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Висока школа струковних студија за образовање 

васпитача Пирот 
 



Подаци о студенту 

 

1. Пол: 

 

Пол  Фреквенција  Проценат  

 

Мушкарци  7 16,7 

Жене  35 83,3 

Укупно  42 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

2. Старост: 

Старост  Фреквенција  Проценат  

 

18-20 37 88,1 

21-30 2 4,8 

Преко 30 3 7,1 

Укупно  42 100,0 

 

 

 

 

 

 

3. Место пребивалишта: 

Место пребивалишта  Фреквенција  Проценат  

 

Град 38 90,5 

Село 4 9,5 

Укупно  42 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда: 

1- мушкарци 

2- жене 

3- без одговора 

Подаци о студенту:  

пол- од укупно 42 студената прве године који су обухваћени анонимним упитником 

за образовне, социодемографске и мотивационе карактеристике, 16,7 % је 

одговорило мушкарци, а 83,3 % жене. Ови резултати показују да су се на првој 

години уписали у већем броју жене. 

 

Легенда: 

1. 18-20 

2. 21- 30 

3. преко 30 

4. без одговора 

Подаци о студенту: 

старост- од 42 студената прве године који су били обухваћени анонимним 

упитником за образовне, социодемографске и мотивационе карактеристике 88,1% 

студената је одговорило 18-20; 4,8% 21-30; 7,1% преко 30.  

Легенда: 

1- град 

2- село 

3- без одговора 

 

Подаци о студенту: 

место пребивалишта- од 42 студената прве године који су били обухваћени 

анонимним упитником за образовне, социодемографске и мотивационе 

карактеристике 90,5% студената је одговорило град; 9,5% село.  



 

4. Место у којој си завршио средњу школу: 

Место у којој си завршио 

средњу школу 

Фреквенција  Проценат  

 

Пирот  12 28,6 

Лебане 1 2,4 

Ниш 10 23,8 

Димитровград 2 4,8 

Књажевац  4 9,5 

Власотинце  3 7,1 

Бабушница 3 7,1 

Бојник 5 11,9 

Београд 1 2,4 

Ваљево  1 2,4 

Укупно  42 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда: 

1- Пирот 

2- Лесковац 

3- Зајечар 

4- Лебане 

5- Бор 

6- Ниш 

7- Пожега 

8- Пожаревац 

9- Неготин 

10- Димитровград 

11- Књажевац 

12- Бела паланка 

13- Прокупље 

14- Власотинце 

15- Бабушница 

16- Бољевац 

17- Велика плана 

18- Ариље 

19- Бојник 

20- Београд  

21- без одговора 

22- Ваљево 

Подаци о студенту: Место у којој си завршио средњу школу, од 42 студената прве 

године који су били обухваћени анонимним упитником за образовне, социодемографске 

и мотивационе карактеристике 28,6% студената је одговорило Пирот; 23,8% Ниш; 11,9% 

Бојник; 9,5% Књажевац; 7,1 % Власотинце и Бабушница; 4,8% Димитровград; 2,4% 

Лебане, Београд, Ваљево.  

 



5. Средња школа коју си завршио: 

Средња школа коју си завршио Фреквенција  Проценат  

 

Техничка школа  12 28,6 

Медицинска 3 7,1 

Гимназија  11 26,2 

ССШ 2 4,8 

Економска 8 19,0 

Средња музичка 1 2,4 

Угоститељско- 

туристичка  
1 2,4 

млекарска 1 2,4 

трговинска 1 2,4 

Правно пословна 2 4,8 

Укупно  42 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Какав је био твој школски успех у 4. Години: 

Какав је био твој школски успех у 4. години  Фреквенција  Проценат  

 

Добар  7 16,7 

Врло добар  17 40,5 

Одличан  16 38,1 

Без одговора 2 4,8 

Укупно  42 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда: 

1- Техничка школа 

2- Медицинска школа 

3- Гимназија 

4- ССШ 

5- Машинска школа 

6- Хемијско- 

технолошка 

7- Економска 

8- Средња музичка 

9- Угоститељско- 

туристичка 

10- Пољопривредна 

11- Млекарска 

12- Текстилна 

13- Уметничка 

14- без одговора 

15- трговинска 

16- правно пословна 

Подаци о студенту: Средња школа коју си завршио, од 42 студената прве године 

који су били обухваћени анонимним упитником за образовне, социодемографске и 

мотивационе карактеристике 28,6% студената је одговорило Техничка; 26,2% 

Гимназија; 19,0% Економска; 7,1% Медицинска; 4,8% ССШ и Правно пословна; 

2,4% Средња музичка, Угоститељско туристичка, Млекарска, Трговинска.  

