавештавају школског психолога и 

директора школе. Активности усмерене на превенцију насиља реализују се примарно у 

сарадњи са удружењем „Пријатељи деце Звездаре“, кроз радионицу „Музички загрљај“ у 

оквиру Дечје недеље (која нажалост није реализована протекле јесени имајући у виду 

актуелну епидемилошку ситуацију). Имајући у виду да сви наши ученици имају примерно 

владање, за сада се није јавила потреба за организовањем појачаног васпитног рада и 

подршке за ученике који су укључени у насиље. Тим је констатовао да би било корисно 

повремено реализовати радионице ненасилне комуникације које би водио школски 

психолог, сматра се да би такав облик превентивних активности смањио вероватноћу за 

рађање неспоразума и конфликата у оквиру школе у будућности. 

Везано за стандард 5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима. констатовано је 

да је сарадња стручних и саветодавних органа на високом нивоу – предлози Савета 

родитеља редовно се разматрају у оквиру састанака Педагошког колегијума и седница 

Наставничког већа. Индикатор 5.4.2. није применљив, с обзиром на то да се, сходно Закону 

о основном образовању и васпитању, у основној музичкој школи не организује Ученички 

парламент. Ипак, сви ученици повремено добијају прилику да, путем анкета са питањима 

отвореног типа, дају своје предлоге за унапређење рада школе. Школа активно подржава 

различите иницијативе запослених и подстиче њихову слободу у организовању нових 

пројеката и активности (нпр. формирање оркестра гитара током протекле школске године). 

Такође, и родитељи веома активно учествују у животу и раду школе, а на њихову 
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иницијативу четири године заредом је реализована хуманитарна манифестација 

„Саборовање у Ђорђевићу“, у коју су укључени сви актери школског живота, промовишући 

заједнишво и разноврсност талената. Нажалост, с обзиром на актуелну епидемиолошку 

ситуацију Саборовање није реализовано протекле јесени, али се надамо да ћемо већ 

наредне школске године бити у прилици да га реализујемо. 

У оквиру стандарда 5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности. 

констатовано је да наша школа, као једина музичка школа на територији ГО Звездара, 

представља својеврсну културну оазу. Препознатљивост школе огледа се у бројним 

пројектима и сарадњама, као и у организацији три значајна такмичења – Међународног 

такмичења камерне музике „Оливера Ђурђевић“, Међународног такмичења флаутиста 

„Миодраг Азањац“ и Отвореног школског такмичења гудача „Владимир Ђорђевић“, која 

окупљају такмичаре из земље и иностранства. Ове манифестације омогућавају нашим 

наставницима да стално буду у контакту са колегама из других школа и унапређују своју 

наставну праксу кроз размену искустава. Партнерски односи и тимски рад у школи 

развијени су на високом нивоу, што нам и омогућава квалитетну реализацију бројних 

активности. Тежња да будемо лидери у иновацијама најбоље се огледа кроз употребу 

есДневника, са којом смо започели први међу свим музичким школама, размењујући 

искуства и подстичући остале школе из ЗМБШС да се прикључе. Склоност иновацијама коју 

исказују наши наставници омогућила је да се прилично лако прилагодимо настави на 

даљину током претходне школске године, којој смо морали прибећи услед ванредног 

стања изазваног епидемијом корона вируса. Кроз правовремену евалуацију одабраног 

начина организације наставе, стекли смо и увиде за њено унапређење. Захваљујући 

добијеним увидима током протеклог полугодишта смо реорганизовали онлајн наставу 

солфеђа и теорије музике, која је ове школске године реализована путем Zoom апликације. 

Великим залагањем и флексибилношћу наставника и ученика, успели смо заједнички да 

превазиђемо проблеме са интернет конекцијом на које смо наишли на крају полугодишта, 

када су музичке школе у потпуности прешле на онлајн наставу. То је значило да се велики 

број ученика мора истовремено укључити на часове, а такво оптерећење постојећа 

конекција, нажалост, није могла увек да издржи. Увођењем оптичке интернет мреже, које 

је спроведено у децембру месецу, школа сада поседује стабилну конекцију која омогућава 

неометано праћење наставе за све ученике у реалном времену. 

Општи закључак је да школа у целини веома добро функционише у испитаној области. 

Додатни увиди добијени су кроз анкете за различите циљне групе (наставници, ученици и 

родитељи) које су задате током другог полугодишта. 
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ДОДАТНИ УВИДИ ДОБИЈЕНИ АНКЕТИРАЊЕМ 

Анкетирање за Област 5. спроведено је током другог полугодишта школске 2020/2021. 

године. За сваки од 5 стандарда у оквиру Области 5. формулисана је једна тврдња која на 

најбољи начин операционализује дати стандард. Скале процене попуниле су 3 циљне групе 

– наставници, ученици и родитељи, а задавана је паралелна форма ових скала, ради 

могућности упоређивања резултата, чиме су омогућени додатни увиди. Свака тврдња 

процењивана је на две четворостепене скале – Тачност (присутност у наставној пракси) 

и Важност (значајност за квалитет наставе). У Прилогу 1. дати су примери упитника за 

различите циљне групе. Обрада анкета спроведена је коришћењем статистичког 

програмског пакета SPSS 21.0. 

