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Увод 
На седници Наставног већа, одржаној 29. 10. 2015. године, именована је 

Комисија, која је задужена за сачињавање Извештаја о самовредновању Високе 
школе за васпитаче струковних студија у Алексинцу. У саставу Комисије су: 

Др Стојан Обрадовић, професор струковних студија, наставник и директор 
Школе – председник Комисије 

Др Милутин Ђуричковић, професор струковних студија, наставник, 
помоћник директора 

Др Далиборка Поповић, професор струковних студија, наставник 
Др Лазар Стошић, професор струковних студија, наставник 
Мр Весна Краварушић, предавач струковних студија, наставник 
На седници Наставног већа, одржаној 22. 12. 2015. године, у састав 

Комисије за израду Извештаја о самовредновању Школе, укључени су и 
представници ваннаставног особља и студената, тј. Студентског парламента. Као 
чланови су именовани:  

Тамара Крстић, референт Студентске службе 

Ана Петровић, студент, председник Парламента 

У процесу самовредновања рада Школе учествовали су студенти, 
наставници, административно и техничко особље, представници Парламента, 
представници наставних база Школе, спољни сарадници Школе и представници 
локалне самоуправе. 

Извештај   о самовредновању   је  сачињен на основу члана 11. став 1. тачка 
7, члана 15. (Обезбеђивање квалитета високошколске установе), члана 17. 
(Самовредновање) Закона о високом образовању (Службени гласник РС, број 
76/05) и на основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање 
квалитета високошколских установа (Одлуком Националног савета за високо 
образовање, од 20.10.2006. године). 

Извештај о самовредновању рада Школе је сачињен 08. 03. 2016. године и 
представљен Наставном већу, на седници одржаној дана 21. 03. 2016. године, на 
којој је и подржан. Седница Савета Школе је одржана 21. 03. 2016. године , на којој 
је Извештај о самовредновању Школе и усвојен. 



Историјат Високе школе за васпитаче струковних студија у 
Алексинцу 

Указом краља Александра I Обреновића, од 31. 7. 1896. године, Учитељска 
школа, која је до тада радила са седиштем у Београду, пресељена је у Алексинац. 
Ова високошколска установа је наставила са образовањем учитеља у 
четворогодишњем, касније петогодишњем трајању. У току реформе образовно-
васпитног система у СФРЈ, 1973. године, Учитељска школа у Алексинцу је 
трансформисана у Педагошку академију.  Новом реформом из 1993. године, Школа 
добија статус Више школе за образовање васпитача у двогодишњем трајању. 
Скупштина Републике Србије, као потписница Болоњске декларације, 2005. године 
је донела Закон о високом образовању, усаглашен са принципима Болоњског 
процеса. Активно укључена у нови реформски процес, Школа се реорганизује и 
подноси захтев за стицање дозволе за рад. Решењем Министарства просвете 
Републике Србије, а на основу позитивног мишљења Комисије   за   акредитацију 
и проверу квалитета Републике Србије, бр. 612-00-1207/2006-04, од 02. 06. 2007. 
године, Школа стиче дозволу за рад под називом Висока школа за васпитаче 
струковних студија, у трогодишњем трајању.  

Године 2016. Школа обелажава 145. година постојања. 

Мисија школе 
Висока школа за васпитаче струковних студија је самостална 

високошколска установа чија мисија је школовање стручног кадра за област 
предшколског васпитања и образовања. Образовање васпитача се одвија кроз 
акредитоване студијске програме: основне струковне студије првог степена и 
студије другог степена - специјалистичке струковне студије, оспособљавајући 
студенте да стицањем научних и уметничких знања, вештина и ставова стекну 
компетенције васпитача, које ће обезбедити професионални, квалитетан, васпитно-
образовни рад са васпитним групама на нивоу предшколског васпитања и 
образовања. Поред делатности у области високог образовања (8542), Школа обавља 
и послове осталог образовања (8559), трговине на мало књигама у 
специјализованим продавницама (4761), трговине на мало новинама и 
канцеларијским материјалом (4762) и послове издавања књига (5811). 

Делатност Школе остварује се остварује кроз организационе јединице: 
-Наставно-образовну, коју чине сви учесници наставног процеса - 

наставници - професори струковних студија, предавачи, специјалисти академских 
студија и стручни сарадници, као и студенти, и њихово представничко тело – 
студентски парламент; 

-Истраживачко-развојну, која се бави израдом пројеката, иновацијом знања, 
стручним образовањем и усавршавањем, трансфером технологије и др.  и чине је 
стручни тимови, именовани поводом одређене активности, који могу укључивати и 
спољашње сараднике; 

-Секретаријат, који се бави правним, кадровским, општим пословима, 
пословима за потребе студија, финансијско-рачуноводственим и техничким 
пословима. 



Визија школе 
Визија Високе школе за васпитаче струковних студија је континуирано 

унапређивање рада Школе у свим областима рада, на основу стандарда, до 
заузимања статуса водеће установе овог типа у региону.  

Стандарди за самовредновање и оцењивање квалитета 
Високе школе за васпитаче струковних студија у Алексинцу 

Стандарди на основу који је вршено самовредновање рада Школе су: 

Стандард   1: Стратегија обезбеђења квалитета 
Стандард   2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета 
Стандард   3: Систем обезбеђења квалитета 
Стандард   4: Квалитет студијског програма 
Стандард   5: Квалитет наставног процеса 
Стандард   6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 
Стандард   7: Квалитет наставника и сарадника 
Стандард   8: Квалитет студената 
Стандард   9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 

ресурса 
Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет 
ненаставне подршке 
Стандард  11: Квалитет простора и опреме 
Стандард  12: Финансирање 
Стандард  13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета 
Стандард  14: Систематско праћење и периодична провера квалитета 



 
Стандард 1:  Стратегија обезбеђења квалитета  

1.1. Стратегија обезбеђивања и унапређивања квалитета Високе школе за васпитаче 
струковних студија у Алексинцу садржи опредељење Школе да непрекидно и 
систематски ради на унапређивању квалитета својих програма. 
 
Мере за обезбеђивање квалитета обухватају:  
1) Усклађивање студијских програма по обиму и садржају са студијским 
програмима референтних школа у државама региона и Европске уније; Школа је 
опредељена за рад на иновирању, корелирању и флексибилности наставних 
планова и програма постојећих студијских програма; изради нових студијских 
програма специјалистичког образовања васпитача који одговарају на потребе 
савременог друштва и усклађени су са програмима установа са европског подручја; 
конципирању и кандидовању наставног плана и програма за акредитовање мастер 
струковних студија.  
2) Континуирано инвестирање финансијских средстава ради уређења постојећег 
простора, побољшања техничких параметара простора за извођење наставе, даље 
набавке информатичке и аудио-визуелне опреме и сервисирање постојеће, 
унапређивање библиотечког фонда савременим издањима релевантним за 
образовање васпитача и из додирних дисцилина;  
3) Примена националних стандарда у односу на потребан број наставника и 
сарадника за извођење свих акредитованих студијских програма и научно-
истраживачке делатности;  
4) Примена, Законом о високом образовању, предвиђених критеријума за избор 
наставника и усклађивање ових критеријума са националним и међународним 
стандардима у овој области;  
5) Континуирано стручно усавршавање наставника школе, кроз лично 
усавршавање, усавршавање на одобреним конференцијама и конгресима научног и 
стручног карактера, као и у области примене облика, метода, техника савремене 
наставе и друго; 
6) Примена критеријума за израду и издавање уџбеника наставника Високе школе 
за васпитаче струковних студија; 
7) Континуирано омогућавање бесплатног приступа Интернет мрежи за студенте, 
наставнике школе, као и за стручне службе школе;  
8) Континуирано усавршавање ненаставног особља у оквирима поверених послова 
ради побољшања њихове стручности у класификацији документације, коришћењу 
информационих технологија, формирању јединствене базе података, вештинама 
комуникације са студентима и странкама и др; 
9) Обезбеђење финансијских и техничких средстава за спровођење процеса 
обезбеђивања, праћења, самовредновања и вредновања  рада Школе;  
10) Обезбеђење неопходне логистике у виду стручне помоћи студентима за 
утврђивање методологије и спровођење самог процеса самовредновања наставе као 
и наставника школе;  
11) Даље унапређење информационог система ради унапређења протока 
информација између органа школе, његових стручних служби, студентских 



организација и Студентског парламента којем се приступа у складу са 
дефинисаним овлашћењима; 
12) Перманентно усавршавање чланова органа управљања Високе школе за 
васпитаче струковних студија о основним принципима и новим приступима у 
управљању  ресурсима; 
13) Правовремено ажурирање података на званичној веб страници школе, ради 
јавности података који не припадају корпусу поверљивих; 
14) Унапређивање наставног процеса како би студенти достигли исходе планиране 
студијским програмима; 
15) Унапређивање ефикасности студирања;  
16) Усавршавање рада стручних тела и комисија; 
17) Израда и развијање инструмената за оцену квалитета и усавршавање 
методологије прикупљања, обраде и анализирања релевантних података; 
18) Контрола рада запослених као мера превенције у обезбеђењу квалитета, као и 
успостављање механизма за праћење примене корективних и инoвативних мера од 
стране руководећег органа; 
19) Унапређивање етоса; 
20) Друге мере које указују на ниво достигнутости стандарда. 
 
Субјекте обезбеђивања квалитета представљају:  

- орган управљања – Савет;  
- орган руковођења – директор;  
- помоћник директора;  
- координатори студијских програма; 
- наставници, Наставно веће, именоване комисије, као што су: Комисија за 

обезбеђење и унапређивање квалитета рада, Комисија за самовредновање 
рада Школе, комисије за самовредновање студијских програма и друге 
комисије; 

- студенти, Студентски парламент, председништво Парламента; 
- спољни сарадници Школе: дипломирани студенти, представници наставних 

база, представници послодаваца, представници Националне службе за 
запошљавање, представници локалне управе, представници факултета и 
високих школа са којима је успостављена сарадња; 

- и други од значаја за процес управљања квалитетом.  
 
Области обезбеђивања и унапређивања квалитета су: 

1) Квалитет студијских програма 
2) Квалитет наставног процеса; 
3) Квалитет научно-истраживачког и стручног рада наставника; 
4) Квалитет наставника; 
5) Квалитет студената; 
6) Квалитет уџбеника и литературе; 
7) Квалитет библиотечких и информатичких ресурса; 
8) Квалитет управљања школом и квалитет ненаставне подршке; 
9) Квалитет простора и опреме; 
10) Квалитет финансирања; 



11) Улога и допринос студената у процесу самовредновања, провере и обезбеђења 
квалитета; 
12) Унапређење система управљања квалитетом, систематско праћење и 
периодична провера квалитета. 
Опредељење за изградњу организационе културе квалитета је изражено кроз меру 
број 12., којом се успоставља систем управљања квалитетом.  

Повезаност образовне, научно-истраживачке, уметничке и стручне делатности је 
дефинисана Статутом Школе, кроз послове и задатке организационих јединица, 
наставно-образовне и истраживачко-развојне. Најизразитији исход ове повезаности 
представља традиционални акредитовани Симпозијум Васпитач у 21. веку од 
стране Завода за унапређивање образовања и васпитања , а од 2016. године у форми 
Конференције Васпитач у 21. веку ( измена настала изменом Правилника о сталном 
стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника, Службени 
гласник РС, бр. 86/15). 
 
1.2. Стратегија обезбеђивања и унапређивања квалитета је измењена, допуњена и  
усвојена 24. 12. 2015. године, на седници Савета Школе, уз присуство и сагласност 
три представника Студентског парламента. 
1.3. Предлог измењене и допуњене Стратегије обезбеђивања и унапређивања 
квалитета је представљен и разматран на седници Наставног већа, одржаној 24.12. 
2015. године. Наставно веће је подржало представљени предлог, уз упућивање 
предлога Савету на усвајање. Након ступања на снагу, општи акт је доступан 
јавности путем званичне веб странице Школе, огласне табле и секретаријата, као 
организационе јединице Школе. 
1.4. Школа ће периодично (на нивоу школске године) преиспитивати и 
унапређивати Стратегију обезбеђивања и унапређивања квалитета, у односу на 
достигнуто стање квалитета и предлоге Комисије за обезбеђивање и унапређивање 
квалитета рада Школе.   
а) У односу на претходни Законом предвиђен период, у коме је Школа поднела 
Извештај о самовредновању Школе (20.4.2011.) и Извештаја о спољашњој 
провери осигурања квалитета Високе школе за васпитаче струковних студија 
у Алексинцу (Република Србија, Комисија за акредитацију и проверу 
квалитета, број: 612-00-247/2011-04, од 23.3.2012. године), Школа је интензивно 
радила на изради потребног материјала и успостављања система управљања 
квалитетом, како би надаље била у прилици да систематично обезбеђује 
услове и прати развој и напредак у квалитету свог рада. 
 
б) SWOT анализа 
 
Снаге 
Успостављени су нови механизми за 
процену квалитета рада Високе школе 
за васпитаче струковних студија у 
Алексинцу, а који су дефинисани 
Правилником за обезбеђење и 

Слабости 
Није дефинисан задовољавајући 
минимум успеха на основу чега би се 
процењивао квалитет рада. Из тог 
разлога не постоје ни резултати који се 
сматрају незадовољавајућим у 



унапређивање квалитета рада школе. 
Сви субјекти самовредновања су 
показали висок ниво мотивисаности за 
учешће у самовредновању рада школе. 

различитим сегментима рада Школе.  

Могућности 
Успостављени механизми за процену 
квалитета рада могли би у својој 
процени да у већој мери повежу 
образовну, научноистраживачку и 
стручну делатност школе. 

Препреке 
 

 
Квантификација процене Стандарада 1: +++ - високо значајно 
 
ц) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета 
Дефинисати задовољавајући минимум успеха квалитета рада као и конкретне мере 
које се предузимају како би незадовољавајући резултати били побољшани. 
 
д) Показатељи и прилози за стандард 1 
Прилози: 
Прилог 1.1. Стратегија обезбеђивања и унапређивања квалитета; Одлука о усвајању 
Стратегије; Именовање Комисије за обезбеђивање и унапређивање квалитета. 
Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђивања квалитета  
Прилог 1.3. Акциони план за спровођење Стратегије; Одлука о усвајању Акционог 
плана.    
 



Стандард  2:  Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета  

Школа се на путу обезбеђивања квалитета руководи следећим документима:  
1. Законом о високом образовању  
2. Болоњском декларацијом, коју је наша земља ратификовала 2003. године; 
3. Лисабонском конвенцијом о признавању квалификација и диплома у високом 

образовању, коју је ратификовала наша земља 2003. године; 
4. Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа  (Службени гласник РС, број 106/2006); 
5. Правилником о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета 

високошколске установе (Службени гласник РС, број 106/2006); 
6. Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 

установа   и студијских програма (Службени гласник РС, број 106/2006); 
7. Статутом Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу;  
8. Правилником о самовредновању и оцени квалитета наставе, студијских 

програма и услова рада   
9. Правилником о обезбеђивању и унапређивању квалитета рада установе 
10. Стратегијом о обезбеђивању и унапређивању квалитета  
11. Акционим планом за спровођење стратегије обезбеђивања и унапређивања 

квалитета 
На основу наведених докумената, утврђени су неопходни стандарди и поступци у 
циљу  обезбеђивања квалитета рада, који су доступни јавности у штампаној и 
електронској форми. Поступци за обезбеђење квалитета се утврђују посебно за 
сваку област и то: 

1. студијске програме; 
2. наставу; 
3. оцењивање студената; 
4. уџбеничку литературу; 
5. ненаставну подршку, и 
6. процес управљања. 

     Стандарди и поступци за обезбеђивање квалитета су разматрани на седници 
Наставног већа која је одржана 24.12.2015.године, а усвојени на седници Савета школе, 
24.12.2015.године. Усвојени стандарди за сваку област, постављени су на сајт, као и 
обрасци анкетних упитника за евалуацију рада ненаставног особља, наставника и 
обрасци анкетних упитника за студентску евалуацију наставног процеса и студијских 
програма 
      Комисија за обезбеђивање и унапређивање квалитетa рада, периодично и 
синхронизовано ће са осталим органима процењивати оствареност усвојених 
параметара обезбеђења квалитета и сходно томе интервенисати у складу са усвојеним 
стандардима и поступцима.  
 
б) SWOT анализа 
 
Снаге 

Успостављени су стандарди и 
развијени неки поступци за обезбеђење 

Слабости 

Стандарди за обезбеђивање квалитета 
не садрже минимални ниво квалитета 



квалитета. Успостављени су органи 
који прате резултате процене 
квалитета. 
 

рада Високе школе за васпитаче 
струковних студија у Алексинцу, али 
се Школа руководи стандардима који 
су прописани националним 
документима. 

Могућности 

По угледу на друге високошколске 
установе из земље и окружења, 
Комисија за обезбеђивање и 
унапређивање квалитета може 
предложити Наставном већу и Савету 
школе, нове, ефикасније и 
једноставније за употребу поступке за 
процену квалитета. Развити механизме 
који дају више квалитативних 
информација. 

Препреке  

Немогућност потпуне реализације 
усвојених стандарда 

 
Квантификација процене Стандарада 2: +++ - високо значајно 
 
ц) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета стандарда 2 
 
Као један од механизама за прикупљање информација о квалитету могу се поставити 
кутије за евалуацију на различитим прометним местима у Школи, као механизми 
сталне евалуације рада Школе – кутије за евалуацију би биле значајан ресурс 
квалитативних информација. 
 
д) Показатељи и прилози за стандард 2 

Прилози: 
Прилог 2.1. Усвојени документ- Стандарди и поступци за обезбеђивање и унапређење 
квалитета високошколске установе 
Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета 
високошколске установеу оквиру стандарда квалитета 
Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду успостављеног тела (комисије, одбора, 
центара) за унутрашње осигурање  квалитета високошколске установе 
 

 
 



Стандард  3:  Систем обезбеђења квалитета 

3.1 Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу је изградила 
организациону структуру за обезбеђивање квалитета: формирана је Комисија која има 
свој Правилник, чланове, начин рада и одлучивања, динамику састајања, итд. У 
процедуру контроле квалитета укљученe су све стручне службе и управа, наставно 
особље, студенти и ненаставно особље. 
Правилником су утврђени послови и задаци свих субјеката у Школи. Правилником су 
дефинисане надлежности, састав и начин бирања Комисије. Такође, највећи број 
запослених (наставног и ненаставног особља) и студената, као и студентска тела, 
обавештени су о раду органа за обезбеђење квалитета и у обавези су да сарађују са 
Комисијом. 
 
3.2 Правилником је обезбеђено учешће студената у спровођењу стратегије. Један 
представник Студентског парламента обавезни је члан Комисије. 
 
3.3 Комисија је формирана у децембру 2015. године. Чине је директор, помоћник 
директора, председница Савета школе, руководиоци студијских програма, један 
представник ненаставног особља и представник Студентског парламента. 
 
б) SWOT анализа 
 
Снаге 

Формирана је Комисија за унутрашње 
осигурање квалитета, коју чине 
педставници свих интересних група 
Школе, Комисија подноси извештај о 
свом раду Наставном већу и Савету 
школе.  

Слабости 

Комисија се састаје само у време 
обраде података евалуације педагошког 
рада наставника и углавном се бави 
резултатима евалуације педагошког 
рада наставника . 
Чланови Комисије су презаузети, 
односно, различитим данима имају 
наставу, па је тешко организовати 
састанке, на којима би се у већој мери 
бавили различитим изазовима процене 
квалитета рада 

Могућности 

С обзиром на састав, Комисија је 
релевантан ресурс за покретање разних 
иницијатива у циљу побољшања 
квалитета рада. 
 

 

 

Препреке 

 

 
Квантификација процене Стандарада 3: +++ - високо значајно 



 
ц) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета стандарда 3 
 

- Новитет у процени квалитета рада су упитници који су саставни део ново 
усвојених докумената на седници Наставног већа и Савета школе 24.12.2015.  

- Након што је прикупљањем резултата упитника утврђено постојеће стање, у 
наредном периоду треба осмислити начин на који ће резултати анкета бити 
инкорпорирани у мере које се предузимају ради унапређења квалитета. 

- Систему недостаје механизам „перманентне евалуације“ – процена се не мора 
вршити само у периодима предвиђеним за то, већ треба оставити могућност 
свим субјектима рада у Школи да своје мишљење искажу кад год желе. 

- С обзиром на то да су у процедуре система процене квалитета укључени и 
наставници и студенти, треба стално позивати и једне и друге да дају своје 
мишљење. Такође, процеси одлучивања, компетенције и одговорности органа 
управљања, органа пословођења, надлежности стручних органа, наставника и 
као и надлежности студената треба да буду јасно дефинисани, саопштавани и 
имплементирани.  

- Потребно је указати на значај и корист самоевалуације на свим нивоима – као 
повратне информације коју треба чути, прихватити и унапредити постојеће 
стање на свим нивоима у складу са добијеним информацијама.  

 
д) Показатељи и прилози за стандард 3 

Прилози: 
Прилог 3.1. Формално успостављено тело са конкретном одговорношћу за унутрашње 
осигурање квалитета у високошколској установи (извод из Статута) и опис рада до 100 
речи 
Прилог 3.2. Списак свих анкета (Анкете су саставни део Правилника за обезбеђивање и 
унапређивање квалитета и Правилника о самовредновању и оцени квалитета наставе и 
услова рада 
Прилог 3.3. Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и 
превентивних мера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандард 4: Квалитет студијског програма 
 
Опис стања, анализа и процена стандарда 4 
Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу, реализује четири студијска 
програма на два нивоа студија: основне и специјалистичке студије. 
 
Основне струковне студије 
 

Назив студијског програма Број студената 
Образовање струковних васпитача за 
рад у предшколским установама 

145  

 
Специјалистичке струковне студије 
 

Назив студијског програма Број студената 
Специјалиста за драмско васпитање 25 
Специјалиста за припремни 
предшколски програм 

40 

Специјалиста за музичко васпитање 20 
 
4.1 Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу, редовно и систематски 
проверава и по потреби, изнова одређује: 
-  циљеве студијског програма и њихову усклађеност са основним задацима и циљевима 
високошколске установе; 
- структуру и садржај студијског програма у погледу односа општеакадемских, 
научностручних и стручно-апликативних дисциплина; 
-  радно оптерећење студената мерено ЕСПБ; 
- исходе и стручност које добијају студенти када заврше студије и могућности 
запошљавања и даљег школовања. 
 
4.2 Школа нема утврђене механизме праћења квалитета студијских програма, али је 
Комисија за самовредновање извршила увид у упитнике које су попунили наставници и 
установила да они процењују да у оквиру појединих предмета циљеви нису потпуно 
усклађени са исходима, на шта ће се посебно обратити пажња при реакредитацији 
студијских програма.  
Студенти не учествују у припреми студијског програма за акредитацију, али својим 
присуством наседницама Наставног већа учествују у одлучивању да ли ће студијски 
програм бити усвојен. 
 
4.3. Школа има успостављене механизме за прикупљање повратних информација о 
квалитету студија и студијских програма од стране послодаваца (у прилогу Анкета 
послодаваца), али не и од представника НСЗ и других одговарајућих организација. Није 
успостављен начин на који Школа остаје у вези са својим дипломцима. Такође, Школа још 
увек није у могућности да утврди да ли исходи учења и стручност коју дипломирани 
студенти добијају на крају студија у потпуности одговара потребама тржишта. Међутим, 
чињеница да свршени студенти успешно извршавају своје радне задатке приликом 
запослења у нашој земљи и иностранству говори о адекватности програма који се 
реализују у школи. Томе сигурно доприносри 300 сати праксе на основним студијама у 
предшколским установама, као и 60 сати праксе на специјалистичким сутијама за драмско 



и музичко васпитање. Поред тога, пети семестар студенти основних студија проводе у 
предшколским установама где практично полажу 7 предмета (Методике II) у раду са 
предшколском децом.  Школа нема потпуне информације о томе где се све дипломирани 
студенти запошљавају када изађу на тржиште, као и то који субјекти запошљавају профил 
који се образује у Школи. Свршени студенти посао могу наћи у државним предшколским 
установама, приватним предшколским установама, играоницама, ... Један број наших 
студената се запошљава у земљама Европске уније без нострификације дипломе 
(Норвешка, Швајцарска, Немачка, ...). Да би се обезбедило редовно и систематско 
проверавање исхода учења и стручности, неопходно је да Школа обезбеди боље механизме 
за добијање повратне информације са тржишта. Такође, Школа би у наредном периду 
могла да делује у смеру формирања alumni удружења бивших студената што би добринело 
битном побољшању у овој области у наредним годинама. 
Захваљујући упитницима за процену квалитета рада Школе дошло се до информација о 
томе како сами студенти процењују своје способности и компетенције након завршетка 
студија, као и послодавци код којих се запошљавају. 
На основу анкете послодаваца, који су запослили бивше студенте Школе на скали оцена од 
5-10, може се закључити следеће: 
-Стечено теоријско знање запосленог....................................9.75 
-Стечено практично знање запосленог...................................10 
-Стечене организационе вештине запосленог........................10 
-Способност запосленог за практични рад..............................10 
-Кооперативност и тимски рад..................................................10 
-Савременост и применљивост знања и вештина 
 са којима је запослени ступио у установу...............................9.75 
Према показаним подацима моше се установити да су изузетно високе оцене послодаваца у 
процени стечених практичних знања запослених, организационих вештина, тимског рада и 
способности за практичан рад. Незнатно слабије оцењена су теоријска знања запослених и 
савременост и применљивост знања и вештина у раду. 
Послодавци су такође истакли да запосленима недостају знања и вештине у раду са 
децомса посебним потребама. 
Већина послодаваца није имала додатних примедби и сугестија осим једне која се односила 
на још веће ангажовањеи и практични рад у реализацији усмерених активности.  
 
4.4 Школа је обезбедила студентима учешће у оцењивању и осигурању квалитета 
студијских програма. Представници Студентског парламента су извршили анкетирање 
студената, сумирали резултате и дали предлоге за унапређивање.  