 

Легенда: 

1- недовољан 

2- довољан 

3- добар 

4- врло добар 

5- одличан 

6- без одговора 

Подаци о студенту: Какав је био твој школски успех у 4. години, од 42 студената 

прве године који су били обухваћени анонимним упитником за образовне, 

социодемографске и мотивационе карактеристике 40,5% студената је одговорио врло 

добар; 38,1% одличан; 16,7% добар; 4,8% студената није дао одговор на ово питање.  



 

7. Ниво образовања: 

А) Мајка 

Ниво образовања мајка Фреквенција  Проценат  

 

Основна школа  3 7,1 

Средња школа   28 66,7 

Виша школа  5 11,9 

Факултет  6 14,3 

Укупно  42 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Отац 

Ниво образовања отац Фреквенција  Проценат  

 

Средња школа   31 73,8 

Виша школа  3 7,1 

Факултет  6 14,3 

Постдипломске 2 4,8 

Укупно  42 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда: 

1- основна школа 

2- средња школа 

3- виша школа 

4- факултет 

5- постдипломске студије 

6- без одговора 

Подаци о студенту: Ниво образовања- мајка, од 42 студената прве године који су 

били обухваћени анонимним упитником за образовне, социодемографске и 

мотивационе карактеристике 66,7% студената је одговорило средња школа; 14,3% 

факултет; 11,9% виша школа; 7,1% основна школа.  

 

Легенда: 

7- основна школа 

8- средња школа 

9- виша школа 

10- факултет 

11- постдипломске студије 

12- без одговора 

Подаци о студенту: Ниво образовања- отац, од 42студената прве године који су 

били обухваћени анонимним упитником за образовне, социодемографске и 

мотивационе карактеристике 73,8% студената је одговорило средња школа; 14,3% 

факултет; 7,1% виша школа; 4,8% постдипломске.  



1. Школа коју сам завршио/ла била је мој избор: 

Школа коју сам завршио/ла била је мој избор Фреквенција  Проценат  

 

У мањој мери тачно/присутно 2 4,8 

Претежно тачно 3 7,1 

У већој мери тачно/ присутно  6 14,3 

Тачно/присутно у потпуности 31 73,8 

Укупно  42 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Школа коју сам сада уписао/ла била је мој избор: 

Школа коју сам сада уписао/ла била је мој избор Фреквенција  Проценат  

 

У мањој мери тачно/присутно 1 2,4 

Претежно тачно 1 2,4 

У већој мери тачно/ присутно  5 11,9 

Тачно/присутно у потпуности 35 83,3 

Укупно  42 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Желим да сазнам више о деци: 

Желим да сазнам више о деци Фреквенција  Проценат  

 

Претежно тачно 2 4,8 

У већој мери тачно/ присутно 3 7,1 

Тачно/ присутно у потпуности 37 88,1 

Укупно  42 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На тврдњу: Школа коју сам завршио/ла била је мој избор, од 42 студената 

прве године који су били обухваћени анонимним упитником за образовне, 

социодемографске и мотивационе карактеристике 73,8% студената је 

одговорио тачно/ присутно у потпуности; 14,3% у већој мери тачно/ присутно; 

7,1% претежно тачно; 4,8% у мањој мери тачно/ присутно. Ови подаци 

показују да испитани студенти за тврдњу школа коју сам завршио/ла била је 

мој избор кажу да је тачна.  

На тврдњу: Школа коју сам сада уписао/ла била је мој избор, од 42 

студената прве године који су били обухваћени анонимним упитником за 

образовне, социодемографске и мотивационе карактеристике 83,3% студената 

је одговорио тачно/ присутно у потпуности; 11,9% у већој мери тачно/ 

присутно; 2,4% претежно тачно; 2,4% у мањој мери тачно/ присутно. Ови 

подаци показују да испитани студенти за тврдњу школа коју сам сада 

уписао/ла била је мој избор кажу да је тачна.  

На тврдњу: Желим да сазнам више о деци, од 42 студената прве године који 

су били обухваћени анонимним упитником за образовне, социодемографске и 

мотивационе карактеристике 88,1% студената је одговорио тачно/ присутно у 

потпуности; 7,1% у већој мери тачно/ присутно; 4,8% претежно тачно. Ови 

подаци показују да испитани студенти за тврдњу желим да сазнам више о деци 

кажу да је тачна.  