РЕЗУЛТАТИ 

Преглед резултата биће организован по циљним групама, а затим ће бити приказани и 

увиди стечени поређењем резултата различитих група, као и поређења резултата по 

стручним већима. 

Наставници 

У анкети је учествовало укупно 14 наставника (11 наставника индивидуалне наставе и 3 

наставника солфеђа). 

Наставници већину тврдњи из Области 5. процењују као веома важне за квалитетно 

функционисање школе (просечне оцене се крећу између 3.93 и 4.00, од максималних 4.00). 

Такође, већина наставника сматра да су дати аспекти углавном испуњени у нашој школи 

(просечне оцене у распону 3.36 – 3.86, од максималних 4.00). 

На Графикону 12. приказани су просечни скорови важности и тачности за Област 5. Етос, 

док се детаљни резултати по појединачним индикаторима могу пронаћи у Прилогу 2. 

 

Графикон 12. – Просечни скорови важности и тачности за Област 5. Етос,                              

по мишљењу наставника 

3.96
3.64

0

1

2

3

4

5. Етос
важно тачно



ОМШ „Владимир Ђорђевић“ – Београд               Извештај о самовредновању рада школе 2020/2021 
 

23 
 

Чињеница да није утврђена значајна разлика између укупних скорова важности и тачности 

за Област 5. Етос, говори о томе да наставници генерално сматрају да су испитани аспекти 

у оквиру ове области у нашој школи углавном испуњени. Ипак, детаљнијим увидом 

утврђено је да је значајна разлика присутна по питању поштовања правила понашања у 

школи (Тврдња 5.1). Наиме, иако сви наставници (100%) сматрају важним постојање јасних 

правила понашања у школи и њихово придржавање од стране свих актера школског 

живота, део њих (14%) сматра да се постојећа правила у пракси не поштују увек. 

Ученици 

У истраживању је учествовало 47 ученика, већински ученици другог циклуса школовања. 

Заступљени су ученици са свих стручних већа – клавир: 24 ученика (51.1%); гудачи: 8 

ученика (17.0%); дувачи: 7 ученика (14.9%); хармоника: 4 ученика (8.5%); гитара: 3 ученика 

(6.4%); соло певање: 1 ученик (2.1%). Скале процене су задате у оквиру часова солфеђа. 

Попут наставника, ученици сматрају да аспекти описани у већини тврдњи из Области 5. 

доприносе квалитету функционисања школе у великој мери (просечне оцене важности се 

крећу између 3.53 и 3.92, од максималних 4.00). Они такође сматрају да да су дати аспекти 

у нашој школи углавном испуњени (просечне оцене тачности у распону 3.38 – 3.77, од 

максималних 4.00). 

На Графикону 13. приказани су просечни скорови важности и тачности за Област 5. Етос, 

док се детаљни резултати по појединачним индикаторима могу пронаћи у Прилогу 2. 

 

Графикон 13. – Просечни скорови важности и тачности за Област 5. Етос,                              

по мишљењу ученика 

Утврђена је значајна разлика између укупних скорова важности и тачности за Област 5., 

међутим, детаљнијим увидом утврђено је да значајна разлика није присутна ни за један 

појединачни индикатор. Најближа статистичкој значајности била је разлика која се тиче 

организације разноврсних школских активности, где би сваки ученик требало да има 

прилику да покаже своје квалитете (Тврдња 5.2.). Наиме, иако скоро сви ученици (97.9%) 

сматрају важном прилику да покажу своје квалитете кроз учешће у различитим школским 

активностима, део њих (14.9%) сматра да им се такве прилике не пружају у довољној мери. 
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Родитељи 

У анкети је учествовало 30 родитеља. Заступљени су родитељи ученика са свих стручних 

већа изузев стручног већа соло певања – клавир: 13 родитеља (43.3%); гудачи: 8 родитеља 

(26.7%); хармоника: 4 родитеља (13.3%); гитара: 3 родитеља (10.0%); дувачи: 2 родитеља 

(6.7%). Анкете су прослеђене родитељима путем ученика у оквиру наставе солфеђа. 

Родитељи сматрају да аспекти описани тврдњама из Области 5. значајно утичу на квалитет 

функционисања школе (просечне оцене важности се крећу између 3.73 и 3.97, од 

максималних 4.00). На основу искустава своје деце у школи, као и на основу личних 

искустава у контакту са школом и запосленима, родитељи углавном процењују да је у нашој 

школи у задовољавајућој мери испуњена већина испитаних аспеката (просечне оцене 

тачности у распону 3.50 – 3.93, од максималних 4.00). Дакле, и резултати родитеља 

генерално указују на адекватно стање у погледу већине аспеката, уз одређене мање 

недостатке. 

На Графикону 14. приказани су просечни скорови важности и тачности за Област 5. Етос, 

док се детаљни резултати по појединачним индикаторима могу пронаћи у Прилогу 2. 

