
ФОРМУЛАР „САМОИСПИТИВАЊА“ ЗА 

ЕКО-ШКОЛЕ У ФАЗИ УКЉУЧИВАЊА У 

ПРОГРАМ 
 

1) ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
 

1. Назив школе/вртића ______________________________________________________ 

 

2. Адреса  _________________________________________________________ 

 

3. Округ  _________________________________________________________ 

 

4. Статус: а) стиче статус Еко-школе  

 

5. Датум пријављивања за учешће у програму ____________________________ 

 

6. Датум примања потврде о укључењу у програм Еко-школе ________________ 

 

7. Број ученика  __________ 

 

8. Број ученика с посебним потребама   ___________ 

 

9. Број одељења  __________ 

 

10. Број ученика путника  __________      

 

11. Организован превоз ученика      ДА НЕ 

 

12. Број наставника / васпитача  __________   

 

13. Број ненаставног особља    __________ 

 

14. Има ли школа педагога?      ДА НЕ 

 

15. Организована исхрана ученика     ДА НЕ 

 

16. Настава се одвија у: а) 1 смени         б) 2 смене     в) 3 смене 

 

17. Има ли образовна установа подручне школе/вртиће ? ДА НЕ 

 

18. Наведите подручне школе; да ли је школа четворогодишња или осмогодишња? 

  

_______________  _______________  _______________ 

 

 _______________  _______________  _______________ 

 

 _______________  _______________  _______________ 

 

 

 

 



2) СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМСКИХ КОРАКА 

 
1. Копија записника са седнице Наставног већа на којој је донета одлука о 

укључењу у програм 

          ДА НЕ 

 

2. Да ли је основан Еко-одбор школе?     ДА НЕ 

 

3. Колико чланова има Еко-одбор школе? ______________ 

 

4. У Еко-одбор школе укључени су представници: (набројати) __________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Да ли је урађена „Оцена стања животне средине“ према прописаном обрасцу? 

           ДА НЕ 

6. Јесу ли националном координатору достављене копије попуњених образаца 

„Оцена стања животне средине“ и „Упитник о спровођењу васпитања и 

образовања о животној средини“? 

          ДА НЕ   

 

7. Одабрана тема:  [  ] ВОДА [  ] ЕНЕРГИЈА [  ] ОТПАД  

 

8. Да ли је програм рада разрађен по месецима за текућу школску годину? 

       

                                                                                                                     ДА НЕ 

 

9. Јесу ли у програму рада наведени носиоци активности и време реализације 

активности? 

          ДА НЕ 

 

10. Води ли се Еко-дневник?      ДА НЕ 

 

11. Да ли се резултати активности прате графички/табеларно? ДА НЕ 

 

12. Постоји ли фото-документација?     ДА НЕ 

 

13. Постоје ли видео/аудио записи о раду?    ДА НЕ 

 

14. Постоји ли документација о Пројектном дану?   ДА НЕ 

 

15. Да ли су организоване Еко-патроле?    ДА НЕ 

 

16. Да ли је сваки наставник издвојио наставне јединице које се односе на 

спровођење програма Еко-школе?      

                                                                                                                       ДА НЕ 

 

17. Постоји ли фотокопија припрема (по две из РН и ПН
*
) ? ДА НЕ 

                                                 

 РН и ПН – разредна настава и предметна настава 

 



 

18. Постоји ли фотокопија странице из Дневника рада (по једна из РН и ПН) из 

којих се види на који начин се означавају наставне јединице са Еко-садржајима? 

 

          ДА НЕ 

 

19. Да ли су национални плакати Еко-школе постављени на видљиво место (хол 

школе, зборница, канцеларија директора)? 

          ДА НЕ 

 

20. Да ли је „Потврда о укључењу у програм Еко-школе“ стављена на видљиво 

место (хол школе, зборница, канцеларија директора)? 

          ДА НЕ 

 

21. Да ли је Зелена застава истакнута на видљивом месту ? ДА НЕ 

 

22. Да ли је постављен стални пано (на њему треба да буде седам програмских 

корака, попис чланова Еко-одбора и њихове функције, Еко-кодекс, службени знак 

(лого) „Амбасадора одрживог развоја и животне средине“, Еко-школе, FЕЕ, школе 

и назив „кумова“/спонзора школе)? 

          ДА НЕ 

 

23. Да ли су постављени променљиви панои?    ДА НЕ 

 

24. Издаје ли школа свој билтен (школске новине) ?  ДА НЕ 

 

25. Да ли је направљен Еко-кодекс?     ДА НЕ 

 

Како гласи Еко-кодекс: ______________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

  

 

______________________________________________________________________ 

 

26. Подржава ли локална заједница (општина/град) школу у спровођењу програма 

Еко-школе?       

                                                                                                                    ДА НЕ 

 

 

27. ОПИШИТЕ УНУТРАШЊЕ И СПОЉАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 



___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

28. ОПИШИТЕ , ако имате, И ОСТАЛЕ КОМЛЕМЕНТАРНЕ АКТИВНОСТИ 

ПРОГРАМУ МЕЂУНАРОДНИХ ЕКО-ШКОЛА 

 

 

 

 

 

 

 

29. Када мислите да ће ваша школа бити спремна за НАДЗОРНУ посету, ради 

утврђивања да ли сте спровели све прописане кораке за увођење међународног 

програма Еко-школе и укључивање у „фамилију“ еко-школа у свету? 

 

Наведите датум  _____________________________________________________ 

 

 

 

Датум                             Наставник –Координатор у школи  

                                                                                              за Програм 

 

____________________           _______________________ 

 

       Име, потпис 

 

 

 

 

Oстали учесници у попуњавању упитника: 

 

             ________________________ 

 

            ________________________ 

 

          

  Директор, овлашћено лице 

 

 

 

_____________________________потпис, печат 

 

Испуњени УПИТНИК, са пратећом документацијом документацијом, доставите 

НАЦИОНАЛНОМ ОПЕРАТЕРУ до 31. маја 2013. године  

 

УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ПРОГРАМА ЕКО-ШКОЛЕ 

У СРБИЈИ, које садржи и потребне формуларе, налази се на интернет страни 

Националног оператера www.ambassadors-env.com 

 

Тим националног оператера, односно националног координатора, вам стоји на 

располагању уколико имате додатних питања. 

http://www.ambassadors-env.com/