4. Желим да добијем диплому Високе школе: 

Желим да добијем диплому Високе школе Фреквенција  Проценат  

 

Претежно тачно 1 2,4 

У већој мери тачно/ присутно 3 7,1 

Тачно/ присутно у потпуности 38 90,5 

Укупно  42 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Не представља ми проблем да радим са људима: 

Не представља ми проблем да радим са људима Фреквенција  Проценат  

 

Претежно тачно 1 2,4 

У већој мери тачно/ присутно 3 7,1 

Тачно/ присутно у потпуности 38 90,5 

Укупно  42 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Није ми страна комуникација са децом предшколског узраста: 

Није ми страна комуникација са децом предшколског узраста Фреквенција  Проценат  

 

Претежно тачно 4 9,5 

У већој мери тачно/ присутно 9 21,4 

Тачно/ присутно у потпуности 29 69,0 

Укупно  42 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На тврдњу: Желим да добијем диплому Високе школе, од 42 студената прве 

године који су били обухваћени анонимним упитником за образовне, 

социодемографске и мотивационе карактеристике 90,5% студената је 

одговорио тачно/ присутно у потпуности; 7,1% у већој мери тачно/ присутно; 

2,4% претежно тачно. Ови подаци показују да испитани студенти за тврдњу 

желим да добијем диплому Високе школе кажу да је тачна.  

На тврдњу: Не представља ми проблем да радим са људима, од 42 студената 

прве године који су били обухваћени анонимним упитником за образовне, 

социодемографске и мотивационе карактеристике 90,5% студената је 

одговорио тачно/ присутно у потпуности; 7,1% у већој мери тачно/ присутно; 

2,4% претежно тачно. Ови подаци показују да испитани студенти за тврдњу не 

представља ми проблем да радим са људима кажу да је тачна.  

На тврдњу: Није ми страна комуникација са децом предшколског узраста, 

од 42 студената прве године који су били обухваћени анонимним упитником за 

образовне, социодемографске и мотивационе карактеристике 69,0% студената 

је одговорио тачно/ присутно у потпуности; 21,4% у већој мери тачно/ 

присутно; 9,5% претежно тачно. Ови подаци показују да испитани студенти за 

тврдњу није ми страна комуникација са децом предшколског узраста кажу да 

је тачна.  



7. Волим да радим са децом предшколског узраста: 

Волим да радим са децом предшколског узраста Фреквенција  Проценат  

 

У већој мери тачно/ присутно 5 11,9 

Тачно/ присутно у потпуности 37 88,1 

Укупно  42 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив и место завршене средње школе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да ли сте пре уписа у ову школу студирали нешто друго:  

Да ли сте пре уписа у ову школу 

студирали нешто друго 

Фреквенција  Проценат  

 

Да  4 9,5 

Не  38 90,5 

Укупно  42 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

Уколико сте студирали пре уписа у ову школу напишите назив те високе школе или 

факултета: 

 

 

 

 

 

На тврдњу: Волим да радим са децом предшколског узраста, од 42 

студената прве године који су били обухваћени анонимним упитником за 

образовне, социодемографске и мотивационе карактеристике 88,1% студената 

је одговорио тачно/ присутно у потпуности; 11,9% у већој мери тачно/ 

присутно. Ови подаци показују да испитани студенти за тврдњу волим да 

радим са децом предшколског узраста кажу да је тачна.  

На питање: Назив и место завршене средње школе- студенти су одговарали: 

Економска школа – Ваљево,Ниш,Пирот, 

Гимназија,Ниш,Бабушница,Димитровград, Власотинце,Лебане 

Средња стручна школа Пирот, 

Техничка школа Књажевац,Бојник,Пирот,Београд 

Правно- пословна школа, Ниш 

Медицинска школа, Ниш 

Млекарска школа, Пирот 

Трговинска школа, Ниш 

Средња музичка школа, Ниш 

 

 

 

 

 

 

На питање: Да ли сте пре уписа у ову школу студирали нешто друго, од 42 студената 

прве године који су били обухваћени анонимним упитником за образовне, 

социодемографске и мотивационе карактеристике 90,5% студената је одговорило не; 

9,5% је одговорило да.  

На питање: Уколико сте студирали пре упис у ову школу напишите назив те 

високе школе или факултета- студенти су одговарали: 

Филозофски факултет у Нишу ( социологија, филозофија ), 

Виша музичка школа, Ниш. 

 

 



 

Како планирате да се издржавате током студија: 

Како планирате да се издржавате током студија Фреквенција  Проценат  

 

Издржаваће ме родитељи 33 78,6 

Радим па ћу се издржавати сам/ сама 7 16,7 

Нешто друго ( допишите ) 2 4,8 

Укупно  42 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Како сте сазнали за нашу школу: 

Како сте сазнали за нашу школу Фреквенција  Проценат  

 

Од пријатеља који студира код нас 30 71,4 

На презентацији школе 5 11,9 

Путем телевизије 1 2,4 

Путем других медија ( радио, новине, интернет…) 3 7,1 

На други начин ( допишите ) 3 7,1 

Укупно  42 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На питање: Како планирате да се издржавате током студија, од 42 студената 

прве године који су били обухваћени анонимним упитником за  образовне, 

социодемографске и мотивационе  карактеристике 78,6% студената је 

одговорило издржаваће ме родитељи; 16,7% радим па ћу се издржавати сам/ 

сама; 4,8% нешто друго ( допишите ). Од дописиваних одговора студенти су 

најчешће наводили: 

буџет. 

