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 Увод 

 

 Школске униформе појављују се у неким земљама (Јапан, САД, Аустралија) и чине 

саставни део њихове историје, а нису стране ни у нашим крајевима. Школе увођењем 

униформе дају своју визију прихватљивог изгледа ученика и потврђују свој одређени 

статус у друштву. Innes (2007) истиче предности школског правила одевања, истичући да 

школски dress code осигурава ученицима понос и осећај припадности школи, подстиче 

дисциплину међу ученицима, смањује надметање ученика, осигурава углед школе у 

заједници, доприноси сигурности јер се лакше уочавају „уљези“ у школи, те смањује 

изостајање ученика из школе јер сагледава ученике једне школе као припаднике одређене 

школске заједнице.  

 Неке школе су одлучиле да би за њих боље било увођење одређеног dress code него 

строго прописивање одређене униформе које деца морају да носе. За разлику од униформе 

где је обвезна одећа строго прописана, при дефинисању dress code школа може да затражи 

од ученика само ношење неке одређене палете боја. Боја одеће, тако заједно са некаквом 

обавезном мајицом или пак шалом на којем се налази лого школе могу увелике повећати 

слободу родитеља при формирању одеће за школу, а сматра се да би сам учинак у школи 

био једнак као приликом ношења униформе. 

 Међутим, треба нагласити да питање школских униформи није само питање 

спољашњег изгледа. Дуго времена постоји мишљење како се помоћу униформе може 

превладати разноликост друштва и допринети његовом повезивању. Тако се сматра да ће 

школске униформе, које су јединствене за све ученике једне школе, допринети њиховом 

међусобном повезивању и смањивању разлика. Такође, уз то униформе би требале 

смањити дисциплинске проблеме, односно свађе међу ученицима базиране најпре на 

изгледу. Униформа би на тај начин требала бити саставни део неке школе, али онај део 

који је одређује. Будући да би сви ученици требали носити једнаке униформе, они на тај 

начин у друштву одређују своју припадност некој школи, а својим добрим понашањем и 

успешним академским постигнућем стигматизирају ту школу као успешну и на тај начин 

доприносе порасту њеног угледа у друштву. 

 

 

 Школске униформе и школски живот 

 

 Највише испитивања о утицајима школских униформи спроведено је у  САД-у и 

Енглеској. Оваква истраживања су посебна изазов на подручју Енглеске из разлога што је 

мали број школа које немају униформе.  

 Према истраживању у САД-у (Gentile & Imberman, 2010) дошло се до резултата да 

униформе уопштено позитивно делују на учесталост похађања школе као и на резултате 

на тестовима знања. Њихово истраживање “показало је да похађање школе код девојчица 

између 6. и 12. разреда расте за 0.5%, а након што је школа увела обавезу ношења 
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униформи побољшали су се резултати тестова из енглеског језика за 0.05 стандардне 

девијације“. Иако су резултати напредовања релативно ниски, нису занемариви.  

 Испитивано је и мишљења ученика средњошколског образовања, на подручју 

Шкотске и њихова перцепција униформе на социјалне односе. Према том испитивању 

(Edgecombe, 2010), ученици нижег образовања су истакли како су били често опомињани 

од стране наставника јер нису носили прописану униформу. По питању једнакости, 

ученици млађих разреда су изјавили како униформе нису успеле да смање класне разлике 

које постоје између њих и ученика старијих разреда. По питању насиља, зашто се 

претпоставља да ће униформе помоћи у његовом смањењу, одговори ученика изненађују. 

Наиме, они изјављују како се индиректно насиље базирано на њиховој одећи и даље 

појављује, а учестало је и малтретирање засновано на општем изгледу. У спроведеном 

испитивању значајно је велики број ученика млађих разреда којима се на униформама 

није ништа свидело, док су ученици старијих разреда изјавили како воле одређену 

слободу у погледу униформи, јер су имали могућност да изаберу између два стила 

униформи, као и неколико боја. Дакле, по питању академског успеха, униформе имају 

незнатну улогу, као и по питању смањења социјалне разлике и спречавања насиља што је 

видљиво у добијеним одговорима ученика.  