 

Графикон 14. – Просечни скорови важности и тачности за Област 5. Етос,                              

по мишљењу родитеља 

Утврђена је значајна разлика између укупних скорова важности и тачности за Област 5., што 

нам говори да по мишљењу родитеља тренутно стање у школи у одређеној мери одступа 

од прописаних стандарда у овој области. Детаљнијим увидом утврђено је да су присутне 

значајне разлике по питању организације разноврсних школских активности, где би сваки 

ученик требало да има прилику да покаже своје квалитете (Тврдња 5.2.), као и по питању 

увођења иновација и унапређивања квалитета наставе кроз размену искустава са другим 

школама (Тврдња 5.5.). Наиме, иако сви родитељи (100.0%) сматрају оба ова аспекта 

важним, неки од њих њих (6.7%) сматрају да су они у нашој школи испуњени у мањој мери.  
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Компарација резултата различитих циљних група 

У оквиру овог одељка биће размотрене статистички значајне разлике у проценама 

тачности, односно присутности одређених аспеката у функционисању школе, између 

различитих циљних група (наставника, ученика и родитеља). Овакав вид поређења пружа 

могућност да исте аспекте наставног процеса посматрамо из различитих углова, те нам 

обезбеђује јасније сагледавање тренутног нивоа остварености испитаних стандарда у 

нашој школи. 

На Графикону 15. приказане су просечне оцене различитих циљних група за индикаторе у 

оквиру Области 5. Етос. 

 

Графикон 15. – Просечни скорови тачности за Област 5.,                                              

приказани по индикаторима за различите циљне групе 

Поређењем резултата утврђено је да се јављају одређене значајне разлике међу 

проценама различитих циљних група. Наиме, наставници перципирају да се школска 

правила понашања поштују у мањој мери него што то сматрају ученици и родитељи. С друге 

стране, наставници се већином слажу да је школа усмерена на увођење различитих 

иновација и потврђују да се квалитет наставе унапређује кроз размену искустава са другим 

школама, док ученици ове аспекте примећују у нешто слабијој мери. 
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Закључци и препоруке на основу анкетирања – Област 5. Етос 

На основу добијених налаза, можемо рећи да се све три циљне групе (наставници, ученици 

и родитељи) слажу да у школи постоје правила понашања, међутим, наставници сматрају 

да су ова правила мање јасна и да се поштују у мањој мери него што то доживљавају 

ученици и родитељи. У том смислу, пожељно је да управа школе што чешће отворено 

комуницира значај поштовања правила понашања, нарочито у контексту тренутне 

епидемиолошке ситуације. Позитивно је постојање истакнуте листе правила понашања у 

холу школе, а пожељно би било истаћи и правила понашања за ученике у свакој учионици.  

Када је у питању организација разноврсних школских активности, где би сваки ученик 

требало да има прилику да покаже своје квалитете, чини се да су ученици и родитељи у 

нешто мањој мери свесни оваквих активности школе. Могуће је да је то случај услед 

тренутне епидемиолошке ситуације и смањеног обима школских пројеката. У том смислу 

пожељно је наставити са што разноврснијим активностима чим се за то стекну повољни 

услови. Посебно су пожељне активности које комбинују различите таленте ученика. 

Све три циљне групе (наставници, ученици и родитељи) сагласне су да је у нашој школи 

јасно изражен негативан став према насиљу, на шта смо веома поносни и што сматрамо 

изузетно важним за слику коју наша школа шаље широј заједници. Такође, поносни смо и 

што све три циљне групе (наставници, ученици и родитељи) виде нашу школу као 

подржавајуће окружење, у коме се промовишу њихове различите иницијативе.  

На крају, што се тиче увођења различитих иновација и унапређивања квалитета наставе 

кроз размену искустава са другим школама, драго нам је да наставници, а у значајној мери 

и родитељи примећују ову тежњу школе. Сматрамо да су ученици генерално мање свесни 

ових аспеката, јер нису упознати са свим активностима школе на овом пољу. Нарочито по 

питању размене искустава са другим школама, надамо се да ће ускоро поново бити 

прилике за интензивнију сарадњу кроз различите пројекте и такмичења. 
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ДОДАТАК 

Прилог 1. Пример упитника коришћених у анкетирању различитих циљних група 

Кључне области: НАСТАВА И УЧЕЊЕ и ЕТОС 

УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ИНДИВИДУАЛНЕ НАСТАВЕ 

Молимо Вас да одговорите на следећа питања процењујући ТАЧНОСТ датог исказа, односно степен 

присутности у Вашој наставној пракси, као и његову ВАЖНОСТ за квалитетено функционисање 

наставе по Вашем мишљењу. 

Приликом оцењивања користите 

следеће скале:  

 

 

ВАЖНО НАСТАВА И УЧЕЊЕ ТАЧНО 

1 2 3 4 У комуникацији са ученицима увек исказујем поштовање. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
Учим ученике да се пристојно понашају и поштују школска 
правила. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

Користим различите поступке за мотивисање ученика 
(унутрашња мотивација: остваривање сопственог потенцијала; 
спољашња мотивација: такмичења, јавни наступи, већа оцена, 
задовољство наставника, задовољство породице). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Подстичем ученике да слободно износе своје мишљење и 
показују радозналост на часу. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Подстичем ученике да постављају питања и дају предлоге у 
вези са начином извођења композиције (нпр. за прсторед или 
динамику). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 Пружам ученицима прилику да учествују у одабиру програма. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
Редовно похваљујем труд и напредак својих ученика и имам 
позитивна очекивања у погледу њиховог успеха. 

