
Aнкета за родитеље

Рад школе током ванредног стања
прва недеља априла, 2020.године



Узорак

 Анкету је радило укупно 312 родитеља.

 69,9% мајки и

 30,1% очева

 38,8% родитеља детета од 1. до 4. разреда

 40,1% родитеља детета од 5. до 8. разреда

 21,2% родитеља више деце од 1. до 8. разреда



Самопроцена техничких услова

 45,5% родитеља оцењује своје техничке услове као потпуно 

задовољавајуће – оцена 5

 27,9% родитеља даје оцену 4

 21,2% родитеља даје оцену 3

 4,8% родитеља даје оцену 2 и

 0,6% родитеља оцењује своје техничке услове као потпуно 

незадовољавајуће



Самопроцена дигиталне 
оспособљености

 42,3% родитеља оцењује своју дигиталну оспособљеност 

као потпуно задовољавајућу – са оценом 5

 30,1% родитеља даје оцену 4

 19,9% родитеља даје оцену 3

 6,7% родитеља даје оцену 2

 1% родитеља оцењује своју дигиталну оспособљеност као 

потпуно незадовољавајућу, са оценом 1



Праћење наставе 

 96,2% родитеља наводи да њихово дете/деца редовно 

прате наставу на даљину.

 43,9% родитеља наводи да њихово дете проводи више од 

3h пратећи наставу и решавајући задатке.

 25,6% родитеља сматра да је то превише за дечје 

способности.



 76% родитеља наводи да њихово дете самостално прати 

наставу.

 60,9% родитеља наводи да њихово дете самостално 

решава задатке.

 61,5% родитеља сматра да је њиховом детету потребна 

додатна помоћ приликом праћења наставе и решавања 

задатака.

 77,2% родитеља наводи да је у могућности да помаже свом 

детету током наставе на даљину.



Потребе деце

 75,6% родитеља процењује да њихово дете има довољно 

времена за себе и своје потребе.



Тешкоће у праћењу наставе

 29,5% родитеља наводи да њихово дете има тешкоће 

приликом праћења наставе из појединих предмета.



 Предмети које родитељи издвајају као оне код којих постоје извесне тешкоће:

 математика 30,

 физика 12,

 српски језик и техника и технологија 11,

 хемија 7,

 руски и енглески језик 6,

 информатика 5,

 географија 2,

 француски језик 2,

 биологија 2,

 историја 1,

 остали одговори (све, више предмета, све што захтева интернет ...) 11 



Сарадња са наставницима

 92% родитеља наводи да њихово дете добија јасне и 

правовремене повратне информације од наставника за 

радове и задатке које им шаље.



Позитивно оцењени наставници

 Највећи број родитеља (72) наводи да су задовољни радом свих
наставника, али наставници који се појединачно најчешће помињу су:

 Александар Давидовић 19

 Марија Станковић 15

 Милица Војводић, Јелена Игњатовић, Ирина Стефановић, Слађана Дамевић 9

 Оливера Поповић Митић, Драгана Гогић 7

 Урош Миливојевић, Тања Веселиновић, Марина Бијорац 6



Деци највише недостаје

 На основу процене родитеља деци највише недостаје:

 Контакт са учитељицом/наставницима (жива реч, непосредна повратна 
информација ...) 166

 Дружење са вршњацима 79

 Више времена за рад 31

 Ништа не недостаје 31

 Родитељи такође наводе и друге разлоге као што су: концетрација, 
дисциплина, више обавеза, бољи интернет и сл.



Оцена начина реализације наставе 
на даљину

 Родитељи издвајају следеће начине реализације наставе на даљину као 
оне који највише одговарају њиховој деци:

 38,8% е-mail са упуствима,

 20,8% Viber/WhatsApp,

 14,1% платформе за учење,

 9,9% видео-клипови,

 7,1% ппт презетације,

 1,6% телефонски позиви и аудио-записи

 6,1% нешто друго.



Општа оцена рада наше школе

 58% (181) родитеља даје оцену 5

 26,9% (84) родитеља даје оцену 4

 9,3% (29) родитеља даје оцену 3

 4,2% (13) родитеља даје оцену 2

 1,6% (5) родитеља даје оцену 1



Хвала на пажњи