На питање:Како сте сазнали за нашу школу, од 42 студената прве године 

који су били обухваћени анонимним упитником за образовне, 

социодемографске и мотивационе карактеристике 71,4% студената је 

одговорило од пријатеља који студира код нас; 7,1% путем других медија ( 

радио, новине, интернет..); 11,9% на презентацији школе; 7,1% на други 

начин ( допишите ); 2,4% путем телевизије. Од дописиваних одговора 

студенти су најчешће наводили: 

од мајке, 

препорука. 



Шта очекујете од студија на нашој школи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зашто сте одабрали студијски програм који сте уписали: 

Зашто сте одабрали студијски програм који сте уписали Фреквенција  Проценат  

 

Очекујем да ме припреми за звање којим желим да се бавим  35 83,3 

Усавршићу се да боље обављам посао који радим   5 11,9 

Очекујем да ми омогући преквалификацију 1 2,4 

Нешто друго ( допишите ) 1 2,4 

Укупно  42 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Којим језицима се служите: 

Којим језицима се служите Фреквенција  Проценат  

 

Енглески  26 61,9 

Француски  9 21,4 

Немачки  1 2,4 

Руски  3 7,1 

Неким другим језиком ( допишите ) 3 7,1 

Укупно  42 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

Да ли имате приступ интернету: 

На питање: Шта очекујете од студија на нашој школи- студенти су наводили 

следеће: 

Прилику да се бавим образовањем и бригом о деци, 

Очекујем да ме припреми за занимање којим желим да се бавим, 

Образовање, 

Успех, 

Очекујем да се лепо снађем и да научим нешто више о деци, 

Добру комуникацију са професорима, 

Да се упознам са занимањем којим желим да се бавим, 

Да дипломирам, 

Очекујем да научим оно што ће ми бити потребно за будући посао, 

Да је завршим и да се стручно усавршим. 

На питање: Зашто сте одабрали студијски програм који сте уписали, од 42 

студената прве године који су били обухваћени анонимним упитником за образовне, 

социодемографске и мотивционе карактеристике 83,3% студената је одговорило 

очекујем да ме припреми за звање којим желим да се бавим; 11,9% усавршићу се да 

боље обављам посао који радим; 2,4% очекујем да ми омогући преквалификацију; 

2,4% нешто друго ( допишите). 

На питање: Којим језицима се служите, од 42 студената прве године који у 

били обухваћени анонимним упитником за образовне, социодемографске и 

мотивационе карактеристике 61,9% студената је одговорило енглеским; 

21,4% француским; 7,1% руским; 2,4% немачким; 7,1% неким другим језиком 

( допишите ). Од дописиваних одговора студенти су најчешће наводили 

следеће: 

Турски, 

Српски, 

Италијански.  

 



Да ли имате приступ интернету Фреквенција  Проценат  

 

Да, свакодневно 39 92,9 

Да, повремено 3 7,1 

Укупно  42 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

Наведите која су Ваша посебна интересовања: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  
-У тренутку спровођења анонимног упитника за образовне, 

социодемографске и мотивационе карактеристике који попуњавају 

студенти прве године од укупно уписаних 43 студената у октобру школске 

2017/18 ( од тога 36 жена и 7 мушкараца ), упитник је попунило 42 

студента прве године ( 35 жена и 7 мушкараца ).   
 

- Резултати питања, процентуално и бројчано,  Назив и место завршене 

средње школе, могу се видети и из дела упитника Подаци о студенту: где 

они наводе Место у којој си завршио средњу школу и Средња школа коју 

си завршио.  
 

На питање: Да ли имате приступ интернету, од 42 студената прве године 

који су били обухваћени анонимним упитником за образовне, 

социодемографске и мотивационе карактеристике 92,9% студената је 

одговорило да, свакодневно; 7,1% да, повремено.  

На питање: Наведите која су Ваша посебна интересовања ( спорт, 

музика, волонтеризам, уметност, језици…), студенти су наводили следеће: 

музика,певање,рецитовање 

књижевност, 

спорт,одбојка,зумба,рукомет 

волонтеризам, 

make up artist, 

уметност,сликање 

глума, 

језици, 

писање поезије и романа 

 

 