1 2 3 4 

 

ВАЖНО ЕТОС ТАЧНО 

1 2 3 4 
У школи постоје правила понашања за ученике, родитеље и 
наставнике која сви поштују. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
У школи се организују различите активности где сваки ученик 
има прилику да покаже своје квалитете. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 У школи је јасно изражен негативан став према насиљу. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
У школи се подржавају и промовишу различите иницијативе 
наставника, ученика и родитеља. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
У школи се уводе различите иновације, а квалитет наставе се 
унапређује кроз размену искустава са другим школама. 

1 2 3 4 

ХВАЛА НА САРАДЊИ! 

      ВАЖНО       ТАЧНО/ПРИСУТНО 

1 – неважно 
2 – мало важно 
3 – важно 
4 – веома важно 

1 – нетачно/није присутно 
2 – у мањој мери тачно/присутно 
3 – у већој мери тачно/присутно 
4 – у потпуности тачно/присутно 



ОМШ „Владимир Ђорђевић“ – Београд               Извештај о самовредновању рада школе 2020/2021 
 

28 
 

Кључне области: НАСТАВА И УЧЕЊЕ и ЕТОС 

УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ СОЛФЕЂА 

Молимо Вас да одговорите на следећа питања процењујући ТАЧНОСТ датог исказа, односно степен 

присутности у Вашој наставној пракси, као и његову ВАЖНОСТ за квалитетено функционисање 

наставе по Вашем мишљењу. 

Приликом оцењивања користите 

следеће скале:  

 

 

ВАЖНО НАСТАВА И УЧЕЊЕ ТАЧНО 

1 2 3 4 У комуникацији са ученицима увек исказујем поштовање. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
Учим ученике да се пристојно понашају и поштују школска 
правила. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

Користим различите поступке за мотивисање ученика 
(унутрашња мотивација: остваривање сопственог потенцијала; 
спољашња мотивација: већа оцена, такмичења, задовољство 
наставника, задовољство породице). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Подстичем ученике да слободно износе своје мишљење и 
показују радозналост на часу. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Подстичем ученике да постављају питања и дају коментаре у 
вези са градивом које обрађујемо на часу. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Редовно похваљујем труд и напредак својих ученика и имам 
позитивна очекивања у погледу њиховог успеха. 

1 2 3 4 

 

ВАЖНО ЕТОС ТАЧНО 

1 2 3 4 
У школи постоје правила понашања за ученике, родитеље и 
наставнике која сви поштују. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
У школи се организују различите активности где сваки ученик 
има прилику да покаже своје квалитете. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 У школи је јасно изражен негативан став према насиљу. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
У школи се подржавају и промовишу различите иницијативе 
наставника, ученика и родитеља. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
У школи се уводе различите иновације, а квалитет наставе се 
унапређује кроз размену искустава са другим школама. 

1 2 3 4 

ХВАЛА НА САРАДЊИ! 

 

 

 

      ВАЖНО       ТАЧНО/ПРИСУТНО 

1 – неважно 
2 – мало важно 
3 – важно 
4 – веома важно 

1 – нетачно/није присутно 
2 – у мањој мери тачно/присутно 
3 – у већој мери тачно/присутно 
4 – у потпуности тачно/присутно 
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УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ – ОБЛАСТИ НАСТАВА И УЧЕЊЕ и ЕТОС 

Пред тобом је упитник за процену квалитета рада у музичке школе. Анкета је анонимна и резултати 

се користе искљичиво за израду извештаја о Самовредновању рада школе. 

Упитник је подељен у три одељка, први део се односи на ЧАСОВЕ ИНСТРУМЕНТА/СОЛО ПЕВАЊА, 

други на ЧАСОВЕ СОЛФЕЂА, а трећи на ШКОЛУ У ЦЕЛИНИ. 

___________________________________________________________________________________ 

ЗА ПОЧЕТАК, ЗАОКРУЖИ СВОЈ ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ: 

КЛАВИР          ВИОЛИНА          ВИОЛА          ВИОЛОНЧЕЛО          КОНТРАБАС 
ФЛАУТА      КЛАРИНЕТ          ОБОА          ТРУБА         ГИТАРА          ХАРМОНИКА          СОЛО ПЕВАЊЕ 

Значење скала: 

ВАЖНО: 

1 – неважно; 2 – мало важно; 3 – важно; 4 – веома важно. 

ТАЧНО/ПРИСУТНО: 

1 - нетачно/није присутно (наставник/ца то никада не ради); 2 - у мањој мери тачно/присутно 

(наставник/ца то понекад ради); 3 – у већој мери тачно/присутно (наставник/ца то углавном ради); 

4 – потпуно тачно/присутно (наставник/ца то увек ради). 