 

1.  Предмети на студијском програму усклађени су и повезани у 
логичну и сврсисходну целину  

3,16 

 2.  Захтеви студијског програма су оптимални у односу на време 
предвиђено за њихову реализацију  

2,94 

 3.  Студентима је пружена могућност избора предмета (понуђено 
је више изборних предмета)  

4,16 

4. Исходи учења за сваки предмет су познати  3,83 
5.  Захтеви предмета одговарају студентском оптерећењу за 

њихово савлађивање (изражено кроз ЕСПБ)  
3,77 

6.  Познати су детаљи извођења наставе за сваки предмет  3,61 
7.  Позната је литература која ће се користити за припрему испита  3,38 



8.  Доступна је литература која ће се користити за припрему 
испита  

3,77 

9. Студентима је доступна информација о систему полагања 
испита и оцењивања  

4,38 

10. Укупан број недељних часова свих предмета у току семестра је 
оптималан  

3,55 

11.  Студенти су благовремено и јавно обавештени о распореду 
часова предмета и професионалној пракси у току семестра 
(огласна табла, сајт)  

4,33 

12. Материјално-техничка опремљеност школе за реализацију 
студијског програма 

2,61 

13.  Професионална пракса одговара природи студијског програма  4,27 

14.  Оптерећење студената у оквиру професионалне праксе је 
оптимално  

4,05 

4.5 Школа непрекидно осавремењује понуду образовних профила кроз увођење нових 
Специјалистичких студијских програма по угледу на студијске програме одговарајућих 
страних високошколских установа уједно удовољавајући захтевима савремене струке. 
 
4.6 Нема података о томе да ли и у којој мери курикулуми студијских програма подстичу 
студенте на стваралачки начин размишљања и истраживања. Може се закључити да 
наставни програми подстиче студенте на стваралачки начин размишљања тамо где је то 
могуће, с обзиром на то да су групе за вежбе мање од 25-30 студената, што наставнику 
омогућава  да има увид у рад сваког студента. Наставни програми су тако конципирани да 
се води рачуна о практичној примени стечених знања у оним предметима који су по 
природи практични, односно тамо где се знања и вештине могу применити у практичне 
сврхе. 
 
4.7 Наставници ментори упознају студенти са дефинисаним захтевима које завршни рад 
треба да испуни, посебно у погледу методологије, формалних аспеката, практичне 
оријентације и критеријума оцењивања. 
 
Дипломе и јавне исправе издају се у складу са одредбама Правилника о садржају јавних 
исправа које издајe високошколскa установa (Сл. гласник РС, бр. 40/09 и 69/11.). Услови и 
поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе одређеног нивоа 
образовања јасно су дефинисани и доступни увиду јавности (нарочито у електронској 
форми) и усклађени су са циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијских 
програма. Информације о студијама, као и структура свих студијских програми доступни 
су на веб сајту Школе http://www.vsvaspitacka.edu.rs/ 
  
б) SWOT анализа 



Снаге 

Сви студијски програми на оба нивоа 
студија усаглашени су са суштинским и 
бројчаним критеријумима дефинисаним 
Стандардима за акредитацију. 
Студенти су укључени у процес 
евалуације студијских програма. 
Мотивисаност једног броја наставника 
за унапређивање студијских програма и 
формално и суштински. 

Слабости 

За поједине предмете циљеви нису 
прецизно дефинисани и усклађени са 
дефинисаним исходима. 
Неуједначени критеријуми од стране 
наставника за ангажованост студената и 
њиховог оцењивања, како на 
различитим програмима, тако и на 
различитим предметима у оквиру истог 
програма. 

Могућности 

Континуирано преиспитивање и стално 
унапређивање свих елемената 
студијских програма. 
Формирање alumni удружења студената 
који су завршили Високу школу за 
васпитаче струковних студија у 
Алексинцу, у циљу добијања 
информација о стеченим 
компетенцијама током студирања. 
Добијање извештаја од Националне 
службе за запошљавање о запошљавању 
бивших студената. 

Претње 

Недовољна заинтересованост једног 
броја наставника за проучавање захтева 
стандарда и недостатак мотивације за 
стално унапређивање квалитета 
студијских програма. 
Инертност наставника након 
акредитације нових програма и 
реакредитације. 
Недовољан број уписаних студената на 
неким програмима. 

 
Квантификација процене Стандарада 4: +++ - високо значајно 
 
ц) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета стандарда 4 

Школа треба периодично да преиспитује циљеве студијског програма, структуру и 
садржај студијског програма. 

Такође, од изузетног је значаја да Школа остане у вези са својим дипломцима јер 
једино праћењем постигнућа дипломаца у каснијем професионалном развоју може да се 
процени релевантност програма за тржиште рада. У противном, Школа неће имати 
повратне информације од дипломираних студената о томе колики је број дипломираних 
студената успео да се запосли и у којим институцијама. Предлаже се формирање alumni 
удружења дипломираних студената. 

Неопходна је континуирана сарадња са Националном службом за запошљавање у 
циљу праћења запошљавања студената који су завршили било који ниво студија у Високој 
школи за васпитаче струковних студија у Алексинцу. 

Успостављање директних контаката са државним и приватним установама  у којима 
би дипломирани студенти могли да се запосле и редовног механизма доласка до повратне 
информације о задовољству послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца 

Увођење система прибављања повратних информација о квалитету студијских 
програма на редовној основи. 

Као што постоји посебан упитник за процену педагошког рада наставника и 
студијских програма, било би корисно увести и студентску евалуацију наставних предмета. 

Интензиван рад на формирању и промоцији  alumni удружења (или повезивања 
формирањем странице на Фејсбук друштвеној мрежи). 



 
д) Показатељи и прилози за стандард 4 

Табела  4.1.  Листа  свих студијских  програма  који  су  акредитовани  на  
високошколској установи са укупним бројем уписаних студената на свим  годинама 
студија у текућој и претходне 2 школске године 

Табела 4.2. Број и проценат  дипломираних  студената (у  односу  на  број  
уписаних)  у претходне 4 школске године у  оквиру  акредитованих  студијских програма. 
Ови подаци се израчунавају тако што се укупан број студената који су дипломирали у 
школској години (до 30. 09.) подели бројем студената уписаних у прву годину студија исте 
школске године. Податке показати посебно за сваки ниво студија. 

Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Овај податак 
се добија тако што се за студенте који су дипломирали до краја школске године (до 30.09.) 
израчуна просечно трајање студира 

ња. Податке показати посебно за сваки ниво студија. 
Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о 

квалитету студијског програма и постигнутим исходима учења. 
Прилог 4.2. Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим 

квалификацијама послодаваца 
 

 



Стандард  5:  Квалитет наставног процеса  

Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, укључивање 
примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и 
поштовање планова рада по предметима као и праћење квалитета наставе и 
предузимање потребних мера у случају када се утврди да квалитет наставе није на 
одговарајућем нивоу. 
 
5.1. Наставници и сарадници током извођења предавања и вежби поступају 
професионално и имају коректан однос према студентима. Наставници Школе поштују 
прописане обавезе које се односе на припремање, праћење и реализацију наставног 
процеса. Реализују предвиђени план и програм предмета предвиђен спецификацијом 
предмета у оквиру акредитованих студијских програма (Књига акредитације 
студијских програма). На основу спецификације предмета, планираних недељних и 
годишњих фондова часова,  и обавезне литературе, сачињавају план извођења програма 
у току семестра. План је усклађен са Календаром рада Школе, по семестрима и 
важећим распоредом часова, који је представљен и усвојен на Наставном већу (доказ - 
записници Наставног већа). До одступања од предвиђеног плана долази у ретким 
ситуацијама, које су објективног карактера, и углавном се односе на: боловања 
наставника, стручно усавршавање наставника (доказ - Књига евиденције присуства 
наставника на настави - долазака и одлазака наставника, чије праћење и ажурирање 
врши директор Школе). У оваквим ситуацијама, организује се замена за одсутног 
наставника, као и надокнада у договору са наставником који замењује одсутног 
наставника и студентима, уз одобрење директора. Изузетно, одступање постоји и када 
студенти изостану са наставе (као у случају претпрошлогодишњих поплава у Србији, 
када су наставници вршили сублимирање пропуштених наставних садржаја).   
 
Сваки наставник поседује педагошку документацију која садржи: Спецификацију 
предмета; распоред часова, консултација и распоред наставе за студенте који поново 
прате предмет; Календар рада Школе; сатницу преподневног и поподневног извођења 
наставе, Силабус предмета; План и програм предмета у семестру; Списак студената, са 
рубрикама у које правовремено и редовно уноси податке о присуству студента настави, 
активности студента, преузетим задужењима (семинарски радови, истраживачки 
радови, израда предавања, презентација, наставних материјала и др.), оствареним 
предиспитним поенима студената по основу израђеног (и одбрањеног) семинарског 
рада, колоквијума, Дневника професионалне праксе, волонтирања у Школи и заједници 
и других ангажовања релевантних за предмет, а у складу са Законом о високом 
образовању. Наставници су доступни студентима за сва питања од значаја за студенте 
током редовне наставе, консултација (доказ - једном недељно, према посебном 
распореду, на основу распореда усвојеног на Наставном већу). Комуникација 
наставника са студентима није ограничена само на термине наставе и консултације, већ 
се одвија свакодневно и без временског ограничења, у складу са потребама студената, и 
путем електронске преписке и путем службених мобилних телефона, који су 
студентима доступни путем званичне веб странице Школе (доказ - званична веб 
страница Школе, у делу Наставници). Ове могућности студенти користе. За наставни 
процес наставници сачињавају наставне материјале, у складу са природом предмета. У 



току извођења наставе, користе се распложива помоћна наставна средства, као што су 
табла, бела табла, компјутер, видео-пројектор, пројекционо платно, интернет мрежа као 
и расположива наставна средства (доказ - пописне листе наставних средстава и 
материјала у кабинетима). За чување педагошке документације задужен је наставник 
(доказ - педагошка документација наставника). Документација о студентима се чува 
најмање три године (дужина трајања основних студија), и дуже.  
На уводном часу, наставници упознају студенте са циљем предмета, предметом, 
планом, програмом, литературом, исходима предмета, предиспитним обавезама и 
испитним обавезама. То је прилика и да се студенти детаљно упознају са 
критеријумима оцењивања наставника за сваку од предиспитних обавеза, као и са 
процедуром и правилима која важе на испиту, а у складу са релевантним општим 
актима Школе ( доказ - Статут, Правилник о студирању, Правилник о начину полагања 
и оцењивања на испиту, Правилник о специјалистичким струковним студијама, 
Правилник о завршном испиту на специјалистичким струковним студијама). 
Наставници, приликом првог сусрета са студентима у семестру, предлажу заједничка 
правила понашања током извођења предавања и вежби, на основу којих студенти имају 
отворену могућност да партиципирају, дајући своје предлоге и утичу на одлучивање о 
усвајању заједничких правила рада током семестра. Правила укључују поштовање 
људских права, и заснивају се на међусобном уважавању и хуманистичком принципу 
(доказ- силабуси наставника). 
 
5.2. План и распоред наставе (предавања и вежби) усклађени су са потребама и 
могућностима студената, познати су пре почетка одговарајућег семестра и доследно се 
спроводе. На седницама Наставног већа директор предлаже распоред часова за све 
студијске програме, као и Календар рада на нивоу семестра. Наставно веће разматра 
предлоге и усваја их (доказ - записници Наставног већа, пред почетак семестра). План 
извођења наставе у семестру израђује се на основу обавеза наставног плана предмета, 
броја студената (за групе на изборним предметима, групе за вежбе, подгрупе група за 
вежбе, као и услова које расположиве наставне базе могу да пруже, споразумом о 
сарадњи (доказ - Споразум о сарадњи Предшколске установе Лане и Школе, као и 
других предшколских установа), уз сарадњу директора са Праламентом, који је 
медијум за пренос информација о потребама студената, и у односу на просторне услове 
којима Школа располаже. С обзиром да су студенти Школе, углавном, из југоисточног 
региона Србије, распоред извођења наставе им је прихватљив. У изузетним 
ситуацијама, а због ограничености могућности превоза до места боравка, наставници 
излазе у сусрет потребама студената, уз расположиве механизме, као што је промена 
групе и слично. 
 
5.3. Настава је интерактивна, обавезно укључује примере из праксе, подстиче студенте 
на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену стечених знања. 
Наставници индивидуално и спољашњим облицима стручног усавршавања (семинари, 
симпозијуми, конференције, научни, стручни скупови и други облици стручног 
усавршавања - доказ- Листа стручног усавршавања наставника) континуирано 
унапређују наставничке компетенције (за наставну област, предмет, методику наставе, 
поучавање и учење, подршку развоју личности студента и комуникацију и сарадњу). На 
основу Упитника за самоевалуацију квалитета наставе (случајни узорак, трећина 



наставника) и обрађених података (доказ – Упитник за самоевалуацију квалитета 
наставе, обрада и интерпретација резултата, школска документација), добијени су 
следећи резултати: Наставници оцењују да су карактеристике наставног рада, као што 
су: јасност и разумљивост излагања, прегледност излагања и усклађеност плана и 
реализованог програма у потпуности остварене (100% испитаних). 
Најфреквентније методе коју наставници примењују у свом наставном раду су 
академско излагање (71,4%), као и сучељавање мишљења (71,4%), које указује на 
процену наставника према којој је интерактивност наставе обезбеђена. Према 
учесталости коришћења, следе наредне методе: хеуристички разговор (41,9%), 
уочавање проблема (28,6%), расправа на унапред најављену тему (28,6%), 
демонстрациона метода (28,6%), шематско приказивање структуре садржаја (14,3%), 
уочавање удаљених релација и мењање принципа (14,3%). 
У самоевалуацији властитих активности, користећи скалу вредновања од 1 до 5, 
наставници са просечном оценом 4,78% оценили своје наставне активности. 
Примећујемо да већина (62%) наставника процењује да би унапређивање садржаја и 
исхода предмета било поље где би могли да повећају ефикасност свог рада са 
студентима.  
На основу претходно важећег Правилника о самовредновању и оцењивању квалитета 
студијских програма, наставе и услова рада (Број 104/2 од 04.02.2011. године), 
коришћењем Анкете о педагошким квалитетима наставника и сарадника: 
припремљеност за часове, прилагођеност обима материјала дужини часа; 
прилагођеност темпа излагања условима; способност разјашњавања тежих појмова; 
разумљивост излагања и јасноћа у објашњавању; стимулисање интересовања за 
градиво; контакт са студентима током наставе; спремност за сардњу и ван наставе; 
прилагођеност предзнању студената; оцена наставника у целини (наставника+ 
предавања, вежбе)  (доказ- Правилник, прилог Анкета), вршена су испитивања ставова 
свих студената Школе (100%) о педагошким квалитетима наставника, којима су 
обухваћени ставови који се односе на квалитет наставног процеса, на нивоу 
појединачних наставника и нивоу Школе.  Обрадом анкета и података који су њима 
прикупљени (доказ- анкете, обрада података, резултати), добијени су следећи 
резултати: 

Школска 2011-2012. година: 
Основне студије: 

 
1.година, 13 наставника – просек 4,01.  
Најслабија оцена: Општа психологија са психологијом личности- 3,58 
Највиша оцена: Социјални рад у инклузији особа са посебним потребама- 4,61 
 
2.година, 14 наставника – просек 4,30 
Најслабија оцена: Методика ПРМП 1- 3,45 
Највиша оцена: Информатика са рачунарством- 4,68 
 
3.година, 13 наставника- просек 4,23 
Најслабија оцена: Српски језик -3.21 
Највиша оцена: Примена рачунара у вртићима и АВ средства- 4,90 

 



Школска 2012-2013. година 
Основне студије: 

 
1.година, 13 наставника – просек 4,13 
Најслабија оцена: Страни језик 2- 3,39 
Највиша оцена: Социјални рад у инклузији особа са посебним потребама-4,90 
2.година, 14 наставника – просек 4,19 
Најслабија оцена: Методика упознавања околине 1- 3,25 
Највиша оцена: Методика ВОР-а 2- 4,85 
 
3.година, 13 наставника- просек 4,22 
Најслабија оцена: Српски језик – 2,16 
Највиша оцена: Примена рачунара у вртићима и АВ средства- 4,93. 

 
Школска 2013-2014. година 

 
Основне студије: 

 
1.година, 13 наставника – просек 4,33 
Најслабија оцена: Психологија предшколског детета - 3,83 
Највиша оцена: Социјални рад са децом и младима -4,86 
2.година, 14 наставника – просек 4,04 
Најслабија оцена: Методика упознавања околине 1- 2,57 
Највиша оцена: Информатика са рачунарством - 4,75 
 
3.година, 13 наставника- просек 4,25 
Најслабија оцена: Радионица за игру – 3,87 
Највиша оцена: Примена рачунара у вртићима и АВ средства- 4,81. 
 

Школска 2014-2015. година 
 

Основне студије: 
1.година, 13 наставника – просек 4,25 
Најслабија оцена: Психологија предшколског детета – 2,99 
Највиша оцена: Социјални рад у инклузији особа са посебним потребама -4,88 
2.година, 14 наставника – просек 4,30 
Најслабија оцена: Методика упознавања околине 1- 3,35 
Највиша оцена: Информатика са рачунарством - 4,70 
 
3.година, 13 наставника- просек 4,54 
Најслабија оцена: Српски језик -3,86 
Највиша оцена: Примена рачунара у вртићима и АВ средства- 4,94. 
 
На нивоу година, студенти на основним струковним студијама процењују квалитет тј. 
компетенције наставника оценама увек вишим од 4. Тенденција је да су студенти 
најкритичније процењивали квалитет наставника и наставе у току прве године студија, 



што је разумљиво, с обзиром да ова година протиче у знаку адаптације студената на 
услове, студијски програм и начине рада и евалуације постигнућа студената, док су 
највишим оценама процењивали наставнике у трећој години, када већ располажу 
знатним студентским искуством и имају више разумевања за обавезе које постављају 
наставници и које већ познају из претходног процеса школовања у Школи. Процене 
студената и наставника се крећу у сличним оквирима, изнад оцене четири, према оцени 
пет, у просеку, с тим што је Гаусова крива наставничких процена нешто виша, али не 
значајно. Према добијеним резултатима се може констатовати да се наставни процес 
одвија у складу са стандардима. 
Процене педагошких квалитета- компетенција наставника, оцењивали су и студенти на 
специјалистичким струковним студијама. Ово су њихове процене: 

 
Школска 2013-2014. година 

 
Специјалиста за припремни предшколски програм 

 
Просечна оцена 9 од 13 наставника - 3,94 

Најнижа оцена: Предшколско дете у природној и друштвеној средини- 3,85 
Највиша оцена: Увођење деце у свет писане речи- 4,99 

 
Специјалиста за драмско васпитање 

 
Просечна оцена 4 од 10 наставника – 5,00 

 
Школска 2014-2015. година 

 
Специјалиста за припремни предшколски програм 

 
Просечна оцена 9 од 13 наставника – 4,47 

Најнижа оцена: Уметност и предшколско дете (музичка уметност) - 3,56 
Највиша оцена: Партнерство породице и предшколске установе – 5,00 

 
Специјалиста за драмско васпитање 

 
Просечна оцена 9 од 10 наставника – 4,31 

Најнижа оцена – 
Највиша оцена- Позоришна режија, Кинематографија и ТВ стваралаштво за децу, 

Фолклорне лутке на штапу – 5,00 
 

Специјалиста за музичко васпитање 
 

Просечна оцена 7 од 9 наставника – 5,00 
И процене студената на специјалистичким струковним студијама су у оквиру интервала 
4-5, па се може констатовати да су процене студената и наставника усклађене, што 
показује квалитет наставног процеса и наставника. 
У случајевима када постоје оправдане примедбе и сугестије студената наставницима, 



наставници врше потребне корекције у раду, у складу са предложеним. У случајевима 
када студенти, преко свог представничког тела упуте примедбе на наставника и његов 
рад директору, директор утврђује чињенично стање и предлаже мере за отклањање 
сметњи, у складу са својом надлежношћу. Са наставницима који су у континуитету 
оцењени оценама испод 3, што није био случај до сада, поступа се у складу са 
Правилником. О потреби сталног унапређивања наставног процеса и оцењивања се 
континуирано разматра на седницама Наставног већа (доказ - записници Наставног 
већа, након завршетка семестра).  
  
5.4. Школа обезбеђује да се на сваком предмету, пре почетка семестра, донесе и учини 
доступним студентима план рада који укључује: 
- основне податке о предмету: назив, година, број ЕСПБ бодова, услови; 
- циљеве предмета; 
- садржај и структуру предмета; 
- план и распоред извођења наставе ( предавања и вежбе); 
- начин оцењивања на предмету; 
- уџбенике, односно обавезну и допунску литературу (сви уџбеници и литература које 
покрива програме реализације постоји у школској библиотеци и доступна је 
студентима као и предавања наставника у електронској форми јер се настава реализује 
коришћењем компјутера и видео-бимова); 
-податке о наставницима и сарадницима на предмету; 
-друге податке који су студентима релевантни за наставни процес (као што су 
прируцници, чланци, правилници, закони којима се регулише област предшколског 
васпитања и образовања и сл.). 
Сви потребни подаци су јавни и изложени на званичној веб страници Школе, огласној 
табли Школе и саставни су део школске документације (што чини и места за 
доказивање навода), која је на располагању студентима преко Секретаријата. 
 
5.5. Школа систематски прати спровођење плана наставе, као и планова рада на 
појединачним предметима и предузима корективне мере уколико дође до одступања. 
Директор, путем Књиге еведиценције наставника на настави прати реализацију 
наставног плана. У процесу праћења се користе и други механизми, као што су снимци 
видео-надзора, информације Парламента и појединачних студената. У случајевима 
одступања од предвиђеног плана извођења наставе, директор спроводи разговоре са 
наставницима и у односу на утврђене чињенице предузима законом предвиђене мере. 
 
5.6. Школа систематски прати, оцењује квалитет наставе на појединачним предметима 
и предузима корективне мере уколико дође до одступања. У Школи постоје механизми 
путем којих се врши праћење реализације наставног процеса на појединачним 
предметима – разговор о настави, кључним тачкама наставног процеса, предлозима за 
унапређивање рада, колегијалном разменом искустава, анонимним анкетама које 
попуњавају студенти, јавно изреченим похвалама или сугестијама за поједине 
наставнике од стране студената, сарадника, самоевалуацијом рада наставника и анализа 
резултата оцењивања наставника након семестра ( доказ – Анализа и расправа о 
оцењивању студената, у оквиру записника Наставног већа). 
У периоду овог процеса самовредновања, Школа није добила притужбе студената на 



ускраћена права из области извођења наставног процеса, као ни оправдане притужбе на 
коректан и професионални однос наставника према студентима.  
 
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 5 
1. Школа врши континуирано унапређивање одобрених студијских програма, кроз 
процес самоевалуације и процес реакредитације студијских програма, путем којих се 
унапређује садржај курикулума, уводе актуелни изборни предмети мењајући изборне 
предмете за које студенти нису показали интересовање, усклађујући садржај предмета 
са одговарајућим методама, путем којих се може остварити постављени циљ, тј. 
достићи планирани исходи. 
(доказ – Књига акредитованих студијских програма). 
 
2. Школа, на основу тек реакредитованог студијског програма за специјалисту 
струковних студија за драмско васпитање, потврђује да је пропорција различитих 
типова курсева (предавања, семинари, пракса, пројекти и др.), коју изводе наставници и 
сардници ангажовани на студијском програму, одговарајућа исходима учења, и да се и 
даље ради на побољшању ове корелације ( доказ – Студијски програм Специјалиста за 
драмско васпитање).  
 
3. Школа документује, у оквиру Годишњег извештаја о раду Школе, чији интегрални 
део је Извештај Комисије о обезбеђивању и унапређивању квалитета, а у складу са 
Акционим планом, да подстиче наставнике на стручно усавршавање у области 
унапређивања комепетенција за наставни рад на високошколским установама, као и 
стручне компетенције наставника, а у односу на годишњи пресек Листе стручног 
усавршавања наставника. 
 
4. Школа користи регулисане поступке и процедуре за доступност и реализацију плана 
рада по предметима и регуларност наставе. Директор сачињава распореде часова, 
разматра их и усваја Наставно веће. Распореди часова за сваки од студијских програма 
су доступни и јавни. Сваки наставник путем е-мејла добија распоред часова, распореди 
су део званичне веб- странице Школе, и изложени су на огласним таблама Школе 
током семестра. Директор обавља послове из надлежности директора, вршећи контролу 
реализације предвиђеног плана по предметима и реагујуе корективним мерама 
прописаним Законом на одступања од распореда.  
 
б) SWOT анализа 
Снаге 
-Наставници и сарадници Школе су 
изабрани у складу са законом 
прописаним условима;  
- Висока мотивација једног броја 
наставника (наставници у звању 
предавача) за даље формално 
образовање; 
-Правовремено и редовно информисање 
студената и наставника о терминима и 

Слабости 
 
-Континуирано стручно усавршавање 
наставника и сарадника припада корпусу 
унутрашње мотивације наставника; 
  



плановима реализације наставе; 
-Коришћење облика и метода рада у 
наставном процесу који обезбеђују 
интерактивност;  
- Информисање студената о студијским 
програмима на начине који обезбеђују 
доступност; 
Могућности 
-Учешће наставника и сарадника у 
бројним организованим видовима 
научноистраживачког, уметничког и 
стручног усавршавања; 
-Ширење дијапазона примењиваних 
образовно-васпитних метода;  
-Реаорганизација планова студијских 
програма приликом реакредитације ради 
унапређивања исхода образовања;  
-Ширење базе предшколских установа за 
извођење облика редовне наставе;  

Препреке 
-Недостајућа лична и школска 
материјална средства; 
- Изостанак сарадње са ПУ Пчелица, 
Ниш, што оптерећује постојеће наставне 
базе за извођење вежби и професионалне 
праксе студената;  
 

 

Квантификација процене Стандарада 5: +++ - високо значајно 
 
ц) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета стандарда 5: 
Стандард 5 је унапређен у односу на претходни период спољашњег вредновања Школе. 
Уведени су нови механизми, као што је самоевалуација наставника, прати се процес 
стручног усавршавања наставника и унапређивања њихових компетенција путем Листе 
стручног усавршавања наставника које подржава Школа. Акционим планом је уведена 
редовност праћења и мерења унапређивања стандарда, чиме је омогућена расправа о 
квалитету активности у погледу наставе, оцењивања, наставника, сарaдника и 
ненаставног особља, које се одвија у оквиру Наставног већа. 
 