 Школске униформе, у Енглеској упркос својој улози у доприносу једнакости, добар 

су показатељ економске разноликости друштва. Наиме, будући да готово свака школа 

има своју униформу, она аутоматски смешта одређеног ученика у своје окриље. Тако 

ученици који похађају приватну школу, носе одређени изглед униформе који се разликује 

од униформе у државној школи. На тај ће начин, ученик који иде у приватну школу, већ 

је у друштву препознат као полазник таквог типа школе и изводиће се закључак да 

потиче из добростојеће породице која може приуштити да упише дете у приватну школу, 

тј. платити његово образовање. С друге стране, Школске власти у Енглексој верују да је 

много насиља које се одвија у школама проузроковано изгледом ученика, односно 

одећом коју ученик носи у школи. У складу с тим, родитељи се боје да је сигурност 

ученика угрожена због неке модерне одеће коју тај ученик носи или не носи.   

 У постизању успешне школе и успешних и задовољних ученика, велику улогу игра 

школска клима. Она сама директно утиче на успех ученика као и на оријентисаност 

школе на академска постигнућа или на решавање дисциплинских проблема. Проблем 

дисциплине у разреду или целокупној школи проблем је са којим се сусреће мноштво 

школа. Будући да тај проблем није лако решив путем кажњавања, опомињања, 

искључивања ученика, важно је радити на његовој превенцији, а ту као средство могу 

послужити и униформе, које би требале спречити насиље засновано на изгледу ученика. 

 Начин на који ће се деца облачити одређује и њихову жељу за припадањем 

одређеној групи ученика, а то је честа појава у њиховој потрази за идентитетом. Тада, не 

знајући још ко су, желе да осећају припадност некоме, па ће из тог разлога да настоје да се 

облаче као та група ученика. У погледу директне повезаности школске климе, 

самопоштовања и униформе, постоје само нагађања у разним радовима, али права 
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истраживања са конкретним закључцима нису спроведена. Ипак, у истраживању код 

Shook (према 1996) дошло се до закључка да самопоштовање опада када ученици немају 

модерну или прихватљиву одећу, али је то појава углавном код ученика који су 

повученији или срамежљивији. Док с друге стране ученици који су изразито друштвени, 

комуникативни, отворени најчешће се не забрињавају тиме што немају одећу по 

последњој моди. Како би се на неки начин смањила потенцијално незадовољство ученика, 

прихватљиво би било увести униформу. 

 Униформе могу произвести и тзв. хало-ефект. Тако се најчешће ученик који носи 

униформу сматра озбиљним учеником, са добрим оценама, а како такав утисак оставља на 

заједницу и друштво га као таквог гледа, тада и он себе може почети да гледа таквим 

очима и трудити се да постигне зацртани циљ. Када се уведе, униформа може позитивно 

деловати на понашање ученика, његово похађање школе или пак дисциплину, што су 

према Gonderu (према Hoffler-Riddick, 1998) мерљиви показатељи школске климе.  

 Међутим, све су ово углавном мишљења које се налазе на теоретском плану, али 

нека конкретнија истраживања из којих би могли извести одређене закључке нису 

спроведена.  

 

 

 Предмет, циљ и ток истраживања 

 

 Предмет истраживања су ставови и интересовања родитеља, ученика и наставника 

о увођењу школских униформи. 

 Циљеви истраживања су следећи: 

1. утврђивање ставова родитеља, ученика и наставника о увођењу школских 

униформи 

2.  мишљење родитеља, ученика и наставника о предностима и недостацима увођења 

школских униформи 

3. мишљење родитеља и наставника о броју потребних школских униформи 

4. мишљење родитеља и наставника о томе ко треба да донесе одлуку о увођењу 

школских униформи 

5. мишљење родитеља, ученика и наставника о томе ко треба да одлучује о изгледу 

школских униформи 

6. мишљење родитеља  и наставника о томе ко треба да сноси трошкове набавке 

школских униформи 

7. мишљење родитеља, ученика и наставника о дизајну, изгледу, школских униформи. 

 Истраживање је спроведено током октобра и новембра, 2016. године, кроз сарадњу 

одељенских старешина, родитеља, ученика, наставника и психолога школе. 
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 Структура узорка 

 

 Узорак истраживања чине родитељи, ученици и наставници ОШ“Десанка 

Максимовић“ Ваљево. Узорак је случајан.  