ВАЖНО ЧАСОВИ ИНСТРУМЕНТА / СОЛО ПЕВАЊА ТАЧНО 

1 2 3 4 
Наставник/ца ми се обраћа са поштовањем и комуницира на 
пријатан начин. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца ме учи да се пристојно понашам и поштујем 
школска правила. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 Наставник/ца ме подстиче да напредујем на различите начине. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца ме саветује да вредно радим, јер ћу тако 
остварити свој потенцијал и бити задовољан/на собом. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца ме подстиче да више вежбам, како бих могао/ла 
да наступим на концерту или такмичењу. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца ме саветује да више вежбам, ако желим да 
добијем већу оцену. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Када се трудим на часу и добро свирам/певам, приметим да је 
наставник задовољан и поносан на мене. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца ме подстиче да се трудим, да би моја породица 
била поносна на мене. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца ме подстиче да слободно износим своје 
мишљење и показујем радозналост на часу. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца ме подстиче да постављам питања и дајем 
предлоге у вези са начином извођења композиције (нпр. за 
прсторед или динамику). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца ми пружа прилику да учествујем у одабиру 
програма који ћу свирати. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца редовно похваљује мој труд и напредак и има 
позитивна очекивања од мене. 

1 2 3 4 
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ВАЖНО ЧАСОВИ СОЛФЕЂА ТАЧНО 

1 2 3 4 
Наставница солфеђа нам се обраћа са поштовањем и 
комуницира на пријатан начин. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница солфеђа нас учи да се пристојно понашамо и 
поштујемо школска правила. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница солфеђа нас подстиче да напредујемо на 
различите начине. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница солфеђа нам саветује да се озбиљно посветимо 
солфеђу, јер нам добро знање солфеђа омогућава да лакше 
напредујемо на часовима инструмента/соло певања. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница солфеђа нам саветује да вредно радимо, ако 
желимо да добијемо већу оцену. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Када се већина групе добро припреми за час, приметим да је 
наставница солфеђа задовољна и поносна на нас. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница солфеђа нас подстиче да темељно савладамо 
градиво, да бисмо могли да учествујемо на такмичењу из 
солфеђа. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница солфеђа нас подстиче да слободно износимо своје 
мишљење и показујемо радозналост на часу. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница солфеђа нас подстиче да постављамо питања и 
дајемо коментаре у вези са градивом које обрађујемо на часу. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница солфеђа редовно похваљује наш труд и напредак 
и има позитивна очекивања од нас. 

1 2 3 4 

 

ВАЖНО НАША МУЗИЧКА ШКОЛА У ЦЕЛИНИ ТАЧНО 

1 2 3 4 
У школи постоје правила понашања за ученике, родитеље и 
наставнике која сви поштују. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
У школи се организују различите активности где сваки ученик 
има прилику да покаже своје квалитете. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 У школи је јасно изражен негативан став према насиљу. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
У школи се подржавају и промовишу различите иницијативе 
наставника, ученика и родитеља. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
У школи се уводе различите иновације, а квалитет наставе се 
унапређује кроз размену искустава са другим школама. 

1 2 3 4 

 

ХВАЛА НА САРАДЊИ!  
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УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ – ОБЛАСТИ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ и ЕТОС 

Пред Вама је упитник за процену квалитета рада музичке школе. Анкета је анонимна и резултати се 

користе искљичиво за израду извештаја о Самовредновању рада школе. 

Упитник је подељен у три одељка, први део се односи на ЧАСОВЕ ИНСТРУМЕНТА/СОЛО ПЕВАЊА, 

други на ЧАСОВЕ СОЛФЕЂА, а трећи на ШКОЛУ У ЦЕЛИНИ. 

_____________________________________________________________________________________ 

ЗА ПОЧЕТАК, ЗАОКРУЖИТЕ ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ КОЈИ УЧИ ВАШЕ ДЕТЕ: 

КЛАВИР          ВИОЛИНА          ВИОЛА          ВИОЛОНЧЕЛО          КОНТРАБАС 

ФЛАУТА      КЛАРИНЕТ          ОБОА          ТРУБА         ГИТАРА          ХАРМОНИКА          СОЛО ПЕВАЊЕ 

Значење скала: 

ВАЖНО: 

1 – неважно; 2 – мало важно; 3 – важно; 4 – веома важно. 

ТАЧНО/ПРИСУТНО: 

1 - нетачно/није присутно (наставник/ца то никада не ради); 2 - у мањој мери тачно/присутно 

(наставник/ца то понекад ради); 3 – у већој мери тачно/присутно (наставник/ца то углавном ради); 

4 – потпуно тачно/присутно (наставник/ца то увек ради). 

ВАЖНО ЧАСОВИ ИНСТРУМЕНТА / СОЛО ПЕВАЊА ТАЧНО 

1 2 3 4 Наставник/ца се обраћа мом детету са уважавањем. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца учи моје дете да се пристојно понаша и поштује 
школска правила. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

Наставник/ца користи различите поступке како би 
мотивисао/ла моје дете (унутрашња мотивација: остваривање 
сопственог потенцијала; спољашња мотивација: такмичења, 
јавни наступи, већа оцена, задовољство наставника, 
задовољство породице). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца подстиче моје дете да слободно износи своје 
мишљење и показује радозналост на часу. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца подстиче  моје дете да поставља питања и даје 
предлоге у вези са начином извођења композиције. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца пружа прилику мом детету да учествује у 
одабиру програма. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставник/ца редовно похваљује труд и напредак мог детета 
и има позитивна очекивања од њега. 