У оквиру мера за даље унапређивање наставног процеса, предлаже се: 
- Систематична и свеобухватна контрола реализације наставног плана према важећим 
распоредима у оквиру студијских програма; 
- Препоруке за избор облика стручног усавршавања наставника које подржавају 
компетенције за поучавање и учење; 
- У условима предстојећих процеса реакредитације, даљи рад на осавремењивању 
садржаја, уз уважавање сугестија послодаваца и спољних сарадника; 
- Диверсификација облика и метода у наставном процесу; 
- Додатни напори на проширивању капацитета наставних база, у циљу унапређивања 
нивоа достигнутости исхода образовања. 
д) Показатељи и прилози за стандард 5 
Прилог 5.1. Анализа резултата анкете студената о квалитету наставног процеса 
Прилог 5.1.1. Анализа резултата упитника за самоевалуацију наставника о квалитету 
наставног процеса 
Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда 



наставе - Статут Школе,  Правилник о студирању, Правилник о полагању испита и 
оцењивању на испиту, Правилник о специјалистичким струковним студијама, 
Правилник о завршном испиту на специјалистичким струковним студијама,  План и 
распоред одржавања предавања и вежби, Распоред полагања испита, Књига наставника,  
Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних 
компетенција наставника и сарадника – Листа стручног усавршавања наставника. 
 



Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада  

Високошколска установа непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу 
и провери резултата научноистраживачког, уметничког и стручног рада и на њиховом 
укључивању у наставни процес. 
 
6.1. Школа у свом раду остварује јединство образовног, научноистраживачког, 
уметничког и стручног рада. Студијски програми Школе припадају друштвено-
хуманистичкој области. Наставници који реализују наставу предмета су, у односу на 
законом прописане услове, компетентни за извођење наставе предмета. Они се, 
индивидуално и/или уз подршку школе стручно усавршавају, учествују у националним 
и иностраним пројектима, баве се научноистраживачким, уметничким и стручним 
радом и сазнато укључују у садржаје свог наставног рада. 
 
6.2. Школа је, традиционално, до 2015. године, осмислила, припремала, организовала и 
реализовала и евалуирала једанаест Симпозијума под називом „Васпитач у 21.веку“, 
као скуп који је окупљао научне раднике, стручњаке из области образовања и 
васпитања и практичаре (доказ - школска документација). Од осмог Симпозијума, 
превазиђен је национални карактер скупа и попримио je облик националног скупа са 
међународним учешћем. Инострани учесници Симпозијума су представници 
високошколских установа из земаља окружења: Р. Хрватске, Р. Словеније, Р. 
Македоније, Р. Српске. Последње три године (2013, 2014, 2015), Симпозијум је 
одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, као обука намењена васпитачима у оквиру спољашњег континуираног стручног 
усавршавања (доказ - Одлуке о одобреној обуци). У раду Симпозијума, учествовали су 
наставници Школе, својим стручним и научноистраживачким радовима. Од 2015. 
године, Школа припрема и организује Конференцију „Васпитач у 21. веку“, под 
називом „Рефлексије савременог доба на васпитно-образовни рад у предшколској 
установи“. Конференција је одобрена као обука за васпитаче код Завода за 
унапређивање образовања и васпитања (доказ – Информације о Конференцији 2016- 
веб-страница Школе). 
 
6.3. Школа систематски прати и приликом законом утврђених прилика (реизбора, 
избора у звање) оцењује обим и квалитет истраживачког и стручног рада наставника, уз 
уважавање оцена спољних сарадника, професора, представника других, одговарајућих 
високошколских установа (факултета).  
 
6.4. Стратешки циљ Школе је унапређивање научноистраживачког, уметничког и 
стручног рада наставника, који Школа подржава у складу са материјалним 
могућностима. 
 
6.5. Научна и стручна знања до којих наставници током истраживања долазе и која су 
верификована, наставници укључују у садржаје наставног процеса предмета. 
 
6.6. Школа подстиче наставнике да се баве научноистраживачким, уметничким и 
стручним радом, пружајући им прилику да своја сазнања и радове објаве у Зборнику 



радова са Симпозијума „ Васпитач у 21. веку“, „Наше стварање“, које публикује Школа 
сопственим средствима. Школа је суиздавач и научно-стручног часописа International 
Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), ISSN 
2334-847X (Printed), ISSN 2334-8496 (Online). Главни уредник  је др Лазар Стошић. 
Издавач часописа: Удружење за развој науке, инжењерства и образовања– УРНИО. 
Председник Удружења и један од оснивача др Лазар Стошић. Суоснивачи су проф. др 
Анета Баракоска – Филозофски факултет, Скопље и др Соња Величковић, Висока 
школа за васпитаче струковних студија, Алексинац. Суиздавач часописа је Висока 
школа за васпитаче струковних студија из Алексинца (доказ – Прилог са основним 
подацима о часопису). 
Школа је издавач монографије (публикована докторска дисертација) др Марине 
Гавриловић, професора струковних студија, под називом „Музичко образовање у Нишу 
и нишкој регији 1827 – 1940 (2014). Алексинац. За издавача, др Стојан Обрадовић, 
директор Високе школе за васпитаче струковних студија ( доказ – Монографија)  
 
6.7. Школа обавља издавачку делатност управо издавањем Зборника „Наше стварање“ 
и издаваштвом већ наведеног часописа. Школа пружа могућност наставницима да 
израђују скрипте, приручнике и уџбенике, али продуката такве врсте још увек нема у 
довољној мери, јер су услови недовољно подстицајни за наставнике. 
 
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 6 
 
1. У оквиру кадровске структуре наставника постоје потенцијали за остваривање и 
организовање базичних, развојних и примењених истраживања, уметничког и стручног 
рада, што они и чине, у складу са својим потребама и интересовањима (доказ – табела 
6.1.). Студенти, као део структуре људских ресурса Школе учествују у истраживањима, 
углавном малог обима и примењеним истраживањима, као и истраживањима које 
обављају спољни сарадници Школе.  
 
2. Стратешка оријентација Школе је развијање обима и дубине научноистраживачког, 
уметничког и стручног рада, што доказује постојањем Истраживачко-развојне 
организационе јединице, чији је задатак израда пројеката, иновација знања, стручно 
образовање и усавршавање, трансфер технологије и др. и чине је стручни тимови, 
именовани поводом одређене активности, који могу укључивати и спољашње 
сараднике (доказ – Статут); обезбеђивањем услова за издавачку делатност путем 
општег акта, Правилника о издавачкој делатности (доказ - Правилник о издавачкој 
делатности); планирањем средстава за финансирање научно-истраживачког, 
уметничког и стручног рада; пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, 
истраживања и консултантских услуга (доказ – Стратегија, део Просторни, 
материјално-технички и финансијски услови); мерама Стратегије, под редним 
бројевима 1, 3, 4, 5, 6 и 20 (доказ – Стратегија).  
Наставници Школе усаглашавају садржај научноистраживачког, уметничког и 
стручног рада са стратешким опредељењем земље и европским циљевима, укључујући 
их у курикулуме студијских програма. Европски образовно-васпитни циљеви су 
интегрисани и у републичка нормативна акта која регулишу област предшколског 
васпитања и образовања (Закон о основама система образовања и васпитања, 2015., 



Закон о предшколском васпитању и образовању, 2010., Опште основе предшколског 
програма, 2006., Стандарди за рад у предшколским установама, 2012. и друга). 
Наставници образују студенте у складу са Конвенцијом о правима детета.  
 
3. У Школи се не реализују пројекти које финансира Министарство за науку. 
-Школа (студенти Школе) је у 2013/14.години била учесник пројекта „Туторинг“, 
финансираног од стране НВО, Института Западни Балкан, чији координатор је био 
наставник др Иван Јанковић (доказ – записник седнице Наставног већа; Основне 
информације о пројекту Туторинг). 
-Школа је у више наврата имала представника (др Далиборка Поповић, 2014, 2015.) на 
промотивним скуповима ТЕМПУС, али Школа није била у циљној групи и изостала је 
сарадња.  Школа ће и даље аплицирати за учешће у пројектима. 
 
4. Трансфер научних и стручних знања у сврху континуираног стручног усавршавања 
наставника, стручних сарадника и васпитача врше наставници и сарадници Школе, 
кроз обуке одобрене од Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС           
(национални ниво): 
Трансфер научних и стручних знања: 
- Симпозијум „Васпитач у 21. веку“, одобрена обука за 2012/13., 2013/14., 2014/15. 
годину (доказ – Одлуке о одобреним обукама, као и званична веб страница Завода за 
унапређивање образовања и васпитања РС);  
- Славиша Петровић, стручни сарадник: 
Аутор и водитељ обуке: „Виртуелни вртић“, бр. 646  шк. 2010/11.;  
Координатор и реализатор: „Припрема деце за школу изборникат. бр. 695 шк. 2010/11;  
Аутор и координатор: „Примена мултимедија у раду са децом са посебним потребама“, 
изборни п: 2,3,6,8 кат. бр. 750 шк. 2010/11; 
Аутор, реализатор: „Виртуелни вртић“, бр. 558,  к1, шк. 2012-14.година; 
Аутор, реализатор: „Настава за будућност“, бр. 734  К1, шк. 2012-14;  
Аутор, реализатор: „940 Пројекат за пројекат“,      К1, П4,6 шк. 2012-14; 
 (доказ – Каталог програма стручног усавршавања...., Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја РС); 
 
-др Далиборка Поповић, професор струковних студија, педагог, водитељ обуке број 
626, „Успешније од разредне ка предметној настави“, у току 2012/13. и 2013/2014. 
године (доказ - Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за 
школску 2012/13,14. годину,  Београд, 2012. Република Србија, Завод за унапређивање 
образовања и васпитања);  
 
- мр Весна Краварушић, предавач, педагог, водитељ/предавач одобрених обука (доказ 
- Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 
2012/13,14. годину,  Београд, 2012. Република Србија, Завод за унапређивање 
образовања и васпитања), и даље: 
1.  број 72, К3, П 4:„Оснаживање младих кроз ученичке парламенте“, број 153, К4, 
П1,2,; 
2.број 153, К4, П1,2: „Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију“ ; 
3.број 424, К2, П 5,6: „Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у 



школском учењу ученика“. 
 
-др Стојан Обрадовић, професор струковних студија 
- S. Obradović, Empirical Evidence in the Structure of Physical Theories, Foundations of 
Science (Found Sci), Vol. 18, No. 2, (2013), 307-318. 
-С. Обрадовић, Интерпретација физичких теорија, XII Конгрес физичара Србије  
(Зборник радова), Врњачка Бања, 2013, 478-481. 
-С. Обрадовић, Неке електричне појаве у атмосфери Земље, Наше стварање (Зборник 
радова са шестог симпозијума „Васпитач у 21. веку“), Висока школа за вспитаче 
струковних студија, Алексинац, 2011, 191-196.   
- С. Обрадовић, Природа времена у физичким теоријама, Наше стварање (Зборник 
радова са седмог симпозијума „Васпитач у 21. веку“), Висока школа за вспитаче 
струковних студија, Алексинац, 2012, 327-336.   
-Рад др Стојана Обрадовића под називом:  
S. Obradović, S. Ninković, The Heuristic Function of Mathematics in Physics and 
Astronomy, Foundations of Science (Found Sci), Vol. 14, No. 4, (2009), 351-360, цитиран 
је у следећем раду: 
Linkov, Václav. "Tokenism in Psychology: Standing on the Shoulders of Small 
Boys." Integrative Psychological and Behavioral Science (2014) 48(2): 143-160. 
-др Стојан Обрадовић је имао уводно излагање под називом Могућности за 
подстицање и подршку деци у учењу на предшколском узрасту- у упознавању 
окружења, на Првој стручној конференцији за васпитаче у Крагујевцу, 13. и 14. јуна 
2015. године. 
-др Стојан обрадовић је имао уводно излагање са темама Локална заједница-окружење 
које подржава квалитетно васпитање и образовање и  Предшколско васпитање и 
образовање у светлу закона и правилника и образовне политике, на Првом конгресу 
стручних радника предшколских установа Србије у Београду, 26. и 27. јуна 2015. 
године. 
-др Стојан Обрадовић  је добитник Повеље Задужбине Андрејевић из Београда у 2014. 
години за допринос развоју научног стваралаштва. 
                                                                                                                                                                            
-др Иван Јанковић, професор струковних студија, област физичко васпитање; 
директор и координатор спортског фудбалског клуба „Шампион Најс“, регион Источне 
Србије, 2014/15. Селекција кадета - Прваци региона; 
 
Трансфер уметничких знања:  
Књижевна уметност: 
- проф. др Мирољуб Јоковић, професор струковних студија: 
 
-др Милутин Ђуричковић, професор струковних студија, област књижевности: 
• Сима Цуцић (најбоља књига за децу, Банатски културни центар, Ново Милошево, 
2010), 
• Награда за најбољу дечију књигу године (Удружење црногорских писаза за децу и 
младе, Подгорица, 2010), 
• Раде Обреновић (најбољи роман године за децу, Змајеве дечје игре, Нови Сад, 2011), 
• Доситејево перо (трећа награда дечијег жирија,Пријатељи деце, Београд, 2011), 



• Доситејево перо (трећа награда дечијег жирија, Пријатељи деце, Београд, 2013). 
 
- др Даница Столић, професор струковних студија, област књижевности: 
-Књижевна награда „Тома Радосављевић“,  Лепосавић, 2012. 
-Књижевна награда „Тома Радосављевић“ , Лепосавић, 2014. 
 
-др Стојан Обрадовић, професор струковних студија 
- др Стојан Обрадовић је објавио трећу збирку песама под називом: Светови 
непознатих додира, Рашка школа, Београд, 2012. 
-др Стојан Обрадовић је заступљен са песмама у следећим књигама:  
1. Дражен Јашовић, Голуб Јашовић, Проклетије појем, НИЈП, Панорама-Јединство, 
Приштина, 2013. 
2. Ратомир Тимотијевић Тим, Антологија душе топличких песника, Народна 
библиотека „Раде Драинац“ Прокупље, Београд, 2015. 
- др Стојан Обрадовић је добитник Специјалног признања Академије Иво Андрић из 
Београда 2014. године за збирку песама Светови непознатих додира 
 
Ликовна уметност: 
- др Милош Насковић, професор струковних студија, област ликовна уметност: 
 
Самосталне изложбе: 
- Самостална изложба слика у току ВИИ Симпозијума са међународним учешћем 
"Васпитач у 21. веку" хотел "Здрављак" - Сокобања 25 - 26. март 2011. 
- Самостална изложба слика - Галерија центра за културу и уметност Алексинац, јун 
2011. 
- Самостална изложба слика - Галерија Божа Илић, Прокупље, октобар 2011. 
- Самостална изложба слика и графика, Галерија легата Милуна Митровића - 
Сокобања, децембар 2013. 
- Самостална изложба слика и графика, Галерија Културног центра Параћин, април 
2014. 
- Самостална изложба графика, Галерија ФЛУ, Београд, јун 2014. 
- Самостална изложба графика, Галерија нишког културног центра, Ниш, новембар 
2014. 
Групне и заједничке изложбе: 
- 20 година Центра за културу Алексинац, 2011. 
- 29. јесењи ликовни салон - Алексинац, 2011. 
- Ликовни уметници југоисточне Србије, Галерија Савремене ликовне уметности Ниш, 
фебруар 2012. 
- Изложба линореза, Арт центар, Београд, јун 2012. 
- Уметност у минијатури, Мајданпек, септембар 2012. 
- Мајска изложба графике београдског круга, Галерија Графички колектив, Београд, мај 
2012. 
- Изложба учесника ликовне колоније Параћин 2013., Галерија културног центра 
Параћин, септембар 2013. 
- Уметност у минијатури, Мајданпек, септембар 2013. 
- Заледничка изложба слика, X Симпозијум са међународним учешћем "Васпитач у 21. 



веку",  Галерија хотела Здрављак, Сокобања, март 2014. 
- Кључна реч графика, Галерија Графички колектив, Београд, јун 2014. 
- Мајска изложба графике београдског круга, Галерија Графички колектив, Београд, мај 
2015. 
- 33. Јесењи ликовни салон - Алексинац, 2015. 
- Пето бијенале, Српски пејзаж, Алексинац, 2015. 
Ликовне колоније: 
- Параћин - Грза, август 2013. 
-спец. Радован Станојевић, предавач, област ликовне уметности: 
Самосталне изложбе: 
2010. Ниш, галерија НКЦ 
2011. Ниш, галерија "АРТ55"  
2012. Сокобања, изложба у оквиру VIII симпозијума васпитача са међународним         
учешћем 
2014. Сокобања, изложба у оквиру Х симпозијума васпитача са међународним         
учешћем 
2014. Алексинац, галерија Центра за културу и уметност Алексинац 
Групне изложбе: 
2010. Ниш, Галерија савремене ликовне уметности, нишки цртеж 
2011. Ниш, годишња изложба чланова УЛУС-а 
2011. Ниш, Галерија савремене ликовне уметности, нишки цртеж 
2011. Ниш, Народни музеј, изложба поводом годишњице смрти Бранка Миљковића  
2011. Београд, Дом војске, изложба поводом годишњице смрти Бранка Миљковића 
2012. Ниш, Галерија савремене ликовне уметности, нишки цртеж 
2013  Ниш, Галерија савремене ликовне уметности, нишки цртеж 
2014. Ниш, годишња изложба чланова УЛУС-а 
2014. Ниш, Галерија савремене ликовне уметности, нишки цртеж 
2015. Алексинац, галерија Центра за културу и уметност Алексинац, Пролећни салон 
 
Музичка уметност: 
-др Марина Гавриловић, професор струковних студија, област музичке уметности: 
-Хорски диригент и уметнички руководилац два хора: Мешовити црквени хор „Св. 
Никола“ и Мешовити градски хор „Шуматовац“. 
-Уметнички руководилац и диригент Зимске духовне академије, при манастиру Св. 
Стефан, у Липовцу. 
2015. године освојила награду за стручно и стилско дириговање, на највећем фестивалу 
православне музике у Бугарској  под називом „Достојно јест“, док је њен хор  
„Шуматовац“ носилац  награде за најбоље изведену композицију „Христос воскресе“. 
Године 2014. освојила награду за очување традиције и културне баштине града Ниша, 
за монографију „Музичко образовање у Нишу и нишкој регији 1827 – 1940“, коју 
додељује Светосавски сајам књига, Ниш.  
 
5. Појединачно ангажовање наставника и сарадника у оквиру научноистраживачких 
пројеката које финансира Министарство за науку: 
 
-Проф. др Јован Живковић, у својству сарадника-истраживача, на пројектима: 



А) Традиција, модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу 
европских интеграција (бр. 179074), који реализује Центар за социолошка 
истраживања, Филозофског факултета у Нишу, који је финансиран од стране 
Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије за период 2011-2014; 
Б) Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама 
источне и југоисточне Србије (179013), који се изводи на Универзитету у Нишу – 
Машински факултет, а финансира га Министарство за науку и технолошки развој РС за 
период 2011-2014. 
 
6. Докази да је обезбеђена интегративност истраживачких метода и резултата 
истраживања у наставне програме академских и докторских студија – нема, Школа је 
струковна.  
 
7. Докази о пруженој подршци наставницима и сарадницима да повећају број и 
квалитет публикација у реномираним часописима са SCI индексацијом. Документује се 
систем за финансијску подршку младим истраживачима из вишка сопствених прихода 
Школе.  
Школа није имала захтева наставника за одобравање овакве врсте подршке. 
 
8. Установа потврђује примером изабраних наставника у звања да се за избор у звање 
наставника, уз критеријуме који се односе на научноистраживачки, уметнички и 
стручни рад доследно примењују и да су у складу са Правилником о избору наставника 
у звање (доказ - Број 351/8 15.4.2011. године,  Правилник о избору наставника у звања у 
Високој школи за васпитаче струковних студија; досијеи наставника).  
 
9. Школа нема докторске студије. Школа реализује одобрене студијске програме 
специјалистичких студија: специјалиста за драмско васпитање, специјалиста за 
припремни предшколски програм, специјалиста за музичко васпитање (доказ- Прилог –
Листа Министартва просвете, науке и технолошког развоја РС - Одобрени 
специјалистички струковни студијски програми). 
 
10. Нема избора ментора за докторске студије. Избор ментора на специјалистичким 
струковним студијама су условљени избором предмета/ ментора од стране студената и 
Правилника о завршном испиту на специјалистичким струковним студијама ( доказ – 
Правилник, записници Наставног већа на којима се именује ментор, Комисија и врши 
одобравање теме специјалистичких завршних радова).  
 
11. Школа, у склопу међународне сарадње остварује сарадњу са:  
 
А) Pedagoškim fakultetom iz Maribora, R Slovenija i kolegama: dr Samo Fošnarič, dr Jurij 
Planinšec, dr Marko Marhl, кроз међусобне посете, размену искустава и учешће на 
научно- стручним скуповима ( доказ – Зборник радова са Осмог симпозијума са 
међународним учешћем „Васпитач у 21. Веку“, бр. 12. Koautorski rad spomenutih kolega: 
„Sistem napredovanja v nazive na področju vzgoje in izobraževanja v R Slovenija kot oblika 
profesionalnega razvoja pedagoških delavcev“ UDK 371. 14(897.4). 
 



Б) Р. Македонија, Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, др Махмут 
Челик, др Јованка Денкова, др Марина Даниловска, др Марина Спасовска – размена на 
научним и стручним скуповима (доказ – Зборници “Наше стварање”); 
 
Ц) Р. Македонија, Државни универзитет,  Филолошки факултет, Тетово, др Соња 
Новотни, др Михајло Марковиќ, др Стојан Ѓошевски - размена на научним и стручним 
скуповима (доказ – Зборници “Наше стварање”); 
 
Д) Р. Српска, Педагошки факултет, Бјељина, др Перо Спасојевић, размена на научним 
и стручним скуповима; Филозофски факултет, Источно Сарајево, др Биљана Самарџић 
- размена на научним и стручним скуповима ((доказ – Зборници “Наше стварање”); 
  
Е) Р. Бугарска, Педагошки факултет, Велико Трново – Споразум о сарадњи (доказ – 
Споразум о сарадњи), посета професора Алексинцу, 2014.година; 
Називи пројеката – IPAK; Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 
Филиал Враца; професори: доц. д-р Евгения Тополска i д-р София Дерменджиева. У 
периоду од 26-28 02. 2016. године, у складу са порписаним Споразумом о сарадњи, 
гости Високе школе за васпитаче струковних студија у Алексинцу биле су доц. др 
Евгенија Тополска и доц. др Софија Дерменджиева. Том приликом су одржале већи 
број предавања студентима Школе, извршена је размена и упознавање програма наших 
установа и договорени модалитети будуће сарадње. 

  
б) SWOT анлиза 

Снаге 
-Наставници се баве истраживањима и 
стручним обрадама тема из области 
образовних садржаја предмета који 
предају; 
-Наставници се баве обрадом актуелних 
тема и проблема сходних савременом 
тренутку; 
-Постојање могућности за издавање 
уџбеника, приручника и монографија;  
-Развијена свест о потреби међународне 
сарадње са истородним установама; 

Слабости 
-Неуједначена мотивација наставника за 
бављење научноистраживачким, 
уметничким и стручним радом; 
-Немогућност Школе да финансијски 
подржи даље школовање и научни рад 
наставника;  
-Недовољна мотивисаност наставника за 
учешће у издаваштву Школе; 
- Недостајућа материјална средства за 
подршку међусобним посетама;  

Могућности 
-Индивидуална мотивација и сопствена 
средства наставника као улог у научни, 
уметнички и стручни рад;  
-Школа и студенти и предшколске 
установе као доступна база за 
истраживачке узорке; 
-Приоритетни избор облика сарадње који 
подразумевају искуствене размене,  
упоређивања курикулума, електронском 

Препреке 
-Недостатак материјалних средстава; 
-Незаинтересованост спонзора и 
донатора за допринос развоју 
научноистраживачког, уметничког и 
стручног рада; 
- Недостатак времена, због чињенице да 
већи део наставног колектива путује до 
радног места (Београд, Врање, Прокупље 
Краљево, Ниш, Сокобања); 



поштом;    

 

Квантификација процене Стандарда 6: +++ - високо значајно. 

 
ц) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета стандарда 6 
- Интензивирање сарадње са Високим школама из области друштвено-хуманистичких 
наука на националном нивоу, кроз колегијалне размене, реципроцитетом, на нивоу 
скупова (научноистраживачких, уметничких, стручних) и тако отварање нових 
могућности, поред размене, и за публиковање радова; 
- Развој сарадње са иностраним установама из исте области електронском разменом и 
ефективним избором других облика размене која би укључила наставнике и студенте, 
најмање једном годишње; 
- Подстицаји спољашњим сарадницима Школе за стварање повољнијих услова у 
процесу јавних набавки како би се уприличио интензивнији процес издаваштва и како 
би више наставника добило могућност да публикује своје радове;  
- Позиви донаторима како би се омогућило прикупљање материјалних средстава за  
подршку публиковању радова наставника у оквиру часописа са SCI индексацијом; 
- Планирање фонда из додатних прихода Школе, у складу са реалном материјалном 
ситуацијом, намењених подршци издаваштву и публиковању радова наставника. 
 