 Подузорак родитеља чине родитељи ученика од 1. до 8. разреда (почев од одељења 

1-1 редом до одељења 8-3, из сваког одељења у школи по именику у Дневницима 

васпитно-образовног рада по 5 родитеља). Подељено је 130 упутника, а 109 родитеља је 

вратило попуњене упитнике и тиме ушли у узорак истраживања. 

 С обзиром да се ученици млађих разреда могу сматрати недовољном зрелим за 

формирање и изношење ставова о неком феномену, подузорак ученика чине ученици од 5. 

до 8. разреда, (почев од одељења 5-1 до одељења 8-3, из сваког одељења старијих разреда 

по 8 ученика по именицима из Дневника васпитно-образовног рада). Подељено је 104 

упутника, а 97 ученика је вратило попуњене упитнике и тиме ушло у узорак истраживања.  

 Истраживању се одазвало 27 учитеља и наставника ОШ“Десанка Максимовић“, 

ваљево. 

 

Табела 1. Структура узорка 

Родитељи Ученици Наставници 

Мушки Женски Мушки Женски Мушки Женски 

f % f % f % f % f % f % 

46 42.2 63 57.8 48 49.5 49 50.5 6 22.5 21 77.8 

Укупно 109 97 27 
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 Приказ резултата истраживања 

 

 Ставови и интересовања родитеља о увођењу школских униформи 

 

 Сви испитани родитељи изнели су своје мишљење о предностима и недостацима 

увођења школских униформи. Резултати су приказани у Табели 2 и Табели 3. 

 

Табела 2. Предности увођења школских униформи према мишљењу родитеља 

Предност f % 

Једнакост свих ученика 46 42,2 

Умањење разлика у социоекономском статусу 16 14,7 

Осигурање пристојног одевања у школи 9 8,3 

Смањење вршњачког насиља 6 5,5 

Развијање осећаја припадности школи 3 2,7 

Мање прљање личне одеће 1 0,9 

Нема предности 28 25,7 

 

 Већина испитаних родитеља као предност увођења школских униформи наводи 

једнакост свих ученика (42,2%). Са мањом учесталошћу као предност родитељи наводе 

умањење разлика у социоекономском статусу (14,7%), осигурање пристојног одевања у 

школи (8,3%), смањење вршњачког насиља (5,5%), развијање осећаја припадности школи 

(2,7%) и мање прљање личне одеће (0,9%). Од испитаних родитеља њих 25,7% не види 

значајне предности од увођења школских униформи. 

 

Табела 3. Недостаци увођења школских униформи према мишљењу родитеља 

Недостаци f % 

Додатни трошак 13 11,9 

Брзо прерастање величина униформе, хабање 5 4,6 

Естетски лош дизајн униформе 3 2,75 

„Калупљење“, немогућност изражавања личног стила 3 2,75 

Тешкоће у организацији увођења униформи 2 1,83 

Нема недостатака 83 76,1 

 

 Када је реч о недостацима увођења школских униформи већина испитаних 

родитеља сматра да увођење униформи нема недостатака (76,1%). Међу родитељима 

који наводе недостатке увођења школских униформи најчешће је разлог додатни трошак 

(11,9%), а за неколицину њих и проблем брзог прерастања величина униформе, хабање 
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исте (4,6%), естетски лош дизајн униформе (2,75%), „калупљење“, немогућност 

изражавања личног стила (2,75%) и тешкоће у организацији увођења униформи (1,83%). 

 

Табела 4. Став родитеља о увођењу школских униформи 

Да, треба увести униформе Не, не треба увести униформе 

f % f % 

78 71.5 31 28.4 

 

 По питању општег става према увођењу школских униформи, већина родитеља 

подржава њихово увођење (71,5%), док је 28,4% испитаних родитеља против увођења 

униформи у школе. 

 

Табела 5. Број потребних униформи према мишљењу родитеља   

Ни једна Једна Две Три Више од три 

f % f % f % f % f % 

4 3,6 8 7,3 75 68,8 15 13,8 7 6,4 

 

 Већина испитаних родитеља сматра да је потребно да ученици имају по два 

комплета школских униформи (68,8%), њих 13,8% сматра да је ученицима потребно по 

три комплета униформи, 7,3% испитаних родитеља сматра да је ученицима довољна једна 

школска униформа, док њих 6,4% сматра да им је потребно више од три униформе. 