1 2 3 4 
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ВАЖНО ЧАСОВИ СОЛФЕЂА ТАЧНО 

1 2 3 4 Наставница солфеђа се обраћа мом детету са уважавањем. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница солфеђа учи моје дете да се пристојно понаша и 
поштује школска правила. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

Наставница солфеђа користи различите поступке како би 
мотивисала моје дете (унутрашња мотивација: остваривање 
сопственог потенцијала; спољашња мотивација: већа оцена, 
такмичења, задовољство наставника, задовољство породице). 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница солфеђа подстиче моје дете да слободно износи 
своје мишљење и показује радозналост на часу. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница солфеђа подстиче  моје дете да поставља питања и 
даје коментаре у вези са градивом које се обрађује на часу. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
Наставница солфеђа редовно похваљује труд и напредак мог 
детета и има позитивна очекивања од њега. 

1 2 3 4 

 

ВАЖНО МУЗИЧКА ШКОЛА У ЦЕЛИНИ ТАЧНО 

1 2 3 4 
У школи постоје правила понашања за ученике, родитеље и 
наставнике која сви поштују. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
У школи се организују различите активности где сваки ученик 
има прилику да покаже своје квалитете. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 У школи је јасно изражен негативан став према насиљу. 1 2 3 4 

1 2 3 4 
У школи се подржавају и промовишу различите иницијативе 
наставника, ученика и родитеља. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
У школи се уводе различите иновације, а квалитет наставе се 
унапређује кроз размену искустава са другим школама. 

1 2 3 4 

 

ХВАЛА НА САРАДЊИ!  
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Прилог 2. Детаљни резултати за све циљне групе, приказани по појединачним индикаторима 

Табела 1. – Процене наставника индивидуалне наставе (N=11) 

 важно  тачно 
НАСТАВА ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.5.1.1. Наставник исказује уважавање у 
комуникацији са ученицима. 

    1 9.1 10 90.9      1 9.1 10 90.9 

2.5.1.2. Наставник учи ученике да се 
пристојно понашају и поштују школска 
правила. 

    1 9.1 10 90.9        11 100.0 

2.5.2. Наставник користи различите 
поступке за мотивисање ученика. 

    1 9.1 10 90.9      2 18.2 9 81.8 

2.5.3. Наставник подстиче ученике да 
слободно износе своје мишљење и 
исказују радозналост на часу. 

    1 9.1 10 90.9      2 18.2 9 81.8 

2.5.4.1. Наставник подстиче ученике да 
постављају питања и дају предлоге у 
вези са начином извођења композиције. 

    1 9.1 10 90.9      1 9.1 10 90.9 

2.5.4.2. Наставник пружа ученицима 
прилику да учествују у одабиру свог 
програма. 

    3 27.3 8 72.7    1 9.0 5 45.5 5 45.4 

2.5.5. Наставник похваљује труд и 
напредак ученика у извођењу 
композиција и има позитивна очекивања 
у погледу њиховог успеха. 

      11 100.0      1 9.1 10 90.9 

 



ОМШ „Владимир Ђорђевић“ – Београд               Извештај о самовредновању рада школе 2020/2021 
 

34 
 

 важно  тачно 
ЕТОС 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

5.1. У школи постоје правила понашања 
за ученике, родитеље и наставнике која 
сви поштују. 

    1 9.1 10 90.9  1 9.1 1 9.1 3 27.3 6 54.5 

5.2. У школи се организују различите 
активности где сваки ученик  има 
прилику да покаже своје квалитете. 

    1 9.1 10 90.9    1 9.1 2 18.2 8 72.7 

5.3. У школи је јасно изражен негативан 
став према насиљу. 

      11 100.0    2 18.2   9 81.8 

5.4. У школи се подржавају и 
промовишу различите иницијативе  
наставника, ученика и родитеља. 

      11 100.0    1 9.1 1 9.1 9 81.8 

5.5. У школи се уводе различите 
иновације, а квалитет наставе се  
унапређује кроз размену искустава са 
другим школама. 

    1 9.1 10 90.9      1 9.1 10 90.9 
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Табела 2. – Процене наставника солфеђа (N=3) 

 важно  тачно 

НАСТАВА СОЛФЕЂА 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.5.1.1. Наставник солфеђа исказује 
уважавање у комуникацији са 
ученицима. 

      3 100.0        3 100.0 

2.5.1.2. Наставник солфеђа учи ученике 
да се пристојно понашају и поштују 
школска правила. 

      3 100.0        3 100.0 

2.5.2. Наставник солфеђа користи 
различите поступке за мотивисање 
ученика. 

    1 33.3 2 66.7      1 33.3 2 66.7 

2.5.3. Наставник солфеђа подстиче 
ученике да слободно износе своје 
мишљење и исказују радозналост на 
часу. 

      3 100.0        3 100.0 

2.5.4. Наставник солфеђа подстиче 
ученике да постављају питања и дају 
коментаре у вези са градивом. 

      3 100.0        3 100.0 

2.5.5. Наставник солфеђа похваљује 
труд и напредак ученика и има 
позитивна очекивања у погледу 
њиховог успеха. 

      3 100.0        3 100.0 
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 важно  тачно 
ЕТОС 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

5.1. У школи постоје правила понашања 
за ученике, родитеље и  наставнике која 
сви поштују. 

      3 100.0      1 33.3 2 66.7 

5.2. У школи се организују различите 
активности где сваки ученик  има 
прилику да покаже своје квалитете. 