д) Показатељи и прилози за стандард 6 
Табела 6.2.  Списак  наставника  и  сарадника  запослених  у високошколској установи, 
учесника у текућим међународним и домаћим пројектима 
Табела 6.3.  Збирни  преглед  научноистраживачких и уметничких резултата  у 
уставови у претходној календарској години према критеријумима Министарства 
 

Табела 6.4. Списак SCI/ ССЦИ-индексираних радова по годинама за претходни 
трогодишњи период. 
Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене 
резултате у научноистраживачком раду 
Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан 
број наставника и сарадника на високошколској установи  
Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника 
и сарадника на високошколској установи 
 



Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника 
 
Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу, осигурала је да наставу 
врши квалификован и компетентан наставни кадар. Институција врши редовну 
процену квалитета наставника који учествују у настави. Остварен је услов неопходних 
кадрова за нормално функционисање свих сегмената установе у складу са процесима 
рационализације у јавном сектору. Појединачни захтеви наставника за стручним 
усавршавањем готово увек наилазе на подршку. Сви који желе да се усавршавају у 
професионалном смислу имају подршку одговорних. 

 
7.1 – 7.2 У Високој школи за васпитаче струковних студија у Алексинцу процеси 
избора у звања и именовања транспарентно су регулисани и документовани, а постоје и 
дефинисани критеријуми за избор наставног кадра. Избор наставника обавља се у 
складу са унапред познатим одредбама важећих правних прописа. Избор у звање 
наставника врши се у складу са Законом о високом образовању којим су прописани 
општи услови за избор, у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа, којим је уређен начин и поступак избора у звање у складу са 
препорукама Националног савета за високо образовање. Све етапе избора у звање и 
заснивања радног односа наставника јавне су и подложне примедбама стручне 
јавности. Увидом у кадровску архиву утврђено је да се Школа приликом избора 
наставника у звања придржава прописаних услова и поступака путем којих се оцењује 
научна, истраживачка и педагошка активност наставника и сарадника. 
 
7.3 Научна и истраживачка активност наставника прати се док запослени не стекну 
звање професора струковних студија. Активност запосленог оцењује комисија која се 
формира да би га промовисала у звање. Након тога, праћење научне и истраживачке 
активности престаје, јер Школа нема механизама којима би пратила научну активност 
запосленог. Педагошка активност наставника оцењује се анкетом студената која се 
обавља једном у току семестра у складу са Правилником о самовредновању и оцени 
квалитета наставе, студијских програма и услова рада. (Више о педагошкој активности 
наставника преме процени студената се може видети у оквиру описа стања и прилога за 
стандард 5). 
7.4. Када је реч о селекцији младих кадрова, више младих наставника је примљено по 
завршетку последипломских студија на квалитетним универзитетима у земљи, који су 
након тога докторирали (и били изабрани у звање професора струковних студија) или 
су при крају докторских студија. 
 
7.5 Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу нема програм развоја 
кадра, као ни план развоја људских ресурса за академско, техничко и административно 
особље или обезбеђене предуслове и прилике за континуирану едукацију. То је 
последица чињенице да су на свим радним местима запослени радници у потребном 
броју и са одговарајућом стручном спремом и квалификацијама. Школа пружа 
подршку и обезбеђује запосленима услове, у складу са њиховим радним обавезама, за 
образовање и усавршавање (Тамара Крстић, Мирјана Петровић Снежана Ћорђевић, 
Владан Митровић). Школа финансира сваке године комплетне трошкове боравка и 
учешћа свих наставника на симпозијуму „Васпитач у 21. веку“ који се одржава у 
Сокобањи као и једног дела ненаставног особља. Школа није у могућности да 
финансира образовање и усавршавање наставника путем студијских боравака и учешће 
великог броја наставника сваке године на научним скуповима, итд. 
 



7.6 Када се ради о избору у звање Школа узима у обзир повезаност образовног рада 
кандидата са радом у другим областима друштвеног и јавног живота. 
 
7.7 Прилоком избора у звања, Школа вреднује педагошке способности наставног 
особља. 
 
Опис стања, анализа и процена стандарда 7 
  
У школи је запослен 21 наставник, од чега 16 доктора наука, који су стекли звање 
професор струковних студија, 1 магистар и 4 специјалисте, који имају звање 
предавача. Такође, Школа ангажује два ванредна професора и једног професора 
струковних студија по угову о извођењу наставе до једне трећине. Иако кадровски 
услови одговарају захтевима законске регулативе, у Школи је о томе спроведена анкета 
међу студентима, наставним и ненаставним особљем. 
 
 
Услови Оцена Наведи разлоге због којих 

процењујете да је оцена адекватна и 
предлоге за унапређивање стања 

Кадровски услови Студенти 3 Према процени наставног и 
ненаставног особља кадровски 
услови су задовољавајући, док 
студенти очекују ,,већу 
ангажованост наставника“, иако 
однос са већином њих процењују 
коректним, док од помоћног особља 
очекују ,,да се боље одржава 
школа“ 

Наставно и 
ненаставно 
особље 

4,72 

Укупна просечна 
оцена 

3,86 

 

Школа има потребан број наставника са стеченим научним називом доктора наука са 
пуним радним временом, као и број наставника ангажованих по уговору, до 1/3 радног 
времена. Испуњени су сви законски услови везани за датуме избора и године живота 
наставника. Процеси избора у звања и именовања су транспарентно регулисани и 
документовани.  

У односу на Извештај о спољашњој провери осигурања квалитета Високе школе за 
васпитаче струковних студија у Алексинцу, од 23.3.2012.године, значајно је истаћи да је Школа 
поступила по препорукама подкомисије КАПК за посету и обезбедила минималан број 
наставника запослених са пуним радним временом и у Школи сада ради знатно већи број 
доктора наука, око 75% од укупног броја наставника.  

 

 

 

 

 



 

б) SWOT анализа 

Снаге 

Компетентан и квалификован наставни 
кадар 
Четири наставника који тренутно имају 
звање предавача ће у наредних годину 
дана докторирати, тако да ће Школа 
имати 20 доктора наука. 

Слабости 

Недовољна мотивисаност једног броја 
наставника за стручно усавршавање. 
 

Могућности 

Треба искористити могућности учешћа 
на пројектима које финансира 
Министарство просвете или друге 
интитуције из земље и иностранства, 
како би се омогућило континуирано 
стручно усавршавање наставника. 

Претње 

Након избора у звање професора 
струковних студија, школа нема 
механизама којима би пратила научну 
активност запосленог. 
Постоји опасност од ситуација да 
наставници који имају веће захтеве 
према студентима како би достигли 
планиран исход буду оцењени нижим 
оценама од наставника који имају 
,,блаже критеријуме“.  

 

Квантификација процене Стандарда 7: +++ - високо значајно. 

ц) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета стандарда 7 
Резултати анкете за процену педагошког рада наставника морају бити јавни, 

након сваког семестра, анализирати их на седницама Наставног већа.  Размислити о 
корекцији упитника за студенте у којима изражавају ставове о педагошком раду 
наставника. 

Размислити о спровођењу анкете за процену педагошког рада наставника по 
завршетку испитног рока, јер тек са полагањем испита код одређеног наставника 
студент има комплетнан утисак о његовом педагошком раду. 

Одредити особу у Школи која ће се бавити развојем људских ресурса. 
 

д) Показатељи и прилози за стандард 7 

Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у 
високошколској установи  

Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској 
установи 

Прилог 7.1. Правилник о избору наставника у звање 
Прилог 7.2. Однос укупног броја студената и броја запослених наставника на 

нивоу установе 
 
 



Стандард 8: Квалитет студената 
 
Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и јаван 
начин,  оцењивањем  студената  током  рада  у  настави,  перманентним  праћењем  и 
проверавањем  резултата  оцењивања  и  пролазности  студената  и  предузимањем 
одговарајућих мера у случају пропуста.  
 
Примена стандарда 8:  
8.1 Школа обезбеђује потенцијалним студентима све релевантне информације и 

податке који су повезани са њиховим будућим студијама. Процедуре око уписа 
студената у прву годину студија регулисане су Правилником о студирању (Број 
103/7  од 04.02. 2011.године): 

Изводи из Правилника о студирању: 
 

„3. УПИС НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
 

Члан 8 
Школа уписује студенте према капацитету, а на основу одлуке о упису. Одлуку о упису 
доноси Наставно-научно веће. Број студената који се уписује у прву годину студија не 
може бити већи од броја студената утврђеног у дозволи за рад. 
 

Члан 9 
На основу одлуке о упису, Школа расписује конкурс за упис студената. Конкурс се 
објављује у дневном листу. Конкурс за упис садржи: - број места за студенте који ће 
студирати на терет буџета, - број места за студенте који сами плаћају трошкове студија, 
- услове за упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, - поступак спровођења 
конкурса, начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину 
школарине коју плаћају студенти чије се студирање не финансира из буџета, - рокове 
уписа и исправе које се прилажу уз пријаву. 

 
Члан 10 

Право пријаве за упис на основне струковне студије има лице које је завршило средњу 
школу у трајању од најмање четири године и које је здравствено способно за рад у 
делатности предшколског образовања и васпитања.  

 
Члан 11 

Кандидат је дужан да поднесе пријаву за упис до дана утврђеног у конкурсу. Уз 
пријаву, кандидат је дужан да приложи све изворне исправе које се захтевају 
конкурсом: извод из матичне књиге рођених, сведочанство свих разреда претходног 
средњег образовања, сведочанство – диплому о завршном испиту. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве искључују се од даљег поступка.“ 

У односу на планирани број студентата за упис у нову школску годину и с 
обзиром на тешкоће у обезбеђивању оптималног броја студената, са којима се све 
високошколске установе суочавају протеклих година (демографска кретања, пад 
наталитета, економски статус родитеља и сл.),  Школа је интензивирала систем 
иницијалног обавештавања ученика завршних разреда средњих школа региона и шире. 
У ту сврху, начињен је распоред промоције Високе школе за васпитаче струковних 
студија из Алексинца и њених студијских програма, од основних до специјалистичких. 
У промоцији учествује више наставника Школе, као и координатори специјалистичких 
студија. Приликом промоције Школе међу средњошколцима и васпитачима, 



наставници-промотери пружају основне информације о Школи, условима за упис и 
студијским програмима. У оквиру промотивног процеса, посећују лично средње школе 
и предшколске установе, користе се штампаним рекламним материјалом (доказ – 
Промотивни материјал Школе). Иако су наставници и претходних година радили на 
пословима промовисања студијских програма, у школској 2014/15. је тај процес 
свеобухватнији (по укључености наставника и по броју обиђених установа). Доказ:  
 
Табела 8.1.1. Промоција Високе школе за васпитаче струковних студија, за школску 
2015/16. 

Место  Време  Школа Начин Наставник  
Бољевац 
 
 
Зајечар,  
 
Књажевац,  
 
Сокобања  

7. 12. Техничка школа, 
Гимназија, 
 
Медицинска школа, 
 
Техничка школа, 
Гимназија, 
Средња школа, 
гимназија 

-Разговор са директором 
и педагогом;  
-Обилазак ученика 
четворогодишњих 
профила и гимназије; 
- Представљање 
студијских програма и  
Школе 
-Подела промотивних 
материјала  
-Разговор са групама 
ученика 

Др Игор 
Петровић 

Лесковац 
 
 
 
 
 
 
 
Лебане 
 
 
 
Медвеђа 

3. 12.  Економска школа 
''Ђука Динић'',  
Гимназија,  
Медицинска школа,  
Трговинско – 
угоститељска школа,  
Пољопривредна школа 
Гимназија,  
Средња техничка 
школа ''Вожд 
Карађорђе'' 
Техничка школа 
''Никола Тесла''. 
 

-Промотивни материјал 
-Разговор са групама 
ученика 

Др Лазар 
Стошић 
 

Ниш  
 

7.12. 
 
 
 
8.12. 
 
 
 
 
 
9.12. 
 

Уметничка школа 
„Ђорђе Крстић“ 
Гимназија“Бора 
Станковић“ 
Гимназија „Стеван 
Сремац“   
Правно биротехничка 
школа   
Гимназија „Светозар  
Марковић“  
Медицинска школа 
„Др Миленко Хаџић“ 

-Обилазак одељења, 
кратко информисање и 
упућивање на веб 
страницу Школе 
-Промотивни материјал 

Спец. 
Биљана 
Вујовић 

Нови 
Београд, 
Земун 

10,11. ПУ „Др Сима 
Милошевић“, објекти: 
Чаролија, Сирена, 
Зврк, Милица, Пачија 

-Потписивање протокола 
о сарадњи са директором 
ПУ и руководиоцима 
објеката 

Др Милутин 
Ђуричковић 



 
Школа правовремено одређује уписне рокове за пријављивање будућих 

студената, пријемни и квалификационе испите, прелимиране ранг листе и коначне ранг 
листе и друго, на седници Наставног већа (доказ – записници Већа). Информације које 
су разматране и усвојене на Наставном већу се истичу одмах након већа на огласној 
табли Школе, као и на званичној веб страници Школе. Процедуре којима су 
селектиране и пласиране потребне информације о упису на Високу школу, у складу су 
са Законом о високом образовању, Конкурсом за упис на факултете и високе школе на 
нивоу Републике и општим актом Школе (доказ - Правилник о студирању). Школа 
уписује студенте у оквиру једног, два или, изузетно, три уписна рока. У сваком 
уписном року важе дефинисане процедуре. Одлуку о броју уписних рокова доноси 
Наставно веће, у односу акредитован број студената и број пријављених студената ( 
доказ – записник Наставног већа).  
Школа обезбеђује уписаним студентима све релевантне информације и податке који су 

школа, Бисери 
 
ПУ „11. Април“ 

-Директни разговори са 
васпитачима- 
дошколавање, 
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струковне студије 
-Подела рекламног 
материјала 
-Пријавни листови 

Ниш Средина 
12.месеца 

Економска школа 
Медицинска школа 
Трговинска школа  
Гимназија „9. Мај“ 
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-Разговор са директорима 
-Разговор са педагогом 
-Подела рекламних 
материјала 

Др Иван 
Јанковић, 
студенткиња 
Катарина 
Голубовић 
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Ћуприја, 
Јагодина 

12. Средње школе  Спец.Зоран 
Живадиновић 

Власотинц
е 

12. Средње школе  Др Соња 
Величковић 

Прокупље, 
Блаце, 
Куршумли
ја 
Житорађа 

12. Средње школе  Др Игор 
Станојевић 
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школа,Техничка 
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 Спец. 
Радован 
Станојевић 

Краљево, 
Врњачка 
Бања 

12. ПУ Краљево -Промотивни материјал Др 
Далиборка 
Поповић 

Београд 12. ПУ Палилула -Промотивни материјал 
-Разговор са 
руководиоцима објеката 
-Разговор са васпитачима 

Др Милош 
Насковић 

Алексинац 12. Гимназија,Техничка 
школа,Пољопривредна 
школа 

-Подела промотивних 
материјала 

Др Марина 
Гавриловић 



повезани са њиховим студијама. Уписани студенти добијају релевантне информације о 
студирању у Школи из више извора: 
- Директним контактом преко: Студентске службе, Секретаријата, директора, 
Студентског парламента, наставника; 
- Преко општих аката школе, који су изложени на званичној веб страници Школе; 
- Преко огласних табли у Школи;  
 
8.2  При селекцији студената за упис, Школа вреднује резултате кандидата на основу 
Правилника о студирању. Изводи из Правилника:  

 
Члан 12 

„Избор између кандидата обавља се путем конкурсног поступка. Кандидат који 
конкурише за упис у прву годину основних струковних студија полаже пријемни 
испит, у складу са општим актом Школе.  
Кандидат може бити ослобођен полагања пријемног испита или дела пријемног испита 
у случајевима и под условима који су пописани законом и општим актом Школе.  
Критеријуми на основу којих се одабирају кандидати јесу: успех у претходном 
школовању, посебна знања, вештине или способности: музичке, говорне и физичке 
способности и резултати пријемног испита који се полаже из опште културе и 
информисаности.  
Кандидати који су поднели пријаву за упис у прву годину студија полажу 
класификациони испит уз претходну проверу способности за занимање васпитача. 
Претходна провера склоности и способности састоји се од провере говорних, музичких 
и физичких способности и има елиминациони карактер. 
Кандидати који задовоље на провери склоности и способности полажу 
класификациони испит опште културе и информисаности и српског језика и 
књижевности.  
Редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на основу општег успеха 
постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на класификационом 
испиту. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из 
свих предмета у свим разредима, помножен са два (2). По овом основу кандидат може 
стећи најмање 16, а највише 40 бодова. На класификационом испиту, кандидат може 
постићи резултат од 0 до 30 бодова из опште културе и информисаности и од 0 до 30 
бодова из српског језика и књижевности.  
Висока школа утврђује јединствену ранг листу за кандидате који се финансирају из 
буџета, и оне који плаћају школарину, односно финансирају своје школовање.  
На основу мерила из става 8. овог члана, Школа саставља ранг листу пријављених 
кандидата. Право уписа у Школу стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у 
оквиру броја утврђеног за упис. Критеријуми за избор кандидата објављују се у 
информацијама о упису студената.“ 

Сходно принципу хоризонталне и вертикалне проходности студената кроз 
високо образовање и Закону о високом образовању, Школа уписује и студенте у остале 
године основних студија, који су своје студирање започели у другим високошколским 
установама. На основу приложене документације, Школа, тј. радна тела оформљена за 
ове потребе, врше увид у приспелу документацију и захтев студента. Након 
упоређивања студијских програма, плана и програма предмета или сродних предмета и 
садржаја, на Наставном већу, а на предлог релевантног радног тела, доноси одлуке о 
пријему студената, уз евентуалне обавезе студената у погледу полагања испита који 
представљају разлику у курикулуму дотадашњих и студија које у Школи жели да 
настави (доказ- Захтев студента за наставак школовања у Високој школи за васпитаче 



струковних студија; одлука Наставног већа о утврђивању разлике у курикулуму...) 
На основу коначних ранг- листа студената за упис у 1. годину основних студија, 
евидентан је иницијални школски квалитет студената Школе ( доказ – Коначне ранг 
листе студената од школске 2010/11. до 2014/15. године). 
Приликом уписа у Школу, студенти (случајан узорак) попуњавају упитник Анкета за 
студенте прве године студија. Подаци добијени овим путем служе Школи за бољи увид 
у генерацију која се уписала и евентуално предузимање мера које су у ингеренцији 
Школе и које ће студентима омогућити оптималне услове за даље школовање. Резулати 
анкета показују: 

Студенти уписани школске 2011/2012. године: 
Високу школу за васпитаче струковних студија у Алексинцу претежно уписују 

студенти који су претходно завршили средње образовање у Нишу (90%), Алексинцу 
(5%) и Сокобањи  (5%). Од уписаних студената, 15% је претходно уписивало студије на 
другим високошколским установама, док су остали изабрали управо ову Школу. Током 
студирања 90% студената ће се издржавани од стране родитеља, док ће се 10% 
издржавати од сопственог рада. 85% студената је за студијске програме Високе школе 
за васпитаче струковних студија у Алексинцу сазнало од пријатеља који на њој 
студирају, док су презентације Школе определиле за упис 5% студената. Већина 
уписаних студената (85%) од студија очекује квалитетно оспособљавање за посао, 
остали објашњавају да очекују практична, применљива знања, те 90% уписаних очекује 
да ће бити припремљени за посао којим желе да се баве у будућности. Једним, у 
великом проценту (90%), језиком, и то енглеским се служе новоуписани студенти. Сви 
поседују рачунар у кући, док је интернет доступан скоро свима (90%). Иако подаци 
показују широку доступност ове мреже, која се може користити у образовне сврхе, 
Школа је увела бесплатан интернет, који је доступан студентима.  

Анкета за студенте прве године студија школске 2012/2013. године показује да су 
студенти и даље већински из Ниша (60%), али, лоша економска ситуација довела је 
више студената него у претходном периоду из Алексинца, Сокобање (20%)  и   
Параћина, Јагодине, Ћуприје и Деспотовца (15%), док се таква тенденција наставила и 
у наредној школској години, где су и завршили средњу школу. Остали добијени подаци 
су у сагласју са подацима из претходне године, с тим што је број приватних корисника 
интернет-мреже смањен (85%), те се испоставило да је Школа исправно реаговала у 
претходној години, уводећи бесплатан интернет. Школа отвара читаонички и друге 
просторе, амфитетаре, учионице и кабинете за студенте у току читавог радног времена 
Школе, свих седам дана у недељи, како би студенти који користе међуградски превоз 
имали услова да истражују, уче, друже се и квалитетно проведу време до времена за 
превоз кућама (доказ - Резултати анкете са студентима прве године). 
 
8.3  У Школи се поштују људска права, тако да је једнакост и равноправност студената 
по свим основама гарантована, што је у складу и са оријентацијом земље, друштвено-
хуманистичким подручјем коме припада Школа и европским вредностима. Ниједна 
врста различитости (раса, боја коже, пол, сексуална  оријентација,  етничко,  
национално  или  социјално  порекло,  језик, вероисповест, политичко или друго 
мишљење, статус стечен рођењем и друго) није препрека за студирање у Школи. 
Школа у својим студијским програмима има наставне предмете посвећене инклузивној 
пракси и поучава студенте равноправном приступу свима, деци и одрслима, без обзира 
на разлике у њиховим специфичностима.  Како су обавезан део уписа и испити за 
проверу језичких, музичких и физичких способности, због захтева за рад са децом 
предшколског узраста, тако се о овом законском услову води рачуна, мада није било 
ситуација у којима је било који студент одбијен због одступања од постављених норми. 



Иако Школа иначе у структури новоуписаних студената има припаднике различитих 
националности и етичких група, у Школи се од школске 2013/14. године поштује 
позитивна дискриминација у корист припадника ромске националности, а према 
Упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја. ( доказ – Упутство 
Министарства).  
-Школске 2013/2014 године једна припадница ромске националне заједнице је по 
препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја уписана на терет 
буџета Владе Републике Србије.  
-Школске 2014/2015 године једна припадница ромске националне заједнице је по 
препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја уписана на терет 
буџета Владе Републике Србије. 
 
8.4   Школа је акредитованим студијским програмима предвидела начине за 
остваривање предиспитних обавеза, у складу са Болоњским процесом. У Правилнику о 
студирању, прописано је и поштује се:  
 

Члан 4 
Настава се организује и изводи према студијском програму. Студијски програм 
остварује се путем предавања, вежби и семинара, консултација, менторством, 
практичним радом, провером знања и другим облицима извођења наставе. 

 
Члан 7 

 Укупне обавезе студената у настави могу бити најмање 20 часова, а највише 30 часова 
недељно. Укупне обавезе из става 1. овога члана обухватају предавања, вежбе, 
семинаре, практичну наставу и друге облике утврђене наставним програмом студија.“ 

Присуство, као и активност на настави теорије и вежби је предиспитна обавеза с 
којом су студенти упознати на почетку школовања, кроз уводне часове наставника 
(доказ – Спецификације предмета из Књиге акредитације) и доступна општа акта 
Школе (доказ – Статут, Правилник о студирању). Студенти схватају да је редовно 
похађање наставе у њиховом интересу, тако да са доласцима на наставу Школа нема 
проблема, осим у изузетним случајевима (доказ – број остварених поена студената на 
предиспитним обавезама по основу присуствовања и активности на предавањима и 
вежбама, као и број остварених бодова по основу професионалне праксе). 
 
8.5 Оцењивање студената у  Школи је регулисано општим актима Школе (доказ 

Статут, Правилник о студирању, Правилник о оцењивању на испиту). 
Правилником о студирању је прописано:  

 
Члан 45 

Знање студената проверава се и коначна оцена утврђује на испиту. Успешност 
студената у савлађивању појединог предмета прати се и оцењује континуирано током 
наставе и на завршном испиту.  
Предметни наставник је обавезан да на првом часу наставе упозна студенте са 
облицима праћења рада, терминима провере знања, карактером и садржином завршног 
испита, структуром укупног броја бодова и начином формирања оцене. Студенту се 
додељују поени за сваки издвојени облик провере рада и оцене знања, у складу са 
ЕСПБ бодовима. Наставник је дужан да јавно саопшти студенту резултате о броју 
освојених поена после сваке провере, као и укупан број бодова које је студент освојио 
од почетка наставе. Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем испита студент 
може остварити највише 100 поена. Однос поена стечених у предиспитним обавезама и 



на испиту утврђује се студијским програмом.  
Члан 46 

Предметни наставник је обавезан да на првом часу наставе упозна студенте са начином 
организовања испита (писмено, усмено) и терминима за његово одржавање. Студент 
има право да пријави испит, ако је извршио све програмом утврђене наставне обавезе 
из уписаног предмета, што доказује другим потписом наставника.  
 

Члан 47 
 Испити се полажу усмено, писмено, усмено и писмено или практично. Начин провере 
знања студената утврђује се студијским програмом.  

 
„Члан 48 

Испити су јавни. Наставник треба да омогући другим студентима да присуствују 
усменом испитивању осталих кандидата. Јавност је обезбеђена ако испиту присуствују 
поред студента који полаже испит, најмање још два лица.“ 

Сваки наставник, у оквиру права на аутономију, а у сагласности са Законом и 
општим актима Школе, унапред прецизира и предлаже  ближе критеријуме,  правила  и 
процедуре за оцењивање у оквиру предмета, а у складу са природом предмета и 
његовим садржајима.  
 