Неколицина родитеља, чији став не подржава увођење школских униформи, сматра да 

ученицима није потребна ни једна школска униформа (3,6%). 

  

Табела 6. Одлука о увођењу школских униформи према мишљењу родитеља   

Ко треба да донесе одлуку о увођењу школских 

унуформи 

f % 

Савет родитеља 48 44,03 

Директор школе 19 17,4 

Школски одбор 16 14,7 

Ученички парламент 11 10,1 

Министарство просвете 8 7,4 

Наставничко веће 5 4,6 

Сви заједно родитељи, ученици, наставници 2 1,8 

 

 Када је реч о мишљењу родитеља о томе ко треба да донесе коначну одлуку о 

увођењу школских униформи у школе, већина испитаних родитеља сматра да је то Савет 

родитеља (44,03%), 17,4% се опредељује за директора школе, 14,7% Школски одбор, а 
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10,1% испитаних родитеља би ту одлуку препустило Ученичком парламенту, 

Министарству просвете (7,4%) или Наставничком већу (4,6%). Два испитана родитеља 

сматрају да у доношењу одлуке о увођењу школских униформи треба да учествују сви 

заједно, родитељи, ученици и наставници. 

 

Табела 7. Одлука о изгледу школских униформи према мишљењу родитеља   

Ко треба да донесе одлуку о изгледу 

школских унуформи 

f % 

Савет родитеља 48 44,03 

Ученички парламент 20 18,34 

Школски одбор 15 13,8 

Директор школе 12 11,1 

Наставничко веће 8 7,34 

Министарство просвете 6 5,5 

 

 На питање ко треба да донесе одлуку о изгледу школских униформи већина 

испитаних родитеља се изјашњава за Свет родитеља (44,03%), а потом њих 18,34% сматра 

да наведену одлуку треба да донесе Ученички парламент, 13,8% Школски одбор, 11,1% 

директор школе, 7,34% Наставничко веће и 5,5% Министарство просвете.  

 

Табела 8. Трошкови набавке школских униформи према мишљењу родитеља   

Ко треба да сноси трошкове набавке 

школских унуформи 

f % 

Школа 49 44,95 

Министарство просвете 39 35,8 

Родитељи 10 9,2 

Школа и родитељи по пола 9 8,26 

Општина 2 1,83 

 

 Када је реч о томе ко треба да сноси трошкове набавке школских униформи, већина 

испитаних родитеља сматра да то треба да буде школа (44,95%), њих 35,8% сматра да 

трошкове треба да сноси Министарство просвете, док 9,2% испитаних родитеља сматра да 

су родитељи ти који треба да сносе тропшкове набавке школских униформи. Одређен број 

испитаних родитља, њих 8,26% сматра да трошкове треба да поделе рдитељи и школа по 

50%, а 1,83% испитаних родитеља наводи општину, тј. локалну самоуправу, као оног ко 

би требао да плати школске униформе ученицима. 
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Табела 9. Изглед  школских  униформи према мишљењу родитеља   

Изглед школских унуформи f % 

Мајца и дуксерица са амблемом школе 39 35,8 

„Колеџ“ варијанта униформе 25 22,9 

Модерна варијанта кецеље са амблемом школе 19 17,4 

Кошуља са амблемом школе  8 7,34 

Традиционална варијанта кецеље са амблемом школе 8 7,34 

Ни једна од наведених 10 9,2 

 

 Разматрајући могући изглед школских униформи већина испитаних родитеља се 

определила за мајцу и дуксерицу са амблемом школе (35,8%), затим 22,9% за „колеџ“ 

варијанту униформе, а 17,4% би изабрало модерну варијанту кецеље са амблемом школе. 

По 7,34% испитаних родитеља би изабрало кошуљу са амблемом школе или пак 

традиционалну варијанту кецеље са амблемом школе. Тачно 10 испитаних родитеља се 

није определило ни за једну од предложених варијанти школских униформи (9,2%). 
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 Ставови и интересовања ученика о увођењу школских униформи 

 

 Мишљење испитаних ученика о предностима увођења школских униформи 

приказано је у Табели 10. 