      3 100.0      2 66.7 1 33.3 

5.3. У школи је јасно изражен негативан 
став према насиљу. 

      3 100.0        3 100.0 

5.4. У школи се подржавају и 
промовишу различите иницијативе  
наставника, ученика и родитеља. 

      3 100.0      1 33.3 2 66.7 

5.5. У школи се уводе различите 
иновације, а квалитет наставе се  
унапређује кроз размену искустава са 
другим школама. 

      3 100.0      1 33.3 2 66.7 
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Табела 3. – Процене ученика по  (N=47) 

 важно  тачно 

НАСТАВА ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.5.1.1. Наставник исказује уважавање у 
комуникацији са ученицима. 

  3 6.4 8 17.0 36 76.6    2 4.3 4 8.5 41 87.2 

2.5.1.2. Наставник учи ученике да се 
пристојно понашају и поштују школска 
правила. 

    10 21.3 37 78.7  2 4.3 2 4.3 7 14.9 36 76.6 

2.5.2.1. Наставник користи различите 
поступке за мотивисање ученика. 

    7 14.9 40 85.1  1 2.1 3 6.4 8 17.0 35 74.5 

2.5.2.2. Наставник саветује ученике да 
вредно раде како би остварили 
сопствени потенцијал (унутрашња 
мотивација). 

    5 10.6 42 89.4  1 2.1   4 8.5 42 89.4 

2.5.2.3. Наставник подстиче ученике да 
више вежбају, како би наступили на 
концерту или такмичењу. 

    11 23.4 36 76.6  1 2.1 1 2.1 9 19.1 36 76.6 

2.5.2.4. Наставник подстиче ученике да 
више вежбају, како би добили већу 
оцену. 

  2 4.3 11 23.4 34 72.3  1 2.1   11 23.4 35 74.5 

2.5.2.5. Наставник исказује задовољство 
и поносан је када се ученици труде на 
часу. 

  2 4.3 12 25.5 33 70.2      8 17.0 39 83.0 

2.5.2.6. Наставник подстиче ученике да 
се труде, како би породица била поносна 
на њих. 

4 8.5 6 12.8 11 23.4 26 55.3  5 10.6 4 8.5 10 21.3 28 59.6 

2.5.3. Наставник подстиче ученике да 
слободно износе своје мишљење и 
исказују радозналост на часу. 

4 8.5 2 4.3 10 21.3 31 65.9  4 8.5 5 10.6 10 21.3 28 59.6 
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 важно  тачно 
НАСТАВА ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.5.4.1. Наставник подстиче ученике да 
постављају питања и дају предлоге у 
вези са начином извођења композиције. 

3 6.4 5 10.6 18 38.3 21 44.7  3 6.4 4 8.5 16 34.0 24 51.1 

2.5.4.2. Наставник пружа ученицима 
прилику да учествују у одабиру свог 
програма. 

5 10.6 1 2.1 15 31.9 26 55.4  8 17.0 8 17.0 10 21.3 21 44.7 

2.5.5. Наставник похваљује труд и 
напредак ученика у извођењу 
композиција и има позитивна очекивања 
у погледу њиховог успеха. 

  1 2.1 7 14.9 39 83.0  1 2.1 1 2.1 5 10.6 40 85.2 

 

 важно  тачно 

НАСТАВА СОЛФЕЂА 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 
2.5.1.1. Наставник солфеђа исказује 
уважавање у комуникацији са 
ученицима. 

1 2.1 1 2.1 3 6.4 42 89.4    3 6.4 3 6.4 41 87.2 

2.5.1.2. Наставник солфеђа учи ученике 
да се пристојно понашају и поштују 
школска правила. 

    7 14.9 40 85.1    1 2.1 6 12.8 40 85.1 

2.5.2.1. Наставник солфеђа користи 
различите поступке за мотивисање 
ученика. 

    7 14.9 40 85.1      8 17.0 39 83.0 

2.5.2.2. Наставник солфеђа указује 
ученицима на значај знања из солфеђа 
за напредак на часовима главног 
предмета. 

  4 8.5 7 14.9 36 76.6    4 8.5 4 8.5 39 83.0 
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 важно  тачно 
НАСТАВА СОЛФЕЂА 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.5.2.3. Наставник солфеђа подстиче 
ученике да вредно раде, како би 
добили већу оцену. 

    12 25.5 35 74.5      10 21.3 37 78.7 

2.5.2.4. Наставник солфеђа исказује 
задовољство и поносан је када се 
ученици труде на часу. 

2 4.3 2 4.3 9 19.1 34 72.3  1 2.1 2 4.3 12 25.5 32 68.1 

2.5.2.5. Наставник солфеђа постиче 
ученике да темељно савладају градиво 
како би могли да учествују на 
такмичењу из солфеђа. 

3 6.4 2 4.3 12 25.5 30 63.8  6 12.8 2 4.3 16 34.0 23 48.9 

2.5.3. Наставник солфеђа подстиче 
ученике да слободно износе своје 
мишљење и исказују радозналост на 
часу. 

1 2.1 5 10.6 5 10.6 36 76.7  1 2.1 2 4.3 12 25.5 32 68.1 

2.5.4. Наставник солфеђа подстиче 
ученике да постављају питања и дају 
коментаре у вези са градивом. 