8.6  Високошколска установа систематично анализира, оцењује и унапређује методе и 
критеријуме оцењивања студената по предметима. 
Начини оцењивања  студената   су у складу са општим актима, природом предмета и 
садржајима. 
Рад студената се прати и оцењује током наставе, а студенти се благовремено упознају 
са оствареним поенима у свакој од предиспитних обавеза, као и оствареним поенима на 
испиту. Студенти су у прилици да прате своје остварене предиспитне поене, као и да, у 
договору са наставником, изврше надокнаде пропуштеног (накнадна израда 
семинарског рада, поновљена израда семинарског или колоквијума, уколико нису 
задовољни оствареним поенима, или искористе неку од могућности за остваривање 
предиспитних поена по основу Остало и сл.). У сваком тренутку студенту је омогућено 
да има увид у свој рад (семинарски, колоквијум, писани рад на испиту и слично) и број 
остварених поена, тј. оцену.  
Оцена рада студента током наставе део је укупне оцене на завршном испиту. 
Студентима је омогућено да на основу остварених предиспитних обавеза на испиту 
остваре позитивне, прелазне оцене. У оквиру предиспитних обавеза у методичким 
предметима, студенти остварују до две трећине предиспитних поена на основу оцене 
способности студената да примене знање, кроз припремање и реализацију усмерених 
активности у васпитној групи (доказ- припреме студената, у евиденцији наставника).  
Подаци добијени испитивањем процена наставног процеса, самоевалуацијом 
наставника, показују да наставници високо вреднују усклађеност примењених 
методичких поступака са исходима предмета ( 71,4% највиши ниво; 28,6% виши ниво) 
(доказ – резултати анализе упитника- самоевалуација наставника). 
Резултати анонимне анкете  коју су попуњавали студенти који су завршили основне и 
специјалистичке струковне студије, показују следеће: 
Студенти који су у 2014/15. години завршили са успехом студирање, процењују 
квалитет теоријске наставе са средњом вредности (оценом) од 4,36, као и квалитет 
практичне наставе чија је средња вредност (оцена) 4,14. Ови резултати сведоче о 
значајном врло добром раду наставника, али и организацији Школе,  у непосредном 
раду са студентима. Тиме је дат одговор и на то да је према предмету деловања – 



извођењу теоријске и практичне наставе, или образовног рада студената струковних 
студија, обављен готово на најбољи начин.  
Анкетирани студенти су одговорили, додатно, и на треће питање из главног упитника и 
оно гласи: „Навести предмете који су Вам дали добра практична знања“. Том приликом 
су наведени следећи предмети: 
Методика васпитно-образовног рада 1 и 2I –  28,6%; 
 Педагогија –  21,4%; 
 Психологија – 21,4%; 
 Методика припремног предшколског програма –  14,3%. 
Предмети  који су издвојени са једним апострофирањем су: Ликовна уметност, 
Сценске игре за децу, Позоришна режија, ВИН, Солфеђо са методиком солфеђа, 
Аранжирање, Методика развоја говора, Луткарство и Сценска уметност. 
На питање о  задовољству стеченим вештинама током школовања, васпитачи и 
специјалисти процењују да  је остварен циљ наставног процеса, односно  да су 
овладали знањима и вештинама које их препоручују за активан однос у пракси рада и 
деловања, оценом средње вредности од 3,78, што је веома значајно. 
Са 71,43 % васпитачи потврђују постојеће корелације између обавезних предмета које 
су изучавали током школовања. 85,71 %  испитаних студената сматра да нема потребе 
за изменом постојећих програма наставних предмета. Међу предметима за које 
васпитачи сматрају да су од пресудног значаја за њихову професију и чије учешће у 
образовању би требало проширити (планом и програмом) наводе се: Педагогија, 
Психологија, Инклузија, али и Специјална педагогија, Методика Припремног 
предшколског програма и Методика васпитно-образовног рада. 
 
Резултати анализе података добијених на основу процена послодаваца (директори и 
руководиоци објеката предшколске установе), указују да су: 

- изузетно високе оцене послодаваца у процени стечених практичних знања 
запослених, организационих вештина, тимског рада и способности за практични 
рад. Незнатно слабије оцењени су теоријска знања запослених и савременост и 
применљивости знања и вештина у раду. 

Већина послодаваца је одговорила да запосленима недостају знања и вештине у раду са 
децом са посебним потребама. Једина сугестија послодаваца се односила на 
омогућавање студентима више вежбања из области усмерених активности у васпитно-
образовном раду. 
(доказ – Анализа података из анкете коју су попуњавали послодавци)  
 
8.7. Методе оцењивања студената и знања које су усвојили у току  наставно-научног 
процеса  усклађене  су  са  циљевима,  садржајима  и  обимом  акредитовања студијских 
програма (доказ – Спецификација предмета из Књиге акредитације). 
 
На основу Упитника дипломираних студената, издвајају се резултати којима бивши, 
успешни студенти, процењују процес оцењивања. Како истраживач интерпретира 
резултате анкете, у контексту овог дела истраживања се подцртава да оцењивање  
обухвата више нивоа и облика пошто се знање студената „мери“ кроз присуства 
предавањима, учешћу у раду на вежбама, ангажовању кроз семинарске и друге могуће 
писане радове, али или колоквијуме – када збирним прегалаштвом студенти могу да 
стекну до 70 бодова и одатле више од најниже оцене. Имајући све то у виду, тј. да се и 
процесу објективног оцењивања или исказу респондената о томе како се оцењује, стоји 
да се мора овој материји прићи не само опрезније, већ и комплексније. Међутим, како у 



овом случају недостају таква сазнања или како су студенти по свом саставу стицали и, 
тиме, стекли коначну оцену по појединим предметима из угла објективности 
оцењивања, онда истичемо, да и кроз питање које више припада традиционалном 
начину испитивања, имамо значајно позитивно вредновање респондената. По 
одговорима на девето питање из главног упитника – Процените ниво објективности 
оцењивања студената, долази се до средње вредности (оцене) од 3,5, то истичемо да 
вредновање ове наставничке делатности више инклинира врло добром приступу и раду 
у вредновању рада студената.  
На питање о  предметима из којих сматрају да нису објективно оцењени, респонденти 
у пет анкетних листова наводе да нису сматрали како су студенти, али и они лично, 
објективно оцењиванивли. Међутим, у 9 анкетних листова наведени су предмети за 
које се сматра да је било необјективности при оцењивању: Српски језик (четри 
апострофирања), Методика упознавања околине (три апострофирања), Књижевност за 
децу, Енглески језик, Информатика и Социологија религије (по два апострофирања), а 
са једним навођењем дописано је да се ради следећим дисциплинама: Методика 
музичког васпитања, Методологија педагошког истраживања, Породична педагогија, 
Култура говора и Психологија предшколског детета. У склопу овог сумирања 
одговора индикативно је то што студенти нису тачно наводили називе предмета, као и 
то што је само у једном анкетном листу речено да дотични испитаник није објективно 
оцењен из четири предмета. 
Имајући у виду изостанак целовите слике о процесу оцењивања, резултати који су 
добијени обрадом анонимне анкете дају индиције да се у овом смеру настави праћење и 
освешћавање целокупног процеса оцењивања код текућих и будућих студената Школе. 
(доказ – Анализа упитника дипломираних студената Школе) 
 
8.8.   Високошколска  установа  обезбеђује  коректно  и  професионално  понашање 
наставника током оцењивања студената (објективност, етичност и коректан однос 
према студенту). У процесу оцењивања и предиспитних обавеза и испита, наставници 
Школе обезбеђују јавност, којом је однос наставника према студенту, процедура 
испитивања, оцењивање на испиту изложено суду јавности. Студенти имају могућност 
да реагују на сваку врсту процењене неправилности и током наставног процеса и током 
испита. Да се ови процеси одвијају у складу са захтевима професионалног и етичког 
односа, сведочи одсуство приговора студената на услове, ток или објективност 
наставника.  
 
8.9.   Високошколска установа систематично прати и проверава оцене студената по 
предметима и предузима одговарајуће мере уколико дође до неправилности у 
дистрибуцији оцена (сувише високих или ниских оцена, неравномеран распоред оцена) 
у дужем периоду.  
На крају школске године, у сарадњи директора и Студентске службе, врши се 
прикупљање података о оценама студената, након реализованих испитних рокова. 
Анализа пролазности и остварених оцена по наставним предметима се обавља на 
Наставном већу, где се предлажу мере, у случајевима када дође до већих одступања у 
оцењивању, као што су већи број студената који нису са успехом положили испит и 
упућују се на поновно слушајање предмета (доказ – записник Наставног већа). 
 
8.10 Високошколска установа систематично прати и проверава пролазност студената 
по предметима, програмима, годинама и предузима корективне мере у случају сувише 
ниске пролазности или других неправилности у оцењивању. Овај проблем се решава на 
начин  већ објашњен у оквиру пасуса 8.9.   



 
8.11 Високошколска установа омогућава студентима одговарајући облик студентског 
организовања, деловања и учешћа у одлучивању, у складу са законом.  
У Школи делује студентски парламент, као централни облик омладинског 
организовања студената. Парламент има своју документацију, којом регулише свој рад, 
на основу ингеренција и по питањима од значаја за студенте, а према Закону о високом 
образовању. Студенти који руководе радом Парламента се бирају из реда студената 
Школе, на демократски начин, тајним гласањем. Изабрани представници студената 
учествују у раду стручних и руководећих органа Школе, учествују у одлучивању, 
предлажу и покрећу иницијативе за акције разнородних карактера (студентска размена, 
излети, Сусрети студентата високих школа, учешће у пројектима, учешће у 
хуманитарним акцијама, спортска дешавања, учешће на стручним/научним скуповима, 
различите врсте волонтерског рада у Школи и локалној заједници и друго). (доказ – 
регулатива о раду Студентског парламента, записници са састанака Парламента). 
 
Према резултатима добијеним обрадом података из Упитника који су попуњавали 
дипломирани студенти, на питању које гласи: Да ли сте задовољни нивоом учешћа 
студената у раду Школе? (са понуђеним одговорима „Да“ и „Не“),  57,14 % студената 
је изразило задовољство радом Парламента. Да је неохрабрујуће виђен рад студената 
кроз деловање чланова Студентског парламента, сведоче екстремни ставови, или су 
исказивани ставови са највећим оценама (петицама) или најнижим (јединицама и 
двојкама). То је, заправо, посебно сазнање и оно упућује на закључак о амбивалентном 
ставу студената о партиципацији унутар начина како ради Студентски парламент. То 
више говори о самим респондентима који су узели учешће у анкети, односно колико су 
они лично били заинтересовани за рад и деловање њихових представника у органима 
Школе, односно колико нису били део колегијалног и колективног одлучивања. 
Резултати контролног питања: Уколико нисте (задовољни радом представника 
студената – нап. аутора), наведите предлоге могућег ангажовања студената у 
функцији унапређивања услова рада школе, услова студирања и ефеката студијских 
програма, показују сасвим другачије становиште од претходног – 85,71 % испитаних 
није дало ниједан предлог за унапређивање рада Парламента пред органима Школе. 
 
Могуће закључивање поводом овог аспекта истраживања јесте да Школа поштује и 
спроводи прокламоване принципе засноване на позитивним законским основама за 
укључивање студената у органе ове институције на свим нивоима, да су одлуке које се 
доносе за права и интересе студената транспарентне, тим пре што у њиховом 
доношењу активно учествују легитимни представници студената. 
(доказ – Анализа и резултати анкете спроведене са  дипломираним студенатима). 
 
б) SWOT анализа  

Снаге 

-Јавна и доступна процедура пријема 
студената;  
-Обезбеђена једнакост и равноправност 
студената, у складу са Законом и 
општим актима; 
-Студенти се подстичу на позитивна 
постигнућа у току студирања; 

Слабости 

-Одуство разумевања 
установа/послодаваца за потребу 
уважавања препорука Школе при 
запошљавању студената; 
-Недовољна заинтересованост студената 
за проактивно учешће у раду 
Парламента; 



-Студентима се објашњава значај даљег 
формалног образовања; 
-Студентима се нуде могућности за 
наставак школовања на 
специјалистичким струковним 
студијама;  
-Доступност правовремених 
информација студентима о току и 
условима студирања, наставном 
процесу, динамици и објективним 
изменама; 
-Пружене могућности за оптимално 
студентско организовање и утицаје на 
процесе одлучивања у Школи; 
-Изналажење начина да се одговори 
студентима на њихове захтеве у мери 
коју Школа може финансијски да 
обезбеди, а да не угрози пословање;  
-Доступни силабуси 
наставника/предмета; 
-Поштовање уводних часова за детаљно 
информисање студената о курикулуму, 
обавезама, критеријумима оцењивања 

-Ситуације у којима Школа није у стању 
да одговори на захтеве студената јер су 
у супротности са законском 
регулативом; 

Могућности 

-Израда споразума између Школе и 
послодаваца и узимање у обзир 
препорука Школе за волонтирање и 
даље запошљавање свршених студената, 
који су показали високо постигнуће 
током школовања; 

Претње 

-Недостатак финансијских средстава да 
се изађе у сусрет свим оправданим 
захтевима студената; 
-Велики број установа које школују 
васпитаче  
-Велики број акредитованих и 
неакредитованих истурених одељења 
високошколских установа у којима се 
школују васпитачи 

 
Квантификација процене Стандарда 8: +++ - високо значајно. 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 8  
Школа је кроз ставке 8.1. до 8.11. описала   примењивање  опште  институционалне 
стратегије с обзиром на процедуре пријема и признавања образовања, чиме је 
приказала да поштује  једнакост  и  равноправност  студената  по  свим  основама.   
Школа има процедуре  за  пријем  и  оцењивање  студената које су јасно дефинисане, 
јавно објављене и непрестано и доследно се примењују. Методе оцењивања су 
планиране приликом формирања предлога за план и програм студијског програма и од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја су акредитоване, чиме је 
потврђена сагласност између наведених метода, облика рада и исхода учења.  
Школа је, и у претходним стандардима, пружила доказе којима документује да су 
студенти унапред упознати са пропозицијама оцењивања на јасан и недвосмислен 
начин, као и да постоје механизми за процену и контролу процедура оцењивања.   
Школа поседује инфраструктуру у оквиру унутрашњег и спољашњег простора која 



може одговорити на потребе студената. У спољашњем простору Школе обезбеђен је 
прилаз са тремом, парковни део са клупама, док се у задњем делу школског дворишта 
налазе, поред травнатих површина, и спортски терени отвореног типа, који омогућавају 
одмор и рекреацију студентима.  
У Школи ради Студентска служба, која је намењена потребама студената и која 
одговара њиховим потребама и ван времена прописаног за директан рад са странкама, 
уважавајући чињеницу да је велики проценат студената ван седишта Школе. Поред 
личног контакта, Служба комуницира са студентима и путем фиксног телефона, 
службених мобилних телефона, као и путем електронске поште. 
У Школи двосмено ради библиотека, која на тај начин отвара могућност студентима да 
дођу до обавезне, препоручене литературе, периодике, часописа, енциклопедија, 
речника, белетристике. При библиотеци постоји читаоница, са доступним компјутером, 
који омогућава студентима да обављају своје предиспитне обавезе и спремају испите, 
али и да се одморе, у слободном времену између и након наставних и консултативних 
обавеза. 
Студентски парламент има обезбеђен простор, у коме одржава састанке 
представничког тела, води и сређује сопствену документацију, врши и друге послове од 
значаја за рад парламента. Овај простор је примерено опремљен намештајем и 
компјутером. 
Већ понуђена објашњења и докази (Стандард 5) за учешће, утицаје и учешће у 
одлучивању студената на свим пословима од значаја за студенте, укључујући и 
наставни процес. 
У оквиру описа стања- од 8.1. до 8.11. представљени механизми којима Школа реагује 
на уочена одступања у оцењивању студената. У случају  уочених неправилности у 
оцењивању, реагује, у складу са својим надлежностима, директор Школе.  
 
д) Показатељи и прилози за стандард 8 

Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима, и годинама 
студија  на текућој школској години. 
Табела 8.2. Стопа успешности студената. Овај податак се израчунава за студенте који 
су дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили студије у року 
предвиђеном за трајање студијског програма 
* Студенти који су дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили студије у 
предвиђеном року (успешни студенти) 
** Студенти уписани у I годину у генерацији успешних студента (из претходне колоне) 
*** Однос броја упешних студената и броја уписаних у I годину у генерацији успешних        студената у 
% 
Табела 8.3.  Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на 
остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по 
годинама студија 
 
Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената 
Прилог 8.2. Правилник о оцењивању 
Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од 
усвојених процедура оцењивања 

 



Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 
ресурса 
У сврху праћења квалитета уџбеника, литературе и информатичких ресурса Школа има  
Правилник о уџбеницима. Издавачка делатност и проширење сарадње са издавачким 
кућама је важан  део општег оквира који ствара услове за развој библиотечко-
информатичког фонда. Школа је издавач 7 уџбеника и монографија и зборника Наше 
стварање, који садржи радове саопштене на Симпозијуму Васпитач у 21.веку.  
Упитници за процену квалитета рада донели су следеће информације: 
 
9.1 Школа обезбеђује свим студентима уџбенике и другу литературу. Сва обавезна 
литература доступна је у Библиотеци  
 
9.2 Настава из сваког предмета покривена је одговарајућим уџбеницима и другим 
училима који су унапред познати и објављени. Сви уџбеници налазе се на располагању 
студентима у Библиотеци. 
 
9.3 Школа има Правилник о уџбеницима и  у складу са Правилником, Комисија за 
унепређивање и обезбеђивање квалитета систематично прати и процењује квалитет 
уџбеника са аспекта садржаја, структуре, стила и обима. Комисија може предложити 
предметном наставнику да спорне уџбенике побољша, замени другима или их повуче 
из наставе. Такође, прати стање наставне литературе на студијским програмима 
подноси извештај Наставно-научном већу. До сада није било проблема са квалитетом 
уџбеника.  
 
9.4 Школа је је обезбедила студентима добро опремљену Библиотеку са потребним 
бројем библиотечких јединица и потребном опремом за рад. Фонд Библиотеке  чини 
преко 34939 библиотечких јединица, углавном на српском језику.   Преко КОБСОНА-а, 
а у пуном тексту, доступан је велики број он-лајн научних часописа и електронских 
књига .  
 
9.5 Комисија систематично прати и оцењује рад Бибилиотеке. Комисија једном 
годишње: 
• утврђује стање наставне литературе на наставним предметима студијских програма  
• утврђује усклађеност рада Службе библиотеке и документације Школе са 
стандардима које је утврдила Комисија за акредитацију Републике Србије (број 
запослених у библиотеци, компетентност и мотивисаност запослених у библиотеци, 
обим библиотечког фонда, организацију и расподелу радног времена.  
• утврђује да ли Школа студентима обезбеђује неопходне информатичке ресурсе са 
приступом Интернету, обезбеђује неопходну обуку наставницима, сарадницима, 
ненаставном особљу и студентима за коришћење информационих ресурса. 
•Библиотечки одбор перманентно се стара о набавци нових књига 
 
9.6 Библиотека обезбеђује студентима неопходне информатичке ресурсе за 
савлађивање градива. У просторијама Библиотеке корисници библиотечких услуга се 
континуирано обучавају за претраживање електронских каталога, као и других 
релевантних база података у циљу проналажења информација за све видове студија и 
писање одговарајућих стручних радова. 
 
9.7 – 9.8.  Број запослених у Библиотеци, као и њихова стручна спрема одговара 
националним и европским стандардима за пружање ове врсте услуга. У Служби 



библиотеке и документације запослен је: 1 библиотекар и 1 књижничар.  
 
9.9.  Студенти основних и специјалистичких студија су упознати са начином рада у 
библиотеци. 
9.10 Просторије Билиотеке смешетене су у одговарајућем делу зграде у којем 
корисници имају адекватне услове за рад. Приступ фонду Билиотеке обезбеђен је 
најмање 12 сати дневно. Библиотека ради у две смене, сваког радног дана и викендом. 
Школа поседује и читаоницу која је перманентно доступна студентима. 
 
б) SWOT анализа 

Снаге 
Школа има Правилник о уџбеницима и 
поступа по њему 
Покривеност предмета основним 
уџбеницима и училима је добра. 
Школа је претплаћена на часописе: 
Настава и васпитање, Педагогија, 
Педагошка стварност, Књижевне новине. 
У библиотеци се налазе веома ретки 
примерци књига 
Број информатичких ресурса се стално 
увећава, према потреби и могућностима. 
Сви акредитовани програми су 
покривени квалитетном стручном 
литературом и уџбеницима. 
Сваке године библиотечки одбор 
набавља најновија издања стручние и 
научние литературе у складу са 
акредитованим програмима  
Школа добија на поклон велики број 
библиотешких јединица (Синтезе, ...) 
 

Слабости 
Не прати се у довољној мери 
мотивисаност и заинтересованост особља 
Библиотеке. 
Библиотечки фонд нужно мора пратити 
промене на пољу друштвено 
хуманистичких наука и набављати све 
што је актуелно. 
Недостатак стране литературе. 
Мали број рачунара за студенте у 
читаоници.  

Могућности 
Потребно је остваривати контакте са 
издавачима у циљу добијања поклон 
примерака који би обогатили 
библиотечки фонд.  
Аплицирање на различитим пројектима 
пружа могућности набавке 
информатичке опреме. 
Сарадња са високошколским установама 
у зељи и окружењу пружа могућности 
набавке и размене литературе.  
 

Препреке 
Незаинтересованост једног броја 
наставниа за писање уџбеника 
 

 

Квантификација процене Стандарда 9: +++ - високо значајно. 

б) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета стандарда 9 
- Издвајати још већа средства за куповину нових издања стручне и научне 



литературе 
- Мотивисати студенте за перманентно коришћење литературе и употребу 

информатичких средстава. 
д) Показатељи и прилози за стандард  9  
Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи  
Табела 9.2. Попис информатичких ресурса 
Прилог 9.1 Општи акт о уџбеницима.  
Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на 
високошколској установи (са редним бројевима) 
Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници 
запослени на установи са бројем наставника на установи на укупан број наставника и 
сарадника на високошколској установи 
 



 
Стандард 10:  Квалитет управљања високошколском установом и квалитет 
ненаставне подршке  
Квалитет управљања Школом и квалитет ненаставне подршке се обезбеђује 
утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и јединица за 
ненаставну подршку и перманентним праћењем и провером њиховог рада.  
 
Примена стандарда 10:  
 
10.1 Органи управљања и органи пословођења, њихове надлежности и одговорности 
у организацији и управљању Школом утврђени су општим актом високошколске 
установе у складу са законом.  
На основу Статута, донесеног 18. 8. 2009. године (доказ - Статут), у делу 4. ОРГАНИ 
ШКОЛЕ, прецизиране су надлежности и одговорности ових органа: 
 

„Члан 13. 
Школа има орган управљања, орган пословођења, стручне органе, студентски 
парламент и секретеријат школе.  

Члан 14 
Орган управљања Школе је Савет. Савет броји 17 чланова. Од тога 11 чланова Савета 
су представници Школе, три представници студената и три представници оснивача, 
које именује Влада Србије. Председник Савета бира се из реда представника Школе. 
Мандат чланова Савета је три године.  
 

Члан 15. 
Представници Школе у Савету се бирају јавним гласањем. Од 11 чланова Савета из 
Школе девет предлаже и бира Наставно веће из реда наставника, а два из реда 
ненаставног особља предлаже и бира секретаријат. Представнике студената бира 
Студентски парламент. Члан Савета може бити разрешен пре истека мандата у 
случају да се против њега покрене кривични поступак, ако прекрши кодекс 
професионалне етике, због неактивности и због престанка радног односа у Школи. 
Предлог и одлуку о разрешењу доноси тело које га је бирало по поступку и на начин 
на који је биран.  

 
Члан 16. 

Делокруг рада Савета Школе је утврђен законом и овим Статутом и то:  
1. доноси Статут Школе,  
2. бира и разрешава Директора Школе, 
 3. доноси финансијски план, 
 4. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, 
 5. усваја план коришћења средстава за инвестиције,  
6. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Школе,  
7. даје сагласност на расподелу финансијских средстава,  
8. доноси одлуке о висини школарине,  
9. подноси oснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње, 
10.доноси Правилник о дисциплинској одговорности студената, 
11.врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Школе, 
 12.обавља и друге послове у складу са законом и Статутом. 
 Предлоге из става 2. тач. 1, 3, 4, 5 и 8 овог члана, утврђује стручни орган – 
Колегијум. Колегијум чине: директор, заменик, односно помоћници директора, 



секретар и руководилац финансијских послова. Савет одлучује већином гласова 
укупног броја чланова. Ближе одредбе о сазивању и начину рада Савета утврђују се 
Пословником о раду.  
 

Члан 17. 
Орган пословођења Школе је директор. Директор се бира из реда професора Школе 
који је у радном односу у Школи са пуним радним временом, на неодређено време. 
Директор се бира на три године са могућношћу једног поновног избора.  
 
 

Члан 19. 
Директор Школе одговара за пословање, законитост рада и остваривање студијских 
програма Школе. У вршењу пословођења директор врши нарочито следеће послове: 
 1. одлучује о заснивању и престанку радног односа запослених, у складу са законом, 
 2. организује и руководи процесом рада и води пословање Школе, 
3. наредбодавац је у материјално-финансијском пословању, одлучује о свим врстама 
трошкова, осим о трошковима о којима је законом, овим статутом или општим актом 
прописано да их одобрава други орган, 
 4. потписује дипломе и додатак дипломе, 
5. извршава одлуке Савета Школе,  
6. доноси Правилник о систематизацији послова,  
7. одлучује о доприносу запосленог пословном успеху, односно о увећању зараде, на 
предлог Колегијума, 
 8. потписује уговоре, налоге и друга акта којима извршава одлуке других органа и 
самостално одлучује у границама својих овлашћења у складу са законом, Статутом и 
општим актима Школе,  
9. врши и друге послове у складу са законом, Статутом и општим актима Школе“.  
 