 

Табела 10. Предности увођења школских униформи према мишљењу ученика 

Предност f % 

Једнакост свих ученика 39 40,2 

Умањење разлика у социоекономском статусу 9 9,3 

Осигурање пристојног одевања у школи 7 7,2 

Развијање осећаја припадности школи 3 3,1 

Мање прљање личне одеће 2 2,1 

Смањење вршњачког насиља 2 2,1 

Нема предности 26 26,8 

 

 Увидом у податке приказане у Табели 10, може се уочити да већина испитаних 

ученика као предност увођења школских униформи наводи једнакост свих ученика 

(40,2%). Међу предностима ученици наводе и умањење разлика у социоекономском 

статусу (9,3%), осигурање пристојног одевања у школи (7,2%), развијање осећаја 

припадности школи (3,1%) и по 2,1% испитаних ученика наводи мање прљање личне 

одеће и смањење вршњачког насиља. Од 97 испитаних ученика њих 26 (26,8%) не види 

никакве предности од увођења униформи. 

 

Табела 11. Недостаци увођења школских униформи према мишљењу ученика 

Недостаци f % 

Додатни трошак 6 6,2 

„Калупљење“, немогућност изражавања личног стила 6 6,2 

Естетски лош дизајн униформе 6 6,2 

Брзо прерастање величина униформе, хабање 2 2,06 

Нема недостатака 77 79,4 

 

 Када је реч о недостацима увођења школских униформи, доминира схватање 

ученика да увођење униформи нема никаквих недостатака (79,4%), док по 6,2% испитаних 

ученика као недостатке наводи додатни трошак, „калупљење“, немогућност изражавања 

личног стила естетски лош дизајн униформе 
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Табела 12. Став ученика о увођењу школских униформи 

Да, треба увести униформе Не, не треба увести униформе 

f % f % 

68 70,1 29 29,9 

 

 Када је реч о општем ставу ученика о увођењу школских униформи, већина 

испитаних ученика подржава њихово увођење (70,1%), док 29,9% изражава негативан став 

према увођењу школских униформи. 

 

Табела 13. Одлука о изгледу школских униформи према мишљењу ученика 

Ко треба да донесе одлуку о изгледу 

школских унуформи 

f % 

Ученички парламент 30 30,9 

Директор школе 19 19,6 

Савет родитеља 17 17,5 

Школски одбор 13 13,4 

Наставничко веће 10 10,3 

Сви ученици 5 5,15 

Нико, не треба увести униформе 3 3,1 

 

 Када је реч о мишљењу испитаних ученика о томе ко треба да учествује у 

доношењу одлуке о изгледу школских униформи, већина испитаних ученика сматра да је то 

Ученички парламент (30,9%), а потом директор школе (19,6%), Савет родитеља (17,5%), 

Школски одбор (13,4%) и Наставничко веће (10,3%). Од испитаних ученика њих 5 сматра 

да би требало питати све ученике школе о изгледу школских униформи, док њих 3,1% 

изричито мстра да у школе не треба уводити школске униформе. 

 

Табела 14. Изглед школских униформи према мишљењу ученика  

Изглед школских унуформи f % 

Мајца и дуксерица са амблемом школе 47 48,4 

„Колеџ“ варијанта униформе 29 29,9 

Модерна варијанта кецеље са амблемом школе 2 20,6 

Кошуља са амблемом школе  7 7,2 

Традиционална варијанта кецеље са амблемом школе 3 3,1 

Ни једна од наведених 10 10,3 
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 Анализирајући могући изглед школских униформи, већина испитаних ученика, 

њих 48,4% се определило за мајцу и дуксерицу са амблемом школе, потом 29,9% ученика 

за „колеџ“ варијанта униформе, 20,6% за модерну варијанту кецеље са амблемом школе, 

7,2% за кошуљу са амблемом школе и 3,1% ученика за традиционалну варијанту кецеље 

са амблемом школе. Тачно 10 испитаних ученика није подржало ни једну од наведених 

варијанти школске униформе. 
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 Ставови и интересовања наставника о увођењу школских униформи 

 

 

 Мишљење наставника о предностима увођења школских униформи приказано је у 

Табели 15. 

