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О мојој школи
На веб сајту My School (Моја школа) представљено је више од 9.500 аустралијских школа. Претраживање може да се
врши према месту где се налази школа, сектору или имену школе.
Веб сајт садржи статистичке и контекстуалне информације о свакој школи, као и резултате Националног програма
оцењивања ученика из области писмености и математике (National Assessment Program – Literacy and Numeracy NAPLAN). Ове информације могу да се упореде са резултатима других школа које похађају ученици статистички
сличног порекла широм Аустралије. Информације о Националном програму оцењивања ученика могу да се нађу на
веб сајту NAPLAN-а (погледајте www.nap.edu.au).
My School спада под надлежност Аустралијског органа за израду наставног програма, оцењивање и извештавање
(Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority - ACARA). ACARA је статутарни орган аустралијске владе
који је одговоран за прикупљање и објављивање података о аустралијским школама, спровођење националног
оцењивања из области писмености и математике и израду националног наставног програма.
Веб сајт My School омогућава свакоме да сазна више о аустралијским школама и аустралијским школама да науче
више јадна од друге. Веб сајт садржи мноштво квалитетних података које могу да користе наставници, школе,
родитељи и шира заједница, као и друге информације како би се осигурало да свако дете у свакој учионици добије
висококвалитетно образовање.

Коришћење сајта My School
Посетиоци сајта My School моћи ће да нађу специфичне информације о укупном броју ученика у свакој школи,
просечној оцени ученика на испиту NAPLAN, о томе како напредује ученик током времена, као и податке о
финансијском стању школе и да упореде те податке са другим школама широм Аустралије. Други корисни подаци,
као што су стопа похађања школе и број особља у свакој школи такође су доступни.
Веб сајт користи индекс карактеристика ученика и школа, познат као “Индекс друштвено-образовне предности” (Index
of Community Socio-Educational Advantage - ICSEA) да идентификује ученике статистички сличног порекла.
Информације о струци и образовању родитеља, као и подаци о упису у школама се користе да би се израчунала
ICSEA вредност сваке школе. Ова вредност представља ниво просечне образовне предности ученика у школи.
ICSEA омогућава да се резултати ученика на националним испитима разумеју и упореде на праведан и разумљив
начин. Тиме се омогућава школама које желе да побољшају своје резултате да науче од других школа које имају
статистички сличне ученике.
Школе, учитељи, родитељи и чланови заједнице могу да користе информације на сајту My School да:
• добију информације о школи, користећи показатеље који су усклађени на националном нивоу
• упореде оцене ученика у школи са просеком оцена у школама које похађају ученици статистички сличног порекла
и са свим школама у Аустралији
• идентификују и да сазнају више о школама које остварују високе резултате, укључујући школе у којима је
остварен значајан напредак ученика
• стекну шире разумевање о учинку школа у локаној заједници.
Посетиоци сајта My School могу да претражују сајт помоћу пет ставки менија:
• School profile (Профил школе)
• School finances (Финансијско стање школе)
• NAPLAN
• VET in schools (Усмерено образовање и обука у школама)
• Local schools (Локалне школе)

Профил школе
Свака школа има страницу са својим профилом која садржи:
• кратак опис школе
• чињенице о школи које обухватају информације o школском сектору, врсти уписа и укупном броју уписаних
ученика
• број учитеља и другог особља
• сажети преглед финансијског стања школе
• везу до школског веб сајта и, ако је применљиво, везу до веб сајта школског сектора или система коме школа
припада
• податке о пореклу ученика на нивоу школе
• вредност школе према Index of Community Socio-Educational Advantage (ICSEA)
• број уписаних ученика и редовност похађања наставе
• резултате полазника више средње школе
• сажети преглед броја ученика уписаних на курсеве за стручно образовање и обуку (VET), изучавање заната и
обављање приправничког стажа у школи.

Финансијско стање школе
Подаци о финансијском стању су наведени за сваку школу. Ови подаци укључују стални приход – износ прихода који
је на располагању како би школа могла да функционише – као и капиталне трошкове за сваку календарску годину.
Детаљна објашњења финансијских извештаја могу да се добију у ПДФ формату са списка материјалних средстава
на веб страници сајта под називом ‘More information’.

Резултати NAPLAN-а
Према NAPLAN-у ученици се оцењују користећи опште националне испите из пет области. Те области су:
• читање
• писање
• правопис
• граматика и интерпункција
• математика.
Сви ученици 3, 5, 7. и 9. разреда који похађају државне и приватне школе широм Аустралије полажу NAPLAN испите.
Веб сајт садржи податке о NAPLAN-у за сваку област и за сваки разред. Ови подаци могу да се добију за сваку
годину током које је одржан NAPLAN испит.
Резултати NAPLAN-а се дају за изабрану школу, за школе са ученицима статистички сличног порекла и све
аустралијске школе. Анализа напретка ученика се такође даје за ученике који су похађали NAPLAN испит два пута у
истој школи и имају резултате испита из два разреда.

VET у школама
За школе чији ученици похађају курсеве стручног образовања и обуке (VET), на веб сајту је приказан број уписа на
одређеним курсевима и квалификације које добијају ученици, сортиране по степенима квалификација и (ако постоји)
индустријским гранама.

Локалне школе
Може да се погледа списак који садржи до 20 школа које се налазе на удаљености до 80 километара од изабране
школе. Везе до веб страница са профилом школа су обезбеђене како би се посетиоцима олакшало коришћење сајта.
Картографско приказивање омогућава корисницима да виде где се налази школа, као и друге школе на истом
подручју.