На основу Правилника о систематизацији радних места у Високој школи за васпитаче 
струковних студија у Алексинцу, донесеног 24.5.2012. године (доказ - Правилник), 
конкретизовани су послови и задаци  запосленог на пословима руковођења и послови 
запослених са посебним овлашћењима и одговорностима. Изводи из Правилника:  
 

„СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА 
 

А. ПОСЛОВИ РУКОВОЂЕЊА И ПОСЛОВИ СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА И 
ОДГОВОРНОСТИМА 
  

Члан 15. 
Послове руковођења школом врши директор школе кога именује Савет школе. 
Послови са посебним овлашћењима и одговорностима су:  Директор школе,v  
Помоћник директора,v  Секретар школе,v  Шеф рачуноводства.v 
 

Члан 16. 
 1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ, пуно радно време - 1 извршилац.  
Опис послова: Заступа и представља школу, стара се о законитости рада школе, 
непосредно руководи образовно-васпитним радом и пословањем школе, предлаже 
годишњи програм рада, остварује сарадњу са министарством просвете и спорта, 
сазива и руководи седницама Наставног већа, обавља послове наставника предмета за 
који је биран, као и друге послове у складу са Статутом. Посебни услови: послове 



директора школе може да обавља лице које испуњава прописане услове Законом о 
високом образовању и има најмање пет година рада на наставничким пословима.  
 
2. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА: 1 извршилац  
Замењује директора школе кад је одсутан са посла или је спречен да обавља послове 
директора у свим пословима, осим у пословима заступања. За послове заступања 
потребно је посебно овлашћење за сваки конкретни случај који даје директор школе 
Посебни услови: послове помоћника директора школе може да обавља лице које 
испуњава прописане услове Законом о високом образовању који важе за дироктора 
школе и има најмање пет година рада на наставничким пословима.  
 
3. СЕКРЕТАР ШКОЛЕ, пуно радно време - 1 извршилац  
Опис послова: израда нацрта статута, уговора и других општих аката, праћење и 
спровођење поступака доношења општих аката и правно стручна помоћ и обрада тих 
аката, од нацрта до објављивања коначних текстова, израда свих врста уговора, 
праћење примене статута и других општих аката и припремање предлога за измене и 
допуне и давање тумачења тих аката, обављање послова око уписа у судски регистар, 
земљишњих књига, рад на персоналним пословима, вођење кадровске евиденције, 
стручне и административно-техничке послове у вези са престанком радног односа, 
обавља послове око пријављивања и одјављивања запослених у надлежној заједници 
за тржиште рада, издавање потврда из радног односа, потписује директору налог за 
службено путовање као и осталим запосленим у случају одсутности директора, 
припремање материјала за седнице стручних органа и органа управљања и друге 
послове по налогу директора школе. Посебни услови: Висока стручна спрема - 
завршен правни факултет и три године радног искуства на правним пословима.  
 
4. ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА, пуно радно време - 1 извршилац  
Опис послова: организациони послови финансијског и материјалног пословања 
школе, израда финансијског плана школе, припремање документације за контирање и 
контирање, књижење, израда периодичног и завршног рачуна, сређивање 
финансијске документације, одлагање у регистраторе, израда статистичких 
извештаја, проучавање прописа у вези са финансијским и материјалним пословањем 
и обавештавање директора о изменама и допунама прописа о финансијском и 
материјалном пословању школе, испоставља фактуре за учињене услуге правним и 
физичким лицима које пружа школа, упућивање опомена дужниццима и 
предузимање других за наплату дуга, вођење евиденције о финансијским обавезама 
школе и финансијским обавезама физичких и правних лица као и други послови по 
налогу директора школе. Посебни услови: завршен економски факултет, положен 
стручни испит за вршење послова самосталног вођења пословних књига -овлашћени 
рачуновођа, три године радног искуства на рачуноводственим, односно 
књиговодственим пословима, познавање рада на рачунару.“ 
Јединицу за ненаставну подршку чине: Библиотека, Секретаријат, Студентска служба 
и помоћно-техничко особље. Њихови послови и задаци су прописани Правилником о 
систематизацији радних места (2012) ( доказ – Правилник).  
 
Изводи из Правилника:  
 

ДРУГИ СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 
 

Члан 19. 



Радна места других стручних сарадника су:  библиотекар, лице на одржавњу 
информационих система (информатичар),  књижничар.  
 
1. БИБЛИОТЕКАР – два извршиоца са пуним радним временом Опис послова: 
Праћење издавачке делатности, набавка стручних књига и часописа, обрада књига, 
аутоматска обрада података из области библиотекарства, вођење, инвентар и израда 
листића за каталог, контрола квалитета библиографских база података, изграђивање и 
унапређивање система каталога и система класификације, уређивање каталога и 
других информационих инструмената, пројектовање базе података, организација, 
уређење, попуњавање и вођење библиотечке грађе, организација набавке 
библиотечке грађе, припрема извештаја и анализа, израда и формирање лисних и 
амортизационих каталога и спровођење топографске евиденције и смештаја 
библиотечког материјала, организовање смештаја и чување фондова, издавање књига 
на читање. Посебни услови: дипломирани библиотекар, дипломирани филолог језика 
и књижевности, професор српског језика и књижевности, професор разредне наставе 
и познавање рада на рачунару, три године радног искуства.  
2. ЛИЦЕ НА ОДРЖАВАЊУ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА (ИНФОРМАТИЧАР) 
- један извршилац са пуним радним временом. Опис послова: одржавање 
информационих система у школи, израда и инсталирње програмских језика, 
упућивање запослених у рад појединих рачунарских програма, припрема рачунара и 
осталих учила за свакодневни рад у настави. Посебни услови: завршен природно-
математички факултет одсек за информатику, наставничко-технички факултет, 
електронски факултет смер информатике. електротехнички факултет смер 
информатике и три године радног искуства у вишем или високом образовању.  
 
3. КЊИЖНИЧАР – један извршилац са пуним радним временом Опис послова: 
вођење документације, разврставање набављене библиотечке грађе, учешће у 
пословима лекторисања и припреме за публиковање информационо-рефералних 
инструмената, учешће у формирању и одржавању информационо-рефералних 
инструмената и каталога, учешће у пословима информисања корисника о 
библиотечкој грађи, пријем и разврставање библиотечке грађе, инвентарисање и 
сигнирање грађе, вођење статистике и евиденције о библиотечкој грађи, смештај и 
издавање библиотечке грађе и услуживање корисника. Посебни услови: ССС или 
виша стручна спрема, једна година радног искуства, познавање рада на рачунару.  
 

РАДНА МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ СЕКРЕТАРИЈАТА 
 

Члан 20. 
Радна места у стручној служби секретаријата су:  административно-технички секртар 
и ликвидатор,  референт за студентска питања, радно место благајника.  
 
1. РАДНО МЕСТО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА и 
ЛИКВИДАТОРА, један запослени са пуним радним временом. Опис послова: вођење 
деловодника, сређивање архиве и архивски послови, спровођење мера заштите на 
раду према Правилнику о заштити на раду, вођење протокола, вођење записника са 
седница органа управљања, књига поште, контролник поштарина, послови 
коресподенције, умножавање материјала, куцање материјала за потребе школе, јавне 
набавке и вођење евиденције о јавним набавкама, отварање путних налога и 
ликвидирање истих, пријем фактура и ликвидирање истих, припрема рачунра и 
рачунарске технике за наставу, спровођење јавних набавки и други послови по 



наређењу секретара и директора школе. Посебни услови: ССС, 1 година радног 
искуства, познавање рада на рачунару.  
 
2. РАДНО МЕСТО БЛАГАЈНИКА, један запослени са пуним радним временом. Опис 
послова: послови благајне (платни спискови, евиденције о платама запослених, 
евиденција и уплата самодоприноса, чланарина, кредита, вођење картотеке 
запослених и сл.) разне уплате и исплате, састављање благајничких извештаја, пријем 
и исплата рачуна, исплата путних рачуна, издавање уверења о зарадама запослених, 
овера кредита, евиденција обустава и њихова наплата, сређивање материјала о 
попису имовине, увођење у пословне књиге набављених основних средстава и ситног 
инвентара, обрачун отписа ситног инвентара. Посебни услови: ССС завршена средња 
економска школа, једна година радног искуства, познавање рада на рачунару. 
 
 3. РЕФЕРЕНТ ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА, пуно радно време - 2 извршиоца Опис 
послова: пријем докумената за упис студената (овера семестра и упис године студија 
студената), послови око испита студената (пријем пријава, сређивање, завођење и 
обавештавање студената о испитима, прављење распореда испита по испитним 
роковима, завођење оцена у главну књигу и одлагање пријава у досијеа студената), 
издавање уверења у управном поступку, издавање дупликата сведочанства и 
диплома, издавање решења о признавању испита и друга решења студентима, 
послови око дипломског испита) давање тема на увид, пријем пријава и урађених 
дипломских радова, утврђивање испуњености услова за пријаву дипломског испита, 
обавештавање кандидата о дипломском испиту, увођење оцена у главну књигу 
дипломираних студената, давање података за исписивање диплома, уручивање 
диплома, контакт са студентима (лични, телефонски и преписка), статистички 
извештаји, припремање питања студентима, семинарских радова, куцање анкета, 
тестова, спискова студената и других послова по налогу директора. Посебни услови: 
виша стручна спрема, 1 година радног искуства, познавање рада на рачунару. 
 

Д. РАДНА МЕСТА НА ТЕХНИЧКИМ ПОСЛОВИМА 
 

Члан 21. 
Радна места на техничким пословима су:  радно место одржавање инсталација и 
ложача парних котлова,  ' одржавање инсталација и домара, возача путничког возила, 
физичког обезбеђења, курира – кафекуварице,  радно место спремачице, вртлара. 
 
 1. Радно место ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА И ЛОЖАЧА ПАРНИХ КОТЛОВА - 
један запослени са пуним радним временом. Опис послова: ложење котлова, 
одржавање исправних инсталација за грејање, благовремено требовање енергената за 
грејање, поправка инсталација за грејање и грејних тела и котлова, обављање 
редовног ремонта постројења и инсталације за грејање, помагање домару школе у 
одржавању канализационе, водоводне и електричне мреже и инсталације и друге 
послове по налогу директора школе. Посебни услови: ВКВ радник инсталатер 
грејања и положен испит за руковање парним котловима, једна година радног 
искуства.  
 
2. Радно место ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА И ДОМАРА ШКОЛЕ - један 
запослени са пуним радним временом. Опис послова: кошење траве, откључава и 
закључава улазе у школу, поправља и одржава водоводни систем: славине, 
водокотлиће, водоводне цеви, вентиле и друге уређаје, поправља и одржава 



канализациону инсталацију, поправља и одржава електроинсталације у школи, 
поправља и одржава школску зграду (грађевински, молерски, столарски и слични 
послови), дежура у време рада школе, обавља курирске послове (доноси и односи 
пошту), набавља средства за рад и функционисање школе, даје спремачицама 
средства за одржавање школе и ради друге послове по наређењу директора школе. 
Посебни услови: ВКВ радник, столарске, дрвопрерађивачке или електроструке, 
завршен курс руковаоца парних котлова, једна година радног искуства.  
 
3. Радно место ВОЗАЧ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА - један извршилац са пуним радним 
временом. Опис послова: вожња путничког возила по налогу директора и запослених 
са посебним овлашћењима и одговорностима, одржавање возила у исправном стању, 
редовна и благовремена замена уља и мазива, вођење рачуна о регистрацији и 
осигурању возила и други послови предвиђени Правилником о коришћењу путничког 
возила и ради друге послове по наређењу директора и секретара. Посебни услови: 
четврти степен стручне спреме, положен возачки испит најмање ''Б'' категорије, 
способност за управљање моторним возилом. 2. Радна места физичког обезбеђења:  
 
4. СТРАЖАР ВАТРОГАСАЦ (НОЋНИ ЧУВАР) - два радна места са пуним радним 
временом. Опис послова: физичко обезбеђење објекта школе и дворишта ноћу за 
време дежурства, предузимање мера противпожарне заштите за време дежурства, 
чува имовину школе, предузима мере за заштиту имовине школе у складу са 
прописима, обилази објекат школе, просторије, двориште и пријављује све промене 
које запази, отклања привремене кварове и неисправности које запази као хитну 
меру, одржава зеленило у школском дворишту по распореду, помаже осталим 
запосленим радницима у физичким пословима по налогу овлашћеног радника,има 
право на ношење ватреног оружја и употребу истог у складу са прописима и обавља 
и друге сличне послове по налогу. Посебни услови: други степен стручне спреме 
завршена осмогодишња школа, физичка и психичка здравствена способност за 
вршење службе обезбеђења, регулисана војна обавеза служењем у ЈНА, ВЈ или ВС, 
да се не води кривични поступак, да није осуђиван за кривична дела која га чине 
неподобним за обављање ових послова, положен курс за ватрогасце-испитани 
ватрогасац, да испуњава услове из члана 9. Закона о набављању, држању и ношењу 
оружја и муниције из члана 12. Закона о ДСЗ за рад на пословима непосредног 
физичког обезбеђења, једна година радног искуства на истим или сличним 
пословима.  
 
5. Радно место КУРИР – КАФЕКУВАРИЦА, један извршилац са пуним радним 
временом. Опис послова: кување кафе на терет репрезентације гостима школе, 
обављање курирских послова (доношење и одношење поште, разношење поште на 
доставну књигу правним и физичким лицима у граду, разношење поште, аката и 
документације запосленима у школи и повремено чишћење просторија по наређењу 
секретара и директора школе. Посебни услови: први и други степен стручности и 
једна година радног искуства. 
 
 6. Радно место СПРЕМАЧИЦА - 4 радна места са пуним радним временом. Опис 
послова: чишћење просторија и ходника, брисање прашине са намештаја, кување 
кафе на терет репрезентације, брисање прозора, пајање чишћење полица, брисање 
сокле, прање и брисање врата, прање ВЦ-а и лавабоа, чишћење и одржавање 
дворишта, брисање табле и други послови по налогу секретара и директора. 
Запослене које су распоређене на радна места спремачице распоређују се по сменама. 



У смени ће радити по две спремачице с тим што ће једна радити у приземљу а друга 
на спрату. Ходник се свакодневно брише мокром крпом и водом након почетка 
предавања, после завршетка ртећег часа и након завршетка часова. Након сваког часа 
ходник се чисти четком. Након завршетка предавања у осталим учионицама и 
кабинетима подови се чисте мокром крпом. Прашина се брише свакодневно у свим 
просторијама и учионицама пре почетка наставе без обзира да ли се у тим 
просторијама, учионицама и кабинетима одржава настава. У наставничким 
кабинетима и канцеларијама стручних служби свакодневно се чисте подови и брише 
прашина. Све просторије у школи се пре почетка рада и наставе обавезно 
проветравају. У време кад не раде у зради школе спремачице одржавају хигијену у 
дворишту школе (сакупљање камења, опушака, папирића и осталог смећа. Радно 
време: пре подне од 7,00 – 9,00 часова, поподне од 14,00-19,00 часова или пре подне 
од 6,00- 13,00 часова, поподне од 13,00-20,00 часова (ако раде по једна у смени). 
Одржавање хигијене у заједничкој просторији - чајној кухињи вршиће све 
спремачице заједно, и тако што свака спремачица одржава хигијену унапред 
одређеног дана. Заједничку просторију једном недељно одржава и курир.  
 
7. Радно место ВРТЛАР - један запослени са пуним радним временом. Опис послова: 
одржавање чистоће у школском дворишту, сађење цвећа, разних садница, њихово 
одржавање (окопавање, орезивање и заливање), кошење траве, одржавање спортског 
терена, одржавање игралишта за децу предшколског узраста, припреме и извођење 
грађевинских послова у школи, других послова по наређењу секретара и директора 
школе. Посебни услови: завршена осмогодишња школа и једна година радног 
искуства.“ 
 
10.2 Структура,  организационе  јединице  и  њихов  делокруг  рада одређене су 
Статутом школе.  
 

„Члан 7. 
Делатност Школе остварује се у оквиру организационих јединица: 
 1. Наставно–образовна,  
2. Истраживачко–развојна,  
3. Секретатијат.  
Наставно–образовна јединица обавља делатност образовања у оквиру основних и 
специјалистичких студија. Наставно-образовну јединицу чине сви учесници у 
наставном процесу. Радом наставно–образовне јединице руководи помоћник 
директора за наставу.  
Истраживачко–развојна јединица бави се израдом пројеката, иновацијом знања, 
стручним образовањем и усавршавањем, трансфером технологије и др. 
Истраживачко–развојну јединицу чине стручни тимови који учествују у одређеној 
активности. Радом истраживачко–развојне јединице руководи помоћник директора за 
истраживање и развој.  
Секретатијат обавља правне, кадровске, опште послове, послове за потребе студија, 
финансијско-рачуноводствене и техничке послове. Радом секретаријата руководи 
секретар.“ 
Кординацијом рада организационих јединица  баве се помоћник директора Школе и 
секретар, док су послови контроле у ингеренцији директора.  
 
10.3   У Школи се  прати  и  оцењује  организација  и управљање   Школом, предлажу 
се и  предузимају   мере   за   њихово унапређење.  



Школа прати и испитује задовољство запослених путем разговора са запосленима, 
разматрањем њихових предлога за измене и допуне на седницама Наставног већа, 
директним сугестијама директору и помоћнику директора Школе. Коначну одлуку о 
прихватању или одбацивању предлога доноси директор, у складу са финансијским 
могућностима Школе.  
Школа врши испитивање ставова свих интересних група о процесу организације, 
руковођења и управљања Школом – наставника, ненаставног особља, актуелних 
студената и бивших студената Школе, који су са успехом положили завршни испит. 
Њихова сазнања о процесима руковођења и управљања Школом су различита, као и 
њихове потребе. Следи приказ резултата добијених различитим инструментима, које 
су израђивали случајно изабрани представници наведених интерсних група: 
У Школи се спроводи провера ставова запослених о питањима која су значајна за 
њих. Анализом добијених података Анкетом запослених радника на Високој школи 
за образовање васпитача струковних студија у Алексинцу (доказ – Анкета 
запослених), на случајном узорку запослених, према параметрима који су директно 
везани за процес редовног рада, добијени су следећи резултати: 
-Средствима за рад и стручно усавршавање запослених, задовољно је 60% испитаних, 
док је делимично задовољно 40% запослених; 
-Могућности за додатно зарађивање 50% испитаних процењује као незадовољавајуће, 
40% запослених је задовољно овим могућностима, док је делимично задовољно 10% 
испитаних; 
-Критеријумима за утврђивање зараде запослених делимично је задовољно 50% 
испитаника, незадовољно је 10%, док је критеријумима за зараде задовољно 40% 
испитаних; 
-Када је реч о процесу руковођења у Школи, према мишљењу 30% испитаника 
директор одлучује о свему, 30% испитаних сматра да свако има одговорност у раду 
Школе у складу са својим могућностима, док 40% испитаника мисли да је свима 
пружена могућност да учествују у раду школе.Запослени не доживљавају Наставно 
веће као орган који одлучује о свему (није се определио ни један испитаник). 
-Време проведено на послу је одговарајуће за 80% испитаних; 
-Могућности за изражавање идеја и стваралаштво као повољне перципира 60% 
испитаних, док је 30% запослених делимично задовољно овим могућностима; 
-Могућности да изразе своје ставове и учествују у доношењу одлука 60% испитаних 
сматра повољним, док је 30% делимично задовољно својом партиципацијом у 
одлучивању на нивоу Школе; 
-Информисаност о збивањима у Школи 50% испитаних запослених сматра 
одговарајућом, 20% је делимично информисано, док 30% запослених није задовољно 
нивоом размене информација битних за функционисање Школе; 
- Добар осећај када раде у тиму има 50 % испитаних , док 20% запослених процењује 
да се у тимском раду сусрећу са проблемима.  
-Од испитаних запослених, 70% преферира да своје радне обавезе у Школи 
извршавају индивидуално, 
- Да на послу имају пријатеље којима могу да се повере и затраже помоћ када имају 
личних проблема 40% испитаних процењује да се то дешава понекад, 30% сматра да 
могу очекивати помоћ колега увек, али исто толико испитаних сматра да школа није 
место где могу добити овакву врсту подршке; 
-Доживљај да руководство Школе даје неадекватне наредбе нема никада 50% 
запослених, 40% сматра да су наредбе делимично неадекватне, док 10% запослених 
сматра да су наредбе руководства неадекватне; 
-Доживљај неодговорности запослених према задатом задатку повремено има 70% 



испитаних запослених; 
-Осећај да су поштовани увек има 30% испитаних, док 50% сматра да су делимично 
поштовани у колективу; 
-Школу доживљава као своју кућу 50% испитаних запослених, 40% испитаних 
делимично има такав осећај; 
-Задовољство односима у колективу 10% испитаника има у потпуности, 60% је 
делимично задовољно, док 30% изражава своје незадовољство међуљудским 
односима у колективу; 
-Задовољство својим статусом у Школи изражава 30% запослених, 40% њих је 
делимично задовољно својим статусом у Школи, док је 30% испитаника изјавило да 
уопште није задовољно; 
-Преточени у скалу, резултати показују да запослени оцењују на следећи начин 
различите аспекте рада Школе: 

· оцена услова рада------------------4,2 

· оцена међуљудских односа-----3 

· оцена руковођења-----------------3,8 

· оцена зараде------------------------3,3 

Најслабијом оценом испитани запослени оцењују међуљудске односе у колективу, 
као и оцену зараде, где је незадовољство радника узроковано селективним 
могућностима за додатну зараду у оквиру Школе, као и недовољно јасним 
критеријумима на основу којих се зарада формира. 
У оквиру истраживања које је спроведено са васпитачима и специјалистима 
струковних студија који су завршили Школу, резултати показују да из перспективе 
бивших студената Школе, управни органи и припадници стручно-административних 
послова завређују просечну оцену 3,97, што представља врло добар резултат. Оцене 
бивших студената према организационим јединицама школе су процењене на 
следећи начин: 
- Рад студентске службе и уређености сајта Школе са средњом вредности (оценом) 
4,21; 
-Директора и помоћника директора са средњом вредности (оценом) 4,07; 
-Рад библиотеке оцењен је средњом вредности (оценом) 3,9; 
-Рад Савета Школе 3,85; 
- Материјално-техничка опремљеност са 3,57 . (доказ – Анализа анкете са 
дипломираним студентима). 
 
10.4   Школа прати  и  оцењује  рад  управљачког  и ненаставног особља и предлаже и 
предузима мере за унапређење квалитета њиховог рада;  
Описано у оквиру 10.3. 
Школа посебно прати и оцењује однос ненаставног особља према студентима и 
мотивацију у раду са студентима.  
Школа прати и оцењује квалитет ваннаставног особља и из перспективе студената. 
На основу анализе података добијених анкетом за студенте (доказ – Прилог 5,   
Анализа Упитника за студенте, Упитник за вредновање рада ваннаставног особља), 
добијени су следећи резултати: 
 
1) Библиотека нам је на располагању у току читавог дана  - 4,1 
2) Библиотека је снабдевена потребним уџбеницима и литературом – 3,75 



3) У читаоници су обезбеђени услови- намештај, компјутер, који обезбеђују услове за 
учење, трагање за информацијама (интернет, штампање, скенирање...)  и израду  
семинарских и дипломских радова – 1,5 
4) Библиотекар је мој сарадник у трагању за неопходним информацијама о потребној 
литератури – 3,9 
5) Потребне информације о студијама добијам од Студентске службе – 3,4 
6) Студентска служба делује у интересу студената – 3,65 
7) У сарадњи са Секретаријатом школе добијам потребне информације, упутства и 
препоруке за остваривање својих права   - 3,4 
8) Помоћно-техничко особље је на располагању студентима – 3,00 
9) Комуникација са ваннаставним особљем – 3,2 
10) Препоруке за унапређивање рада ваннаставног особља:   
-У оквиру предлога за унапређивање рада ваннаставног особља, студенти су, 
првенствено, наводили предлоге за унапређивање недостатака које перципирају а 
који припадају области материјално-техничке опремљености Школе и везани су за 
рад ненаставног особља.  
-Предлози се односе на уређивање и опремање читаонице, уз конкретизацију: да се  
читаоница додатно опреми намештајем, већим бројем столова и столица, 
компјутером и интернетом; 
- Да се оформе Интернет-учионице, које ће им бити доступне читавог дана. Ови 
предлози расветљавају значење изразито слабе оцене читаонице.  
-Студенти предлажу и унапређивање нивоа хигијене обезбеђивањем потрошног 
материјала за тоалете; 
- Предлаже се континуирано сервисирање апарата са пићем и храном који су 
ситуирани у холу Школе; 
- Студенти сматрају да је потребно уложити напоре за проширивање капацитета 
амфитеатара; 
-У области која је директно везана за њихове контакте са ваннаставним особљем, 
студенти предлажу унапређивање комуникације и сарадње, очекујући већи степен 
разумевања и љубазности од ненаставног особља. Највише оцене су студенти 
приписали библиотекарима и њиховој помоћи у истраживачким процесима за 
потребе наставе (3,9), док је најслабија оцена приписана помоћно-техничком особљу 
(3,00). 
                                                                                                                                                                                                                       
10.5   Услови и поступак заснивања радног односа и напредовања ненаставног 
особља утврђују се општим актом високошколске установе и доступни су јавности.  
 
10.6   Рад  и  деловање  управљачког  и  ненаставног  особља  су  доступни  оцени 
наставника, ненаставног особља, студената и јавног мњења.  
Описано кроз ставку 10.4. 
 
10.7   Високошколска  установа  обезбеђује  број  и  квалитет  ненаставног  особља  у 
складу са стандардима за акредитацију.  
Школа прати измене законске регулативе којим се прописује број извршилаца у 
односу на потребе високошколске установе. Квалитет ненаставног особља се 
процењује у односу на опште, Законом прописане услове и посебне услове, 
прописане општим актом Школе, Правилником о систематизацији радних места у 
Високој школи за васпитаче струковних студија у Алексинцу ( доказ – Правилник;  
видети изводе из Правилника у оквиру тачке 10.1.). 
О праћењу рада ненаставног особља стара се директор Школе, у складу са својим 



надлежностима. 
                                                                                                                                                                                                 
10.8   Установа   обезбеђује  управљачком   и   ненаставном   особљу  перманентно 
образовање и усавршавање у струци.  
Школа, у складу са финансијским могућностима, обезбеђује могућност за 
континуирано образовање и усавршавање у струци припадницима менаџмента 
Школе и припадницима ваннаставног особља. 
(доказ – Изводи из школске евиденције о стручном усавршавању управљачког тима и 
ваннаставног особља у периоду од 2010/11. године до 2014/15. године).  
 