 

Табела 15. Предности увођења школских униформи према мишљењу наставника 

Предност f % 

Умањење разлика у социоекономском статусу 10 37,3 

Једнакост свих ученика 7 25,9 

Развијање осећаја припадности школи 4 14,8 

Смањење вршњачког насиља 2 7,4 

Осигурање пристојног одевања у школи 2 7,4 

Мање прљање личне одеће 1 3,7 

Нема предности 2 7,4 

 

 Већина испитаних наставника као предност увођења униформи наводи умањење 

разлика у социоекономском статусу (37,3%), потом једнакост свих ученика (25,9%), 

развијање осећаја припадности школи (14,8%). Смањење вршњачког насиља и осигурање 

пристојног одевања у школи као предност наводи по 7,4% испитаних наставника, а 3,7% 

истиче мање прљање одеће ученика. Од исшитаних наставника њих 7,4 не види никакве 

предности од увођења школских униформи. 

 

Табела 16. Недостаци увођења школских униформи према мишљењу наставника 

Недостаци f % 

Додатни трошак 9 33,3 

„Калупљење“, немогућност изражавања личног стила 2 7,4 

Брзо прерастање величина униформе, хабање 5 4,6 

Постоје важнији приоритети у образовању 1 3,7 

Нема недостатака 15 55,55 

 

 Већина испитаних наставника сматра да увођење школских униформи нема 

недостатака (55,55%). Каоо недостатке увођења школских униформи испитани 

наставници наводе додатни трошак (33,3%), потом њих 7,4% „калупљење“, немогућност 

изражавања личног стила, 4,6% брзо прерастање величина униформе, хабање и 3,7% 

испитаних наставника сматра да постоје важнији приоритети у образовању. 
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Табела 17. Став наставникао увођењу школских униформи 

Да, треба увести униформе Не, не треба увести униформе 

f % f % 

23 85,2 4 14,8 

 

 У погледу општег става према увођењу униформи у школе већина испитаних 

наставника (85,2%) подржава њихово увођење, док преостали 14,8% има негативан став 

према увођењу школских униформи. 

 

Табела 18. Број потребних униформи према мишљењу наставника   

Ни једна Једна Две Три Више од три 

f % f % f % f % f % 

2 7,4 7 25,9 13 48,1 4 14,8 1 3,7 

 

 

 Када је реч о потребном броју униформи већина испитаних наставника сматра да је 

ученицима потребно по две униформе (48,1%), њих 25,9% сматра да је довољна по једна 

школска униформа, 14,8% сматра да је неопходно да ученици имају по три комплета 

униформи или пак више од три (3,7%). Два испитана наставника сматрају да ученицима не 

треба ни једна униформа. 

 

Табела 19. Одлука о увођењу школских униформи према мишљењу наставника   

Ко треба да донесе одлуку о увођењу школских 

унуформи 

f % 

Наставничко веће 8 29,6 

Савет родитеља 7 25,9 

Школски одбор 6 22,2 

Министарство просвете 3 11,1 

Ученички парламент 2 7,4 

Сви заједно родитељи, ученици, наставници 1 3,7 

 

 Када је реч о мишљењу наставника о томе ко треба да донесе коначну одлуку о 

увођењу школских униформи, већина испитаних наставника сматра да је то Наставничко 

веће (29,6%), потом Савет родитеља (25,9%), Школски одбор (22,2%), Министарство 

просвете (11,1%), Ученички парламента (7,4). Један испитани наставник сматра да у 

наведеном процесу одлучивања треба да учествују сви заједно родитељи, ученици, 

наставници. 
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Табела 20. Одлука о изгледу школских униформи према мишљењу наставника  

Ко треба да донесе одлуку о изгледу 

школских унуформи 

f % 

Ученички парламент 9 33,3 

Наставничко веће 8 29,6 

Школски одбор 4 14,8 

Савет родитеља 3 11,1 

Министарство просвете 2 7,4 

Нико, не треба увести униформе 1 3,7 

 

 На питање одлучивања о изгледу школских униформи, већина испитаних 

наставника сматра да ту одлуку треба да донесе Ученички парламент (33,3%), њих 29,6% 

се определило за Наставничко веће, 14,8% за Школски одбор, 11,1% ѕа Савет родитеља, а 

7,4% за Министарство. Један испитани наставник сматра да у наведеном процесу 

одлучивања не треба да учествује нико, јер не треба ни уводити школске униформе. 