    12 25.5 35 74.5    3 6.4 9 19.1 35 74.5 

2.5.5. Наставник солфеђа похваљује 
труд и напредак ученика и има 
позитивна очекивања у погледу 
њиховог успеха. 

  2 4.3 10 21.3 35 74.5    5 10.6 10 21.3 32 68.1 
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 важно  тачно 
ЕТОС 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

5.1. У школи постоје правила понашања 
за ученике, родитеље и  наставнике која 
сви поштују. 

1 2.1   4 8.5 42 89.4    3 6.4 6 12.8 38 80.8 

5.2. У школи се организују различите 
активности где сваки ученик  има 
прилику да покаже своје квалитете. 

  1 2.1 9 19.1 37 78.8  3 6.4 4 8.5 6 12.8 34 72.3 

5.3. У школи је јасно изражен негативан 
став према насиљу. 

    4 8.5 43 91.5  2 4.3   5 10.6 40 85.1 

5.4. У школи се подржавају и 
промовишу различите иницијативе  
наставника, ученика и родитеља. 

1 2.1   11 23.4 35 74.5  1 2.1 5 10.6 12 25.5 29 61.8 

5.5. У школи се уводе различите 
иновације, а квалитет наставе се  
унапређује кроз размену искустава са 
другим школама. 

1 2.1 3 6.4 13 27.7 30 63.8  3 6.4 2 4.3 16 34.0 26 55.3 
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Табела 5. – Процене родитеља (N=30) 

 важно  тачно 

НАСТАВА ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.5.1.1. Наставник исказује уважавање у 
комуникацији са ученицима. 

    1 3.3 29 96.7    1 3.3 3 10.0 26 86.7 

2.5.1.2. Наставник учи ученике да се 
пристојно понашају и поштују школска 
правила. 

    4 13.3 26 86.7  1 3.3   2 6.7 27 90.0 

2.5.2.1. Наставник користи различите 
поступке за мотивисање ученика. 

    1 3.3 29 96.7  1 3.3 1 3.3 1 3.3. 27 90.0 

2.5.3. Наставник подстиче ученике да 
слободно износе своје мишљење и 
исказују радозналост на часу. 

    4 13.3 26 86.7  1 3.3 2 6.7 2 6.7 25 83.3 

2.5.4.1. Наставник подстиче ученике да 
постављају питања и дају предлоге у 
вези са начином извођења 
композиције. 

    8 26.7 22 73.3  2 6.7 3 10.0 4 13.3 21 70.0 

2.5.4.2. Наставник пружа ученицима 
прилику да учествују у одабиру свог 
програма. 

2 6.7 3 10.0 13 43.3 12 40.0  4 13.3 5 16.7 8 26.7 13 43.3 

2.5.5. Наставник похваљује труд и 
напредак ученика у извођењу 
композиција и има позитивна 
очекивања у погледу њиховог успеха. 

    1 3.3 29 96.7  1 3.3 1 3.3 3 10.0 25 83.3 
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 важно  тачно 
НАСТАВА СОЛФЕЂА 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

2.5.1.1. Наставник солфеђа исказује 
уважавање у комуникацији са 
ученицима. 

    1 3.3 29 96.7      1 3.3 29 96.7 

2.5.1.2. Наставник солфеђа учи ученике 
да се пристојно понашају и поштују 
школска правила. 

    2 6.7 28 93.3      1 3.3 29 96.7 

2.5.2.1. Наставник солфеђа користи 
различите поступке за мотивисање 
ученика. 

    4 13.3 26 86.7      6 20.0 24 80.0 

2.5.3. Наставник солфеђа подстиче 
ученике да слободно износе своје 
мишљење и исказују радозналост на 
часу. 

    6 20.0 24 80.0    1 3.3 4 13.3 25 83.3 

2.5.4. Наставник солфеђа подстиче 
ученике да постављају питања и дају 
коментаре у вези са градивом. 

    4 13.3 26 86.7    1 3.3 4 13.3 25 83.3 

2.5.5. Наставник солфеђа похваљује 
труд и напредак ученика и има 
позитивна очекивања у погледу 
њиховог успеха. 

    2 6.7 28 93.3    1 3.3 8 26.7 21 70.0 
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 важно  тачно 
ЕТОС 1 2 3 4  1 2 3 4 

 N % N % N % N %  N % N % N % N % 

5.1. У школи постоје правила понашања 
за ученике, родитеље и  наставнике која 
сви поштују. 

    2 6.7 28 93.3      2 6.7 28 93.3 

5.2. У школи се организују различите 
активности где сваки ученик  има 
прилику да покаже своје квалитете. 

    5 16.7 25 83.3    2 6.7 11 36.7 17 56.7 

5.3. У школи је јасно изражен негативан 
став према насиљу. 

    1 3.3 29 96.7      2 6.7 28 93.3 

5.4. У школи се подржавају и 
промовишу различите иницијативе  
наставника, ученика и родитеља. 

    8 26.7 22 73.3    2 6.7 9 30.0 19 63.3 

5.5. У школи се уводе различите 
иновације, а квалитет наставе се  
унапређује кроз размену искустава са 
другим школама. 

    7 23.3 23 76.7    2 6.7 9 30.0 19 63.3 



 