Припрема документације за стандард 10:  
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 10  
Школа анализира сопствена општа акта којима су регулисане основне надлежности,  
поступак  и  начин  рада  органа  пословођења,  органа  управљања, Студентског 
парламента и стручних служби, врши измене и допуне аката у складу са законским 
променама на нивоу Републике. У општим актима је приказана структура 
организационих  јединица  Школе, и у оквиру ње дефинисана  делатност  стручних 
служби  кроз  које  се  остварује  ненаставна  подршка.  Школа документује да 
обавља редовну периодичну евалуацију процене квалитета рада органа управљања и 
рада стручних служби и да по потреби доноси предлог мера за унапређење квалитета 
њиховог рада ( Описано кроз 10.1. до 10.8.).    
 
б)  SWOT анализа 
Снаге 
-Школа има дефинисане 
надледножности  органа  управљања,  
пословођења  и  стручних органа; 
-Школа има дефинисану организациону 
структуру;  
-Школа прати и оцењује квалитет 
управљања установом, консултујући 
све интересне групе у Школи; 
- Школа предлаже мере за унапређење 
процеса организације, руковођења и 
управљања Школом у односу на 
добијене резултате праћења и 
оцењивања;  
-Школа прати и оцењује квалитета рада 
стручних служби и ненаставног особља, 
уз мере за унапређење;  
-Подршка наставницима приликом 
сагласности за додатни рад;  
-Изражена лојалност запослених Школи 
као установи; 

Слабости 
-Инфериорност запослених за активно 
партиципирање у процесима предлагања 
и одлучивања; 
-Недовољно разумевање значаја и 
ингеренција Наставног већа; 
-Недовољна одговорност према тиму и 
повереним пословима;  
-Унапређивање просторних и 
материјално-техничких услова, као и 
средстава за рад;  
-Недовољно међусобно познавање 
чланова колектива, ситуационо 
условљено; 
-Недовољно разумевање значаја 
адекватне комуникације и уважавања; 

Могућности 
-Континуирана доступност свих 
информација релеватних за запослене, 
као и информација и одлука из рада  
стручних  служби  и  органа 
управљања; 

Препреке 
-Незаинтересованост запослених за 
актуелна дешавања релевантна за 
Школу; 
-Недостатак финансијских средстава за 
унапређивање услова рада, зарада и 



-Унапређивање комуникације 
запослених и студената; 
-Отварање могућности за неформална 
дружења чланова колектива;  

одржавање континуитета у области 
стручног усавршавања наставног и 
ненаставног особља; 

 
Квантификација процене Стандарда 10: +++ - високо значајно. 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 10  
- Подсећање чланова Наставног већа на оквире ингеренција Наставног већа и 
могућности партиципације  наставника и студената у одлучивању; 
-Равномерна расподела задужења међу члановима колектива на пословима од општег 
значаја за Школу; 
- Одговорност за неодговорност у извршењу задатака из области радног места; 
- Подстицање тимског рада;  
- Мотивисање чланова колектива и студената да приликом годишње израде предлога 
за унапређивање услова рада  (у процесу сачињавања финансијског плана), дају своје 
предлоге; 
- Реализација унапређивања материјално-техничких услова рада према исказаним 
приоритетима, а у складу са финансијским могућностима Школе; 
- Стварање прилика за међусобно дружење и упознавање чланова колектива и 
колектива и студената ван формалних школских ситуација; 
- Подстицање културних навика, правила комуникације и међусобног уважавања. 
 
д)  Показатељи и прилози за стандард 10  
Табела 10.1.  Број  ненаставних  радника  стално  запослених  у  високошколској 
установи у оквиру одговарајућих организационих јединица  
Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске установе  
Прилог 10.2. Aнализа резултата анкете запослених, бивших студената и актуелних 
студената о процени квалитета рада органа управљања и рада стручних служби. 

 



Стандард 11: Квалитет простора и опреме 

Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу поседује инфраструктуру 
потребну за имплементацију циљева према стратешким плановима. Величина, 
доступност и квалитет простора и опреме одговарају стандардима који важе за 
високошколске установе. 
 
11.1. Школа поседује примерене просторне капацитете за извођење наставе и рад 
запослених. Укупна површина зграде износи 2177м2, настава се изводи у две смене и 
викендом, те Школа обезбеђује 3,31м2 по студенту, што је више него довољно за 
несметано и професионално извођење наставе на свим програмима. 
 
Веома значајним ресурсом за одржавање наставног процеса, Школа сматра 
постојање вртића у свом саставу, где се са студентима одржава практична 
настава. 
 
11.2 Школа поседује адекватну техничку опрему – рачунаре, пројекторе, камере, итд. – 
која омогућава адекватно извођење наставе. Сва опрема је исправна и стално се 
проверава. 
 
11.3 Школа континуирано прати и усклађује капацитет и опрему са бројем студената.  
 
11.4 Школа обезбеђује запосленима неометан приступ различитим врстама 
информација у електронском облику.  
 
11.5 Школа поседује рачунарску учионицу где студенти могу да користе Интернет. 
 
Опис стања, анализа и процена стандарда 11 
Квалитет радног простора, у целини гледано, је на задовољавајућем нивоу. Највећи 
број учионица, реновиран је (прекречен) у последњих неколико година и опремљен 
новим клупама, столицама, таблама и опремом за презентацију предавања (пројектор, 
рачунар, итд.). Једини већи простор који ишчекује реновирање јесу постојећи 
амфитеатри без простора за кретање међу столицама. Олакшање извођења наставног 
процеса омогућила би изградња још једног амфитеатра који је у плану. У последњих 
неколико година реновиране су и неки кабинети наставника. Иако Школа има 
одговарајући број спремачица, неки делови зграде због тога што дуго нису реновирани 
нису у могућности да се на одговарајући начин одржавају. 

  
Резултати анкета за процену  просторних и материјално-технички услова рада указали 
су на следеће: 
 
Услови Оцена Наведи разлоге због којих 

процењујете да је оцена адекватна и 
предлоге за унапређивање стања 

Просторни услови Студенти 2,42 Према мишљењу наставног и 
ненаставног особља ,,услови рада су 



Наставно и 
ненаставно 
особље 

4,7 сасвим одговарајући“, али би било 
пожељно уколико би било могуће 
изводити наставу у бољим 
условима. 
Иако су студенти квантитативно 
просторне услове проценили 
оценом 2,42, квалитативан опис 
разлога на основу којих су дали 
такву процену, односи се на захтеве 
за већим учионицама (иако су 
учионице просечне величине око 
55м2 и имају капацитет за око 40 
студената, а вежбе са студентима се 
одржавају са групама од по највише 
30 студената) и још једним 
амфитеатром (који је већ у плану 
изградње) 

Укупна просечна 
оцена 

3,56 

  

Наставно и 
ненаставно 
особље 

4,72 

Укупна просечна 
оцена 

3,86 

Материјално-
технички услови 
(намештај, опрема, 
наставна средства, 
финд 
библиотеке...) 

Студенти 2,57 Према речима студената 
материјално-техничке услове би 
требало унапредити, што се односи 
на ,,бољу удобност столица у 
амфитеатрима“, ,,замену старог 
новим намештајем“, ,,обогаћивањем 
библиотечког фонда“...  

 
Школа је већ уложила из сопствених средстава преко 1800000 хиљада динара у 
санацију уништеног дела крова школе површине хоризонталне основе од 354м2 
страдалог у олуји 24. на 25. јуни 2011. године. Самопрегорним радом и 
пожртвовањем свих запослених, без икакве помоћи друштвене заједнице, 
сачувана је зграда  школе и наставни процес без икаквих последица. Другу фазу 
реконструкције крова школе хоризонталне основе од 514м2 финансирало је 
министарство просвете, науке и технолошког развоја у 2012. години. Остала је 
још једна фаза за коју се надамо да ће се наћи средства. 
Такође, важно је истаћи да Школа одржава двориште величине 1 хектара, да је уз 
помоћ Општине Алексинац асфалтирала игралиште, обезбедила реализацију 
постављања осветљења на игралишту, да је обезбедила нове саднице дрвећа које 
су у акцији једног дела запослених и студенаса засађене. Део дворишта је 
опремљен у складу са потребама предшколске деце вртића који се налази у згради 
Школе.  
 
б)  SWOT анализа 
Снаге 

Адекватан простор и материјално-
технички услови за несметано 
извођење наставе 

Слабости 

Дотрајао и стар један део намештаја и 
опреме. 
Недостатак још једног амфитеатра са 



Поседовање вртића у згради школе, као 
наставне базе и сарадња са великим 
бројем предшколских и школских 
установа у градовима из којих долазе 
наши студенти. 

200-250 места. 
Недостатак мотивисаности једног броја 
запослених за унапређивање постојећег 
стања 

Могућности 

Учешће на конкурсима за пројекте који 
се односе на доделу средстава за  
инфраструктурне радове. 
 

Препреке 

Недостатак финансијских средстава за 
реализацију плана мера и активности 
које су усмерене на унапређивање 
просторних и материјално-техничких 
услова 

 
Квантификација процене Стандарда 11: +++ - високо значајно. 

 
ц) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета стандарда 3 
 
У наредном периоду планира се проширење капацитета доградњом још једног 
амфитеатра за 200-250 места. У складу са финансијским могућностима, Школа ће у 
наредном периоду континуирано радити на побољшањуи осавремењивању просторних 
и материјално-техничких услова.   
 
д) Показатељи и прилози за стандард 11 
Табела 11.1. Укупна површина (у власништву високошколске установе и изнајмљени 
простор) са површином објеката (амфитеатри, учионе, лабораторије, наставне базе, 
организационе јединице, службе) 
Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у 
наставном процесу и научноистраживачком раду 
Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе 
Прилог 11.1. Однос укупног простора и броја студената на свим акредитованим 
студијским програмимима 

 



Стандард 12: Финансирање 

12.1 и 12.3. Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу  води рачуна о 
дугорочној финансијској стабилности и одрживости. Директор у сарадњи са 
надлежним службама Школе планира приходе и расходе у складу са могућностима, 
водећи рачуна о томе да Школа несметано обавља основну делатност. Сви финансијски 
послови одобравају се на седници Савета Школе. 
 
12.2 Главни извори финанирања Школе долазе од стране оснивача – Републике Србије. 
Осим буџетских средстава, Школа се у финансирању ослања на сопствене изворе: 
школарине на студијама првог и другог степена, средства прибављена организацијом 
симпозијума ,,Васпитач у 21.веку, студентских уплата (приликом уписа, пријављивања 
испита и сл.). Средства финансирања су садржана у финансијским плановима и 
извештајима који су у прилогу овог стандарда.  
 
12.4 О свим финансијским плановима и извештајима Школа обавештава Наставно 
веће и Савет који их и усваја, као и оснивача Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја у складу са законом. 

- Институција има вишегодишњи план финансирања сопствених активности. У 
оквиру тог плана, буџетирани и стварни трошкови сваког студијског програма и 
целе институције се периодично структурирају и документују. Институција 
анализира евентуална одступања и документује да доноси одговарајуће мере за 
побољшање овог стандарда. 

 
 

б) SWOT анализа 

Снаге 

Извори финансирања су за сада 
редовни и стабилни. Они покривају 
планиране активности Школе и 
доприносе ширењу активности у циљу 
побољшања квалитета наставног 
процеса и кватитета свршених 
студената. 

Слабости 

Све већи материјални трошкови 
Све мањи прилив буџетских средстава 
за материјалне трошкове 

Могућности 

Могуће је увећавање средстава 
сопствених финансирања кроз додатне 
делатности (акредитација програма 
стручног усавршавања, покретања рада 
фотокопирнице, скриптарнице...) 
 

Препреке 

Све мањи број студената који се 
уписује са статусом 
самофинансирајућих студената носи 
опасност у вези са обезбеђивањем 
довољно финансијских средстава који 
се остварују сопственим приходима. 

 

Квантификација процене Стандарда 12: +++ - високо значајно. 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 12 
- Размислити и о производима које факултет може да продаје – нпр. Збирка 

тестова са пријемног испита из претходних година, отварање фотокопирнице и 
скриптарнице итд. 



- Финансирању значајно могу допринети програми доживотног учења –ако се ти 
програми акредитују, могу постати обавезни део стручног усавршавања 
запослених у предшколским установама. 

 
д) Показатељи и прилози за стандард 12  
Прилог 12.1. Финансијски план  
Прилог 12.2. Финансијски извештај за претходну календарску годину  

 



Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета 

Школа је обезбедила значајну улогу студената у процесу обезбеђења квалитета и то 
кроз рад Студентског парламента и њихових представника у телима високошколске 
установе, као и кроз анкетирање студената о њеном квалитету 
 
13.1 Представник студентског парламента (председник) је члан Комисије за обезбеђење 
квалитета рада Високе школе за васпитаче струковних студија у Алексинцу. Такође, у 
саставу Комисије за самовредновање је један члан Студентског парламента. 
 
13.2. Школа обезбеђује улогу студената у процесу обезбеђивања квалитета кроз рад 
Студенстког парламента  и њихових представника у телима Школе (Наставно веће, 
Савет школе, Комисије...). Комуникација управе са Студентским парламенмтом је 
веома добра. Постоји аутономија деловања Студентског парламента, а с друге стране 
помоћ од стране управе у смислу реализације једног броја акција,  штампања и 
копирања материјала, обезбеђивања посебне просторије за рад Студентског 
парламента, са потребном пратећом опремом. 
Школа преко представника који присуствују састанцима Наставног већа и Савета 
школе, предочава Студентском парламенту стратегију развоја и друге правне акте у 
чијем предлагању и усвајању и они сами сами учествују. 
 
13.3. Сви студенти са свих програма учествују у контроли квалитета наставе 
попуњавањем анкета. Наиме, студенти два пута годишње, на крају сваког семестра, 
своја мишљења о педагошком и професионалном раду наставника изражавају 
попуњавајући анкету. 
 
13.4. Студенти преко својих представника активно укључени, на седницама Наставног 
већа, у процесе перманентног осмишљавања, реализацију развоја и евалуацију 
студијских програма у оквирукурикулума и развој метода оцењивања.  
 
б) SWOT анализа 

Снаге 
Представници студентског парламента 
учествују у раду Наставног већа и Савета 
школе, као и у Комисији за обезбеђивање 
квалитета и Комисији за 
самовредновање. 
У анкетирању о педагошком и 
професионалном раду наставника 
учествују сви студенти, са свих 
студијских програм. 
Анкетирање студената и интерпретацију 
резултата врше студенти и сходно томе 
предлажу мере и активности за 
унапређивање.  

Слабости 
Недовољна мотивисаност једног броја 
студената да учествују у анкетирању и 
раду у оквиру Студентског парламента 



 
Могућности 
Укључити студенте у већој мери у  
евалуацију наставних програма, али само 
у оним аспектима у којима они могу да 
дају објективну процену (квалитет 
литературе, њену разумљивост, 
повезаност са праксом...) 

Препреке 
 
Необјективност у попуњавању анкета 
једног дела студената 

 

Квантификација процене Стандарда 13: +++ - високо значајно. 

б) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета стандарда 13. 
 -Указати студентима на значај њиховог укључивања у рад Школе и деловања у смеру 
побољшања квалитета рада. 
-Резултате свих до сада спроведених анкета објавити на сајту школе. 
 
д) Показатељи и прилози за стандард  13  
Прилог 13.1. Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и 
провери квалитета   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета 

14.1 Механизам систематског праћења и периодичне провере квалитета рада Школе 
остварује се: 
1. Преко рада Комисије за обезбеђивање и унапређење квалитета рада чији је један 
члан представник студената. 
2. Преко рада Наставног већа где студенти имају своје представнике. 
3. Преко рада Савета школе где студенти имају три представника 
4. Преко рада студентског парламента 
5. Преко међународне сарадње Школе 
6. Преко повратних информација од послодаваца и бивших студената (у земљи и 
иностранству) код којих су запослени свршени студенти Школе 
 
14.2-14.5 На седницама  Наставног већа редовно се анализирају сви аспекти образовног 
процеса у Школи и предлажу корективне мере. Захваљујући томе у периоду од 2011. до 
2015. године извршена је акредицација још два програма једногодишњих 
специјалистичких студија (Специјалиста за припремни предшколски програм и 
Специјалиста за музичко васпитање), усклађених са сличним програмима у земљама 
ЕУ. У овом периоду извршена је и поновна акредитација измењеног и битно 
побољшаног програма (у складу са уоченим недекватностима неких предмета за дату 
област) Специјалисте за драмско васпитање. Акредитацијом наведених програма 
квалитет и ниво наставног процеса битно је побољшан и усклађен са стварним 
потребама предшколских установа. Структура наведених програма прављена је тако да 
одговара непосредним, практичним потребама у раду будућих струковних васпитача. 
До нових предлога структуре програма дошло се систематском анализом исхода 
наставног процеса.  Доказ: резултати анкета студената које су спроведене на свим 
нивоима студија као и повратне информавије које Школа добија од студената који су у 
радном односу или су новозапослени. Напомињемо да се у згради Школе налазе две 
групе предшколске деце у целодневном боравку у којима раде и наши бивши студенти. 
На седницама наставног већа периодично се разматрају и проблеми обезбеђивања 
високостручног и квалитетног наставног кадра. У том смислу у Школи је запослен 21 
наставник на неодређено радно време од чега 16 доктора наука. Повећање броја 
докрора наука је од изузетне важности за успешан рад Школе и нови искорак при 
акредитацији мастер струковних студија. 
На седницама Наставног већа редово се анализира уписна политика и пролазност 
студената по годинама студија. Посебна пажња се поклања оним предметима на којима 
је пролазност слабија и наставницима тих предмета са предлогом мера. Доказ: 
записници са седница Наставних већа. Такође, у оквиру рада Савета школе усвајају се 
годишњи извештаји о раду у којима је детаљно приказана пролазност студената по 
испитним роковима, број уписаних и дипломираних студената на свим нивоима студија 
као и друге активности од значаја за бољи и успешнији рад. Сваке године крајем 
октобра Савет школе усваја и план рада за наредну школску годину у коме су садржане 
и мере које имају за циљ унапређене квалитета рада посебно оних које предлажу 
студенти.  
Руководство школе, Наставно веће и Савет школе са студентским парламентом 
систематски раде на побољшању квалитета рада практично у свим областима везаним 



за образовни процес. У процесу самовредновања урађено је девет врста анкета. У 
највећем броју анкета изјашњавали су се студенти.  
Кроз сарадњу са Педагошким факултетом из Марибора (Република Словенија) као и 
Педагошким факултетом из Великог Трнова (Република Бугарска) врши се упознавање 
са радом ових високошколских установа, њиховим програмима и достигнутим 
резултатима. То представља изузетан извор информација и искустава за побољшање 
квалитета рада у Школи.  
Кроз перманентну (сваке године) организацију акредитованог Симпозијума “Васпитач 
у 21. веку” у Сокобањи наставници школе размењују најновија сазнања из посебних 
области значајних за предшколство, упознају структуру и начине функционисања 
високошколских установа са којих долазе учесници Симпозијума: Црне Горе, Босне и 
Херцеговине, Хрватске, Македоније, Турске, Чешке итд. Размена сазнања (везаних за 
практичан рад) посебно је значајна и са васпитачима и директорима предшколских 
установа који су на Симпозијуму присутни увек у великом броју. 
Преко потврђивања веродостојности диплома које издаје Школа послодавцима, на 
њихов захтев, из земаља ЕУ (Норвешке, Холандије, Шведске, Немачке, ...), Швајцарске  
који су запослили свршене васпитаче школе долази се до важних информација о 
квалитету наставног процеса у коме су образовани студенти способни да успешно раде 
у било којој земљи света. 
14.6 Извештај о самовреновању усваја Савет школе. Извештај о самовредовању 
презентује се на сајту школе. 
 
б) SWOT анализа 

Снаге 
Школа поседује механизме систематског 
праћења и периодичне провере квалитета 
рада. 
Школа систематски прати и периодично 
проверава квалитет свог рада. 
Школа упоређује свој квалитет рада са 
радом високошколских установа у земљи 
и  иностранству. 
Школа добија повратне информације од 
послодаваца (из земље и иностранства и 
самих бивших студената) који су 
запослили свршене студенте Школе. 
Извештај о самовредновању је јавно 
доступан. 

Слабости 
Не постојање мотивације једног дела 
запослених за системтску проверу и 
процену квалитета рада Школе. 

Могућности 
Успостављање сарадње са већим бројем 
високошколских установа из 
иностранства. 
Аплицирање на различитим пројектима 
са високошколским установама из 
иностранства. 
Сарадња са предшколским установама из 

Препреке 
Не постојање јединствене базе података о 
запосленим свршеним студентима у 
земљи и иностранству. 
 



земље и иностранства. 
 

Квантификација процене Стандарда 14: +++ - високо значајно. 

б) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета стандарда 14 
- Сарадња са иностраним високошколским усановама, посебно кроз заједничке 

пројекте. 
- Сарадња и размена информација са предшколским усановама и послодавцима у 

земљи и иностранству. 
- Сарадња са Националном службом за запошљавање. 
- Мотивисање запослених за већи ангажман у циљу континуираног праћења 

квалитета рада Школе.  
д) Показатељи и прилози за стандард  14  
Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту високошколске установе о 
активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у 
циљу одржавања и унапређење квалитета рада високошколске установе. 
 

http://vsvaspitacka.edu.rs


















 
 
 
 
 
 
Мере и субјекти обезбеђивања квалитета садржане су у Акционом плану за 
спровођење Стратегије-Прилог 1.3. 















































 
 

 
 
 
Годишњи извештаји успостављеног тела за унутрашње осигурање квалитета 

високошколске установе су део Извештаја о раду Школе за сваку школску годину 
почевши од 2011/2012. године па до 2014/2015. године. 







 
 
 
Прилог 3.2. Списак свих анкета 
 
 
 
1. Анкета за студенте прве године основних студија (при упису) 
2. Анкета за студенте свих година и нивоа студија 
3. Упитник за вредновање студијског програма (за студенте) 
4. Упитник за вредновање рада ваннаставног особља (за студенте) 
5. Упитник за самоевалуацију квалитета наставе (за наставнике) 
6. Упитник о условима рада (за студенте, наставнике и ваннаставно 

особље) 
7. Анкета запослених радника на Високој школи за васпитаче 

струковних студија у Алексинцу 
8. Анкета дипломираних студената о раду школе, студијским 

програмима, условима рада, партиципацији студената у одлучивању и 
објективности оцењивања 

9. Анкета за послодавце о процени знања и умећа својих запослених, 
свршених студената Високе школе за вапитаче струковних студија у 
Алексинцу 

 













































































































































































































 
 
 
Прилог  5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче 
стицање активних компетенција наставника и сарадника  
 

 

1. Свим наставницима запосленим у Високој школи за васпитаче 
струковних студија у Алексинцу омогућено је сваке године учешће на 
Симпозијуму „Васпитач у 21. веку“ акредитованом од стране Завода за 
унапређивање образовања и васпитања, који се одржава у Сокобањи у 
последњој недељи марта. Разноврсност тема, радова и учесника значајно 
доприноси стицању активних компетенција наставника, а посебно 
повезивање теорије и прктичног рада у предшколским установама. 

 
2. Школа је пружала активну подршку својим наставницима 

(специјалистима и магистрима) у циљу њиховог усвршавања и завршетку 
докторских студија. Захваљујући томе, у периоду од 2011. године па до 2016. 
године 6 нставника Школе (др Далиборка Поповић, др Момочило 
Симоновић, др Марина Гавриловић, др Игор Петровић, др Милош 
Насковић, др Соња Величковић) је одбранило докторску дисертацију и 
одмах потом било изабрано у звање професора струковних студија. 



Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за 
остварене резултате у научноистраживачком раду 
 
 
1. др Стојан Обрадовић  је добитник Повеље Задужбине Андрејевић из 
Београда у 2014. години за допринос развоју научног стваралаштва. 
 
2. др Даница Столић 
-Књижевна награда „Тома Радосављевић“,  Лепосавић, 2012. 
-Књижевна награда „Тома Радосављевић“ , Лепосавић, 2014. 
 
3. др Марина Гавриловић 
-Године 2014. освојила је награду за очување традиције и културне баштине 
града Ниша, за монографију „Музичко образовање у Нишу и нишкој регији 
1827 – 1940“, коју додељује Светосавски сајам књига 



 
 
 
 
 
Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу 
на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи 
 
 

1. На Високој школи за васпитаче струковних студија у Алексинцу 2 
су наставника укључена у пројекте 

 
2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на 

укупан број наставника и сарадника на високошколској установи је:          

095.0
21
2

=  

 
 



 
 
 
Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број 
наставника и сарадника на високошколској установи 
 
 
 
1. У претходној календарској години објављено је према критеријумима 
Министарства 6 радова 
 
2. Укупан број наставника у Школи је 21 
 
3. Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника и 

сарадника на високошколској установи је: 285.0
21
6

=  

 
 
 















 
 
 
Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен 
акредитацијом помножен са бројем година трајања студијског програма) и 
броја запослених наставника на нивоу установе 
 
 

1. Укупан број студената одобрен акредитацијом на основним 
трогодишњим струковним студијама је:145x3=435. 

 
2. Укупан број студената одобрен акредитацијом на једногодишњим 

специјалистичким струковним студијама (на три смера) је: 85x1=85. 
 
3. Укупан број студената на нивоу школе одобрен акредитацијом је:  

435+85=520. 
 

4. Укупан број наставника запослених у школи на неодређено радно 
време је: 21. 

 
5. Однос укупног броја студената у школи и наставника запослених у 

школи је: 76.24
21

520
= .  