 

Табела 21. Трошкови набавке школских униформи према мишљењу наставника 

Ко треба да сноси трошкове набавке 

школских унуформи 

f % 

Родитељи  12 44,4 

Министарство просвете 7 25,9 

Општина 3 11,1 

Школа и родитељи по пола 3 11,1 

Школа 1 3,7 

Нико, не треба увести униформе 1 3,7 

 

 Када је реч о питању сношења трошкова школских униформи већина испитаних 

наставника сматра да наведене трошкове треба да сносе родитељи (44,4%), њих 25,9% 

сматра да трошкове треба да сноси Министарство просвете. По 11,1% испитаних 

наставника сматра да униформе треба да плати општина тј. локална самоуправа или школа 

и родитељи по пола.  
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Табела 229. Изглед  школских униформи према мишљењу наставника 

Изглед школских унуформи f % 

Модерна варијанта кецеље са амблемом школе 7 25,9 

Традиционална варијанта кецеље са амблемом школе 6 22,2 

„Колеџ“ варијанта униформе 6 22,2 

Мајца и дуксерица са амблемом школе 5 18,5 

Кошуља са амблемом школе  1 3,7 

Ни једна од наведених 2 7,4 

 

 По питању опредељивања за изглед школских униформи већина наставника се 

опредељује за модерну варијанту кецеље са амблемом школе (25,9%), а по 22,2% 

испитаника за традиционалну варијанту кецеље са амблемом школе и „колеџ“ варијанту 

униформе. Пет наставника (18,5%) подржава идеју о увођењу мајци и дуксерица са 

амблемом школе као школске униформе, а 3,7% кошуљу са амблемом школе. Два 

испитана наставника (7,4%) не подржавају ни један од татих предлога униформи. 

 

 

 

 Закључак 

 

 

 Већина испитаних родитеља као предност увођења школских униформи наводи 

једнакост свих ученика, док са мањом учесталошћу као предност истичу умањење разлика 

у социоекономском статусу, осигурање пристојног одевања у школи, смањење вршњачког 

насиља, развијање осећаја припадности школи и мање прљање личне одеће. Око једна 

четвртина испитаних родитељане види значајне предности од увођења школских 

униформи. 

 Када је реч о недостацима увођења школских униформи већина испитаних 

родитеља сматра да увођење униформи нема недостатака. Међу родитељима који наводе 

недостатке увођења школских униформи најчешће је разлог додатни трошак, а за 

неколицину њих и проблем брзог прерастања величина униформе, хабање исте, естетски 

лош дизајн униформе, „калупљење“, немогућност изражавања личног стила и тешкоће у 

организацији увођења униформи. 

 Општи став према увођењу школских униформи већине испитаних родитеља је 

подржавајући. При том, већина испитаних родитеља сматра да је потребно да ученици 

имају по два комплета школских униформи. 
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 Када је реч о мишљењу родитеља о томе ко треба да донесе коначну одлуку о 

увођењу школских униформи у школе, већина испитаних родитеља сматра да је то Савет 

родитеља. Као да је Савет родитеља орган који треба да донесе одлуку о изгледу школских 

униформи, према мишљењу већина испитаних родитеља. Према мишљењу већине 

испитаних родитеља трошкове набавке школских униформи треба да сноси школа. Већина 

испитаних родитеља се определила за мајцу и дуксерицу са амблемом школе, када је реч о 

изгледу школских униформи. 

 Већина испитаних ученика као предност увођења школских униформи наводи 

једнакост свих ученика, док око трећина њих не види никакве предности од увођења 

униформи. Када је реч о недостацима увођења школских униформи, доминира схватање 

ученика да увођење униформи нема никаквих недостатака. 

 У погледу општег става ученика о увођењу школских униформи, већина испитаних 

ученика подржава њихово увођење и сматра да је Ученички парламент тај који треба да 

учествује у доношењу одлуке о изгледу школских униформи. Већина испитаних ученика се 

определило за мајцу и дуксерицу са амблемом школе, када је реч о могућем изгледу 

школских униформи. 