 

































































 
 
 
Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и 
одступања од усвојених процедура оцењивања 
 
 
 
 

Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од 
усвојених процедура оцењивања регулисане су Правилником о студирању и 
Правилником о оцењивању 
 
 















Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на високошколској установи (са редним 
бројевима) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р.б. Аутори Назив уџбекика (монографије) Издавач Место Година 
издања 

30981 Јован Живковић, Ђокица 
Јовановић 

Ка социологији Државни универзитет Нови Пазар 2008 

29084 Јован Живковић Друштво Свен Ниш 2013 
30945 Воја Марјановић, Милутин 

Ђуричковић 
Књижевност за децу I Висока школа за васпитаче 

струковних студија, Libro company 
Алексинац, 
Краљево 

2007 

26766 Воја Марјановић, Милутин 
Ђуричковић 

Књижевност за децу II Висока школа за васпитаче 
струковних студија, Libro company 

Алексинац, 
Краљево 

2007 

26573 Даница Радуновић Столић, 
Милутин Ђуричковић 

Култура говора Висока школа за васпитаче 
струковних студија, Libro company 

Алексинац, 
Краљево 

2008 

27783 Лазар Стошић Информатика и стандардни 
софтвер РС-а 

Висока школа за васпитаче 
струковних студија, Аурора о.д. 
Врање 

Алексинац, 
Врање 

2010 

27662 Драган Поповић, 
Момчило Симоновић 

Психологија и психологија 
спорта 

Драган Поповић, 
Момчило Симоновић 

Лепосавић 2008 



 
 
 
 
Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори 
наставници запослени на установи са бројем наставника на установи 

 
 
1. Укупан број уџбеника и монографија, чији садржаји покривају наставне 

планове и програме, наставника запослених у школи је: 7 
 
2. Укупан број наставника запослених у школи је: 21 
 
3. Однос броја уџбеника и монографија и наставника запослених, на 

неодређено радно време, у школи је: 0.33 



























































  
 
Прилог 13.1. Документација која потврђује учешће студената у самовредновању 
и провери квалитета 
 
 
 

1. Одлука о формирању Комисије за самовредновање чији је један од 
чланова студент, председник Студентског парламента Ана Петровић.- у 
Прилогу 1.3. 

 
2. Одлика о формирању Комисије за обезбеђивање и унапређивање 

квалитета чији је један од чланова студент Лазар Стојановић.- у Прилогу 1.3. 
 
 
3. Потписана анализа Упитника за студенте (Упитник за вредновање 

студијског програма) и од стране члана Комисије за самовредновање студента 
Ане Петровић.- у Прилогу 5.1. 

 
 
4. Потписана анализа Упитника за студенте (Упитник за вредновање рада 

ваннаставног особља) и од стране члана Комисије за самовредновање студента 
Ане Петровић.- у Прилогу 10.2. 

 



Табела  4.1.  Листа  свих студијских  програма  који  су  акредитовани  на  
високошколској установи са укупним бројем уписаних студената на свим  
годинама студија у текућој и претходне 2 школске године 
   *  (број студената одобрен акредитацијом помножен са бројем година трајања   
       студијског програма 
 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма и поље 

*Укупно 
акредитован

број 
студената 

 

Укупно уписани број студената на свим 
годинама студија у последње 3 године   

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

ОСС - Основне струковне студије-ДХ  

1. Образовање струковних 
васпитача за рад у 
предшколским 
установама 

435 448 442 451 402 

 Укупан број студената 
(ОСС) 

435 448 442 451 402 

 
 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма 

Укупно 
акредитован

број 
студената 

Укупно уписани број студената на све 
године студија у последње 3 године   

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

ССС - Специјалистичке струковне студије-ДХ  

1. Специјалиста за драмско 
васпитање  

25 28 22 30 25 

2. Специјалиста за припремни 
предшколски програм 

40 - 41 45 40 

3. Специјалиста за музичко 
васпитање 

20 - - - 3 

 Укупан број студената (ССС) 85 28 63 75 68 

 

Р. 
б. 

 
*Ниво 

студија 

Број 
програма 

Укупно 
акредитов

ан број 
студената 

Укупно уписани број студената на све године 
студија у последње 3 године   

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

1. OСС-ДХ 1 435 448 442 451 402 
2. ССС-ДХ 3 85 28 63 75 68 

     * раздвојити нивое студија по пољима (нпр. ОАС – ДХ, ОАС – ТT,  OAC - ИМТ) 
 



 
 
Табела 4.2. Број и проценат  дипломираних  студената (у  односу  на  број  уписаних)  у претходне 4 школске године у  
оквиру  акредитованих  студијских програма. Ови подаци се израчунавају тако што се укупан број студената који су 
дипломирали у школској години (до 30. 09.) подели бројем студената уписаних у прву годину студија исте школске 
године. Податке показати посебно за сваки ниво студија. 
 

*Ниво 
студија 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

уписани диплом. % уписани диплом. % уписани диплом. % уписани диплом. % 

OСС-ДХ 151+11 106 65.43 152+7 99 62.26 147+7 129 83.76 130+15 124 85.51 
Дошколовање 

(студенти 
уписани у 

трећу годину 
који су 

претходно 
завршили 

више 
образовање)-

ДХ 

17 38 223.52 20 33 165 34 20 58.82 17 32 188.23 

ССС-ДХ 28 20 71.42 63 24 38.09 75 51 68 68 54 79.41 
Укупно 207 164 79.22 182 156 85.71 263 200 76.04 230 210 91.30 

   * раздвојити нивое студија по пољима (нпр. ОАС – ДХ, ОАС – ТТ, OAC - ИМТ) 
Уписани студенти = студенти који су први пут уписани у прву годину + студенти који поново слушају прву годину 



 
 
Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Овај податак се добија тако што се за студенте 
који су дипломирали до краја школске године (до 30.09.) израчуна просечно трајање студирања. Податке показати 
посебно за сваки ниво студија. 
 

*Ниво 
студија 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Број 
дипломи- 

раних 

Просечно 
трајање 
студија 

Број 
дипломи- 

раних 

Просечно 
трајање 
студија 

Број 
дипломи- 

раних 

Просечно 
трајање 
студија 

Број 
дипломи- 

раних 

Просечно 
трајање 
студија 

OСС-ДХ 106 3.75 99 4.05 129 3.79 124 4.17 
Дошколовање 

(студенти уписани у 
трећу годину који су 
претходно завршили 
више образовање)-ДХ 

38 2.74 33 2.88 20 3.05 32 2.13 

Специјалиста за 
драмско васпитање-ДХ 

20 2.00 23 2.00 21 2.05 26 2.31 

Специјалиста за 
припремни 

предшколски програм-
ДХ 

- - 1 1.00 30 1.80 28 2.14 

Специјалиста за 
музичко васпитање-ДХ 

- - - - - - - - 

Укупно         
   * раздвојити нивое студија по пољима (нпр. ОАС – ДХ, ОАС – ТТ, OAC - ИМТ) 
 



 
 
 
 
Табела 6.2.  Списак  наставника  и  сарадника  запослених  у високошколској 
установи, учесника у текућим међународним и домаћим пројектима 
 
 

Ред
ни 

број 
Име презиме Звање Назив пројекта 

1. 

Јован Живковић Проф. др Традиција, модернизација и 
национални идентитет у Србији и 
на Балкану у процесу 
европских интеграција (бр. 179074) 

2. 

Јован Живковић Проф. др Одрживост идентитета Срба и 
националних мањина у пограничним 
општинама источне и југоисточне 
Србије (179013) 

3. 
Далиборка Поповић Професор 

струковних 
студија 

Партнерски за образовање (Фонд 
за отворено друштво) 

Напомена: Подкомисија ће, случајним избором, проверити податке 

 



Табела 6.3.  Збирни  преглед  научноистраживачких и уметничких резултата  у 
уставови у претходној календарској години према критеријумима 
Министарства 
 

Ред
ни 

број 

Резултат (назив научног/уметничког 
резултата) 

*Према Правилнику 
Министарства  

(М10, М20, М30, М40, 
М60, М70, М80, M90)    

Број 
резултата 

1. 

Stošić L, Stošić I. (2015). Perception of teachers 
regarding the implementation of the internet in 
education, Computers in Human Behavior, Volume 53, 
Pages 461-468 
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?auto
r=Stosic%20Lazar 

M23 3 

2. 

Поповић, Д. (2015) Проблем вршњачког насиља из 

угла ученика. Педагошка стварност, бр.1. 60-72. 

ISSN 0553-4569, COBIS.SR-ID 3883522  UDC 

316.624-0257.874   

M52 2 

3.  

Поповић, Д. (2015) Хуманистички приступ у 
савременим предшколским програмима, у: 
Ђуричковић, М. (прир.књигу резимеа)  Васпитач у 
21.веку стр. 37.Алексинац. Висока школа за 
васпитаче струковних студија. 

M34 0,5 

4. 

Поповић, Д. (2015) Ефекти програма,, Школа без 
насиља. у: Настава  учење-евалуација васпитно-
обраѕовног рада. Ужице. Учитељски факултет. 
ISBN 978-86-6191-035/7 УДК 316.624-057.874 

М14  4 

5.  

Поповић, Д. (2015) Програми превенције 
вршњачког насиља у функцији развијања 
хуманистичких, интеркултуралних и националних 
вредности. У: Улога образовања и васпитања у 
развијању хуманистичких, интеркултуралних и 
националних вредности. Косовска Митровица. 
Филозофски факултет. 
ISBN 978-86-6349-036-9 УДК 316.624-057.874 
159.923.5-057.874 

М14 4 

6. 
Величковић, С. (2015). Примери програма 
предшколског васпитања у свету, Педагошка 
стварност бр. 1 (122-133). 

М52 2 

Напомена: *За уметничке резултате корисити адекватне ознаке  



 
 



 
 
 
Табела 6.4. Списак SCI/ ССЦИ-индексираних радова по годинама за 
претходни трогодишњи период. 
 
 

Р.
Б. 

Радови (на СЦИ/ ССЦИ листи)   у научним часописима са 
званичне листе ресорног министарства за науку у сладу са 
захтевима допунских стандарда за дато поље (аутори, назив 
рада, часопис, година) 

М 

1. S. Obradović, Empirical Evidence in the Structure of Physical Theories, 
Foundations of Science (Found Sci), Vol. 18, No. 2, (2013), 307-318. 

M23 

2. 

Stošić L, Stošić I. (2015). Perception of teachers regarding the 
implementation of the internet in education, Computers in Human 
Behavior, Volume 53, Pages 461-468 doi:10.1016/j.chb.2015.07.027, 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215300388  
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stosic%20Lazar 

M23 

3. 

Dr Lazar Stošić, Dr Milena Bogdanović: RC4 stream cipher and 
possible attacks on WEP, (IJACSA) International Journal of Advanced 
Computer Science and Applications, Vol. 3, No. 3, march 2012, pp. 110-
114, ISSN 2156-5570 (Online), ISSN 2158-107X (Print), 
https://www.thesai.org/Downloads/Volume3No3/Paper19-
RC4_Stream_Cipher_And_Possible_Attacks_On_WEP.pdf 
 

M23 

4.  
Поповић Д. (2011), Међузависност деловања породице и школе у 
превенцији насиља међу децом. Београд. Настава и васпитање, бр.1, 
116-129. ISSN 0547-3330, UDK 37.018.2;316.624-053.5  

M24 

 



 
 
Табела 7.1.  Преглед  броја  наставника  по  звањима  и  статус  наставника  у  
високошколској установи  (радни однос са пуним и непуним радним 
временом, ангажовање по уговору) 
 

А. Наставници у сталном радном односу 
 

Р. 
б. 

Матични број Име, средње слово, 
презиме Звање Датум 

избора 
% 

запослења 
Област за коју је биран 

1. 1105960733533 Стојан М. Обрадовић ПС 01. 10. 2006. 100 Биолошко-физичке науке 
2. 2402955915028 Даница В. Столић ПС 16. 07. 2007. 100 Филолошке науке 
3. 1712947730022 Јован Д. Живковић ПС 01. 10. 2009. 100 Социолошке науке 
4. 0107967934010 Милутин Б. Ђуричковић ПС 02. 09. 2009. 100 Филолошке науке 
5. 1601957710414 Мирољуб Б. Јоковић ПС 13. 10. 2011. 100 Филолошке науке 
6. 1306973742014 Лазар В. Стошић ПС 07. 07. 2009. 100 Рачунарске науке 
7. 2704960923019 Мићо Д. Милетић ПС 15. 10. 2010. 100 Математичке науке 

8. 1305976785818 Далиборка Р. Поповић ПС 01. 09. 2013. 100 Педагошке науке 

9. 0203981753710 Игор Д. Петровић ПС 29. 04. 2015. 100 Филолошке науке-
енглески језик 

10. 1407954970007 Момчило Д. Симоновић ПС 19. 11. 2012. 100 Психолошке науке 

11. 1910978731325 Иван М. Јанковић ПС 15. 10. 2010. 100 Физичко васпитање и 
спорт 

12 0307968710484 Мирослав Д. Кука  ПС 01. 12. 2008. 100 Педагошке науке 

13. 0105961736311 Марина Ј. Гавриловић ПС 26. 12. 2013. 100 Музика и извођачке 
уметности 

14. 1007973733514 Игор М. Станојевић ПС   23. 08. 2012.  100 Физичко васпитање и 
спорт 

15. 1309974731333 Милош П. Насковић ПС 25. 12. 2015. 100 Ликовне уметности 

16. 2411964478020 Соња И. Величковић ПС 22. 03. 2016. 100 Педагошке науке 

17. 2012962787024 Весна Б. Краварушић П 14. 10. 2013.  100 Педагошке науке 

18. 2808981788936 Анкица Н. Симона 
Ковачевић 

П 13. 10. 2011. 100 Социолошке науке 

19. 2706974753712 Радован М. Станојевић П 01.. 02. 2012. 100 Ликовне уметности 

20. 1707957731317 Зоран Б. Живадиновић П 01. 10. 2011.  100 Музика и извођачке 
уметности 

21. 0102966735039 Биљана М. Вујовић П 21. 10. 2011. 50 Драмске и аудиовизуелне 
уметности 

Напомена: Поткомисија ће, случајним избором, проверити радне књижице 

 

 



 

 

Б. Наставници по уговору 
 

Р. 
б. 

Матични број Име, средње 
слово, презиме Звање Датум 

избора 
Број 

уговора 
Сагласност 

број 
Област за коју 

је биран 

1. 0407959790011 Бранко Ј. 
Поповић 

ВП 09. 11. 2011. 127 16/4 Сценска 
уметност и 
филмска и ТВ 
култура 

2. 2208962735034 Јадранка Ј. Коцић ВП 24. 06. 2014. 140 01-876/1 Физичко 
васпитање и 
спорт 

3. 1003966786038 Зорица П. 
Дуковић 

ПС 29. 10. 2009. 129 01-59/2-
2016 

Драмске и 
аудиовизуелне 
уметности 

Напомена: Поткомисија ће случајним избором проверити уговоре о раду и сагласности 

 
 



 
Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској 
установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по 
уговору) 
 

A. Сарадници у сталном радном односу 
 

Р. 
б. 

Матични број Име, средње 
слово, презиме Звање Датум 

избора 
% 

запослења Област за коју је биран 

1. - - - - - - 

Напомена: Поткомисија ће, случајним избором, проверити радне књижице 

 



Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима, и 
годинама студија  на текућој школској години. 
 

Р. 
б. 

Назив студијског програма и 
поље 

Акредитов
ан број 

студената 
за упис у 

прву 
годину 

Стварно уписани у текућу 
школску годину (2015/16)  

I  
год. 

II 
год. 

III 
год. 

 
збир 

OСС – Oсновне струковне студије-ДХ 
1. Образовање струковних 

васпитача за рад у 
предшколским установама 

145 120 107 106 334 

 Дошколовање 
(доквалификација) 

 - - 24 24 

 Укупан број (ОСС)  120 107 130 357 
 
 

Р. 
б. 

Назив студијског програма и 
поље 

Акредитов
ан број 

студената 
за упис у 

прву 
годину 

Стварно уписани у текућу 
школску годину (2015/16) 

I год збир 

CСС – Специјалистичке струковне студије-ДХ  

1. Специјалиста за драмско 
васпитање 

25 25 25 

2. Специјалиста за припремни 
предшколски програм 

40 27 27 

3. Специјалиста за музичко 
васпитање 

20 1 1 

 Укупан број студената (CСС) 85 53 53 
 

 
Укупан број студената ОСС+ССС 

Акредитов
ан број 

студената 
за упис у 

прву 
годину 

Стварно уписани у текућу 
школску годину (2015/16) 

145+85 
(435+85) 

410 

 
 



Табела 8.2. Стопа успешности студената. Овај податак се израчунава за 
студенте који су дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а 
завршили студије у року предвиђеном за трајање студијског програма 
 
* Студенти који су дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили студије у 
предвиђеном року (успешни студенти) 
** Студенти уписани у I годину у генерацији успешних студента (из претходне колоне) 
*** Однос броја упешних студената и броја уписаних у I годину у генерацији успешних        
студената у % 
 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма и поље 

*Број успешних 
студената  

**Број уписаних у 
I годину студија у 

генерацији 
успешних 
студената 

***%  
успешних 
студената 

ОСС - Основне струковне студије-ДХ 

1. 

Образовање 
струковних васпитача 
за рад у предшколским 
установама 

26 159 16.35% 

 Укупно  (ОСС) 26 159 16.35% 

*Успешни студенти су уписани школске 2012/2013. године, а дипломирали 
школске 2014/2015. године (до 30. 09. 2015.). 
 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма и поље 

*Број успешних 
студената  

**Број уписаних у 
I годину студија у 

генерацији 
успешних 
студената 

***%  
успешних 
студената 

ССС – Специјалистичке струковне студије  

1. Цпецијалиста за 
драмско васпитање  

0 25 0% 

2. 
Специјалиста за 
припремни 
предшколски програм 

1 40 2.5% 

3. Специјалиста за 
музичко васпитање 

0 3 0% 

 Укупно  (CСС) 1 68 1.47% 

*Успешни студенти су уписани школске 2014/2015. године и специјалистичке 
студије завршили исте школске године (до 30. 09. 2015.). 
 
 
 



Укупно 
 

ОСС+ССС 

*Број успешних 
студената  

**Број уписаних 
у I годину 
студија у 

генерацији 
успешних 
студената 

***%  
успешних 
студената 

27 227 11.89% 

 



 
 
 
Табела 8.3.  Број студената који су уписали текућу школску годину (2015/2016) 
у односу на остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске 
програме по годинама студија 
 

*Ниво студија 
II год. III год. 

60 37-60 испод 
37 60 37-60 испод 

37 
OСС-ДХ 42 65 38 70 37 9 
ССС-ДХ - - - - - - 

Укупно 
42 65 38 70 37 9 

 * раздвојити нивое студија по пољима (нпр. ОАС – ДХ, ОАС – ТТ, ОАС – ИMT) 
 



 
 
 
 
Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи 
 

Р. б. Библиотечке јединице Број 

1. Књиге на српском језику 24695 

2. Књиге на страним језицима 305 

3. Књиге на језицима националних мањина 2 

 УКУПНО 25002 

1. 
Монографије на српском језику 200 

 

2. Монографије на страним језицима 15 

3. Монографије на језицима националних мањина - 

 УКУПНО 215 

1. Часописи на српском језику 5239 

2. Часописи на страним језицима 40 

3. Часописи на језицима националних мањина - 

 УКУПНО 5279 

1. Уџбеници на српском језику 4427 

2. Уџбеници на страним језицима 16 

3. Уџбеници на језицима националних мањина - 

 УКУПНО 4443 

СВЕГА 34939 
 

 



 
 
 
Табела 9.2.  Попис информатичких ресурса 
 

Редни 
број Назив опреме Број   

1. Информатичке лабораторије/учионице 1 (са 29 рачунара) 

2. Рачунари у кабинетима наставника и 
сарадника 

9 

3. Рачунари у службама 7 
4. Рачунари у салама за предавања 5 
5. Сервери - 
6. Видео бимови 6 
7. Опрема за студије на даљину - 
8. Интерактивна табла (Паметна табла) 1 
 Oстало - 

 
 



 
Табела 10.1.  Број  ненаставних  радника  стално  запослених  у  
високошколској установи у оквиру одговарајућих организационих јединица  
 

Р. 
б. 

Назив 
организационе 

јединице 
Радно место Матични број Име, средње слово, 

презиме Квалификација 

1. 

Послови са 
посебним 
овлачћењима и 
оговорностима 

Секретар 1012956731315 Владеета Б. 
Живадиновић Висока 

2. 

Послови са 
посебним 
овлачћењима и 
оговорностима 

Шеф 
рачуноводства 0405957736327 Мионка Н. Масал Висока 

3. 
Административн
и и технички 
послови 

Референт за 
студентска питања 3008979736322 Тамара Ј. Крстић Висока 

 
Послови других 
струних 
сарадника 

Информатичар 0811960731318 Славиша М. Петровић Висока 

4. 
Административн
и и технички 
послови 

Референт за 
студентска питања 3105962108250 Мирјана Д. Петровић Виша 

5. 
Послови 
одржавања 
чистоће 

Библиотекар 2711973736346 Снежана Д. Ђорђевић Висока 

6. 
Административн
и и технички 
послови 

Благајник 0404966736325 Драгана Б. 
радосављевић Средња 

7. 
Административн
и и технички 
послови 

Медиотекар 2307970731313 Владан Р. Митровић Средња 

8. 
Послови других 
струних 
сарадника 

Књижничар 1411964736328 Златица В. Нешић Средња 

9. 
Административн
и и технички 
послови 

Домар 0905963731348 Драган Д. Илић Средња 

10. 
Административн
и и технички 
послови 

Ложач 2604958731329 Славе П. Стошић Средња 

11. 
Послови 
одржавања 
чистоће 

Спремачица 0308957736313 Славица А. Коцић Осмогодишња 

12. 
Послови 
одржавања 
чистоће 

Спремачица 1511965736318 Мирјана Д. Игњатовић Осмогодишња 



13. 
Послови 
одржавања 
чистоће 

Спремачица 2702959736326 Гордана В. Пауновић Осмогодишња 

14. 
Послови 
одржавања 
чистоће 

Спремачица 1107962736311 Љиљана Р. Станојевић Осмогодишња 

15. 
Административн
и и технички 
послови 

Портир-ноћни 
чувар 1011954731338 Светислав С. Коцић Осмогодишња 

16. 
Административн
и и технички 
послови 

Портир-ноћни 
чувар 0504972731321 Дејан Ш. Саитовић Осмогодишња 

 
 
 



Табела 11.1.  Укупна  површина (у  власништву  високошколске  установе  и 
изнајмљени   простор)   са   површином   објеката (амфитеатри,   учионице, 
лабораторије, организационе јединице, службе)  
 
Редни 

број 
Просторија Број Број 

места Површина м2 

1. Амфитеатар 2 240 262 

2. Слушаонице, 
учионице 

7 350 378 

3. Вежбаонице    
4. Лабораторије 1 30 64 

5. Компјутерске 
лабораторије 

1 20 64 

6. Радионице    
7. Библиотеке 1  88 
8. Читаонице 1 20 32 
9. Сале 1 20 63 
     

УКУПНО    

 Наставни кабинети 9 21 140 

 Лабораторије за рад 
наставног особља 

   

 Студентска служба 1 2 12 
 Секретаријат 2 18 12 

 Студентски 
парламент 

1 20 20 

УКУПНО 
__26___ __721___ _____1135______ ____3.31_______ 

м2/студенту 
 

 
Школа ради у преподнрвној и поподневној смени као и суботом и 

недељом тако да је радни простор зграде сасвим довољан за успешан и 
несметан рад установе.  
 



 
 
Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се 
користи у наставном процесу и научноистраживачком раду 

Редни 
број Назив и тип Намена Број 

1. Графоскоп  5 

2. Кинопројектор  2 

3. Епископ  2 

4. Дијапројектор (ручни)  3 

5 Дијапројектор (аутоматски)  4 

6. Касетофон  2 

7. Грамофон  2 

8. Магнетофон  3 

9. Респондер  1 

10. Микроскоп  5 

11. Радио апарат ХЦП  3 

12. Римстол  4 

13. Телевизор  5 

14. Видео рекордер  3 

15. Видео бим  5 

16. Музички стуб   2 

17. ДВД плејер  1 

18. Дигитални фотоапарат  1 

19. Рачунар  20 

20. Преносни рачунар  3 

21. Скенер  1 

22. Веб камера  1 

23. Штампач  1 



24. Интегратвна (паметна) табла  1 

25. Гитара  20 

26. Пианино  1 

27. Музичка табла  1 

28. Електрични клавир  1 

УКУПНО  103 

 
 



 
Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе 

 

Редни 
број Назив установе Број уговора Место и адреса 

Телефон 
одговорног 

лица 
1. ПУ „Лане“  22 Алексинац, 

Мишићева 1 

018-4804-827 

2. ОШ „Радоје 
Домановић“  

927 Ниш, Генерала 
Милојка 
Лешњанина 49а 

018-511-030 

3. ПУ „Меда“  929 Ниш, Таковска 
4а 

018-522 698 

4.  ПУ „Буцко“ 928 Сокобања, 
Митрополита  
Михајла 16 

018-880-014 

5. ПУ „др Сима 
Милошевић“ 

1690 Земун,  Капетана  
Радича 
Петровоћа 26 

011-2606662 

6.  Алексиначко 
аматерско 
позориште 

80 Алексинац, 

Партизанска 20 

018-804822 

7. Центар за 
социјални рад 
Општине 
Алексинац, Дом 
„Христина 
Маркишић“ 

334 Алексинац, 
Тихомира 
Ђорђевића 2 

018-807706 

8. Основна школа за 
образовање и 
васпитање деце и 
омладине са 
сметњама у 
развоју „Суза и 
смех“ 

225 Алексинац, 
Станка 
Милосављевића 
9 

018-804626 

Напомена: Подкомисија ће, случајним избором, проверити уговоре 

 