 Већина испитаних наставника као предност увођења униформи наводи умањење 

разлика у социоекономском статусу, а потом једнакост свих ученика. Од исшитаних 

наставника њих 7,4 не види никакве предности од увођења школских униформи. Нешто 

више од половине испитаних наставника сматра да увођење школских униформи нема 

недостатака, а као недостатке увођења школских униформи испитани наставници наводе 

најчешће додатни трошак. 

 У погледу општег става према увођењу униформи у школе већина испитаних 

наставника подржава њихово увођење и сматра да је ученицима потребно по две 

униформе. 

 Када је реч о мишљењу наставника о томе ко треба да донесе коначну одлуку о 

увођењу школских униформи, трећина испитаних наставника сматра да је то Наставничко 

веће (29,6%), трећина да је то Савет родитеља, а преостали узимају у обзир и Школски 

одбор, Министарство просвете, Ученички парламента (у најмањој мери).  

 Када је реч о одлучивању о изгледу школских униформи, већина испитаних 

наставника сматра да ту одлуку треба да донесе Ученички парламент, а потом 

Наставничко веће. 

 Према мишљењу већине испитаних наставника трошкове увођења школских 

униформи треба да сносе родитељи. По питању опредељивања за изглед школских 

униформи већина наставника се опредељује за модерну варијанту кецеље са амблемом 

школе, а потом за традиционалну варијанту кецеље са амблемом школе и „колеџ“ 

варијанту униформе. 

 Може се закључити да је већина испитаника, свих интересних група (родитеља, 

ученика и наставника) исказала позитиван став према увођењу школских униформи. 

Већина представника свих интересних група као предност увођења школских униформи 
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виде једнакост свих ученика и умањење разлика у социоекономском статусу, поред 

осталих предности које наводе (осигурање пристојног одевања у школи, смањење 

вршњачког насиља, развијање осећаја припадности школи, мање прљање личне одеће). 

Када је реч о недостацима увођења школских униформи такође постоји велики степен 

слагања између свих испитаних интересних група. Наиме, међу свим испитаницима 

доминира мишљење да увођење униформи нема недостатака, а као најчешће навођен 

недпстатак је додатни финансијски трошак. 

 Међу испитаницима постоје разлике у мишљењу када је реч о томе ко треба да има 

кључну улогу у доношењу одлуке о увођењу школских униформи, као и одлуке о њеном 

изгледу. Мишљење већине родитеља је да наведене одлуке треба да донесе Савет 

родитеља, док је мишљење наставника подељено приближно подједнако на ангажовање 

Наставничког већа, пре свега, али и Савета родитеља и Школског одбора.  

 Када је реч о кључном одлучивању о изгледу школских униформи, већина 

родитеља сматра да наведену одлуку треба да донесе Савет родитеља, међу ученицима 

доминира мишљење да ту одлуку треба да донесе Ученички парламент, са чиме се слаже и 

већина испитаних наставника. 

 Мишљење родитеља и наставника о томе ко треба да сноси трошкове набавке 

школских униформи није усаглашено. По овом питању родитељи очекивања усмеравају ка 

школи, а наставници ка родитељима. 

 Када је реч о могућем изгледу школских униформи мишљење већине родитеља и 

ученика је усклађено и опредељено за варијанту мајце и дуксерице са амблемом школе, 

док се већина наставника определила за модерну варијанту кецеље са амблемом школе. 

 Може се закључити да се приликом увођења и креирања изгледа школских 

униформи морају узети у обзир мишљења родитеља и ученика, пре свега, а потом и 

наставника. Велики нагласак се мора ставити на цену униформе која треба да буде у 

корист родитеља, а истовремено не би требала да буде кључни критеријум при избору 

изгледа униформе. Потребно је осигурати да униформа буде практична за телесни развој 

детета, као и примерена активностима које прате образовање ученика. Када се одређује 

изглед униформе, школа треба да води рачуна о свим групама ученика који ће носити ту 

униформу.  

 Наравно питање постизања универзалности је увек упитно у готово свим 

ситуацијама, а нарочито у установи која треба да одгаја и поучавати децу те да их 

припрема за живот. Према томе наглашавање идеје да су сви једнаки, јер носе једнаку 

одећу може се сматрати проблемом уколико ограничава слободу појединца да се изрази, 

али униформе то не би требале да чине. 
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