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Законски оквириЗаконски оквири

� Члан 2.
Вредновање  квалитета  рада  установе  

представља  процену  квалитета  рада  

установе.установе.

� Члан 3
Вредновање  квалитета  рада  установе  

врши  се  на  основу  СТАНДАРДА  

КВАЛИТЕТА  РАДА  УСТАНОВЕ.



Законски оквириЗаконски оквири

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА 

КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕКВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

(Службени  гласник  РС бр. 7/2011)



Облици вредновањаОблици вредновања

Вредновање  квалитета  рада  установе 

врши се кроз:

◦ самовредновање◦ самовредновање

◦ спољашње /екстерно/ вреновање 

квалитета рада установе



САМОВРЕДНОВАЊЕСАМОВРЕДНОВАЊЕ



САМОВРЕДНОВАЊЕСАМОВРЕДНОВАЊЕ

� Приручник за самовредновање и 

вредновање рада школа (2005)

� Водич за самовредновање за установе 

у стручном образовању (2012)у стручном образовању (2012)



САМОВРЕДНОВАЊЕСАМОВРЕДНОВАЊЕ

� Процена квалитета рада које спроводи 
установа,

� У року од пет година врши се 
самовредновање свих области 
вредновања које су дефинисане вредновања које су дефинисане 
стандардима квалитета рада установе,

� Тим именује директор, а учествују 
стручни органи, савет родитеља, 
ученички парламент, директор, орган 
управљања школом.



САМОВРЕДНОВАЊЕСАМОВРЕДНОВАЊЕ

План 
самовредновања

• Део ГПР*

• Дефинисан 
предмет
самвредновања

Прикупљање 
података

• Евиденције и 
педагошке 
документације

• Базе података

Извештај о 
самовредновању

• Опис и процена 
остварености 
стандарда

• Предлог мера за самвредновања

• Активности

• Временска 
динамика

• Носиоци 
активности

• Инструменти и 
технике

• Базе података

• Праћење 
различитих 
активнсти

• Истраживања у 
установи

• Анкете, стручне 
дискусије и др.

• Предлог мера за 
унапређење 
квалитета рад

• Начин праћења  
остваривања  
предложених 
мера

*Годишњи план рада школе



САМОВРЕДНОВАЊЕСАМОВРЕДНОВАЊЕ



САМОВРЕДНОВАЊЕСАМОВРЕДНОВАЊЕ

� Извештај о самовредновању

подноси се:

◦ Наставничком већу

◦ Савету родитеља◦ Савету родитеља

◦ Школском одбору



САМОВРЕДНОВАЊЕСАМОВРЕДНОВАЊЕ

ШРП

Извештај о
самовредновању

ГПР

ГПР – Годишњи план рада школе

ШРП – Школски развојни план



СПОЉАШЊЕСПОЉАШЊЕ
/ЕКСТЕРНО//ЕКСТЕРНО//ЕКСТЕРНО//ЕКСТЕРНО/

ВРЕДНОВАЊЕВРЕДНОВАЊЕ



СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕСПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕ

� Провера квалитета рада установе.

� Системска контрола и усмеравање рада 
школа, информисање јавности о стању у 
школама,

� Промовише уједначено мерење, � Промовише уједначено мерење, 
подржава процес континуираног 
унапређивања рада школа, усмерава 
пажњу на степен и начин задовољавање 
потреба корисника и успоставља добру 
комуникацију са свим учесницима у 
образовном процесу.



СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕСПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕ

� Врши Министарство просвете и

науке и Завод за вредновање

квалитета образовања и васпитања

� Оцењује се квалитет свих области� Оцењује се квалитет свих области

дефинисаних стандардима

квалитета

� Врши се најмање једном у пет

година



СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕСПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕ

� Просветни саветници и радници ЗВК 

који имају лиценцу за спољашње 

евалуаторе,

� Спољашње  вредновање  се  врши  � Спољашње  вредновање  се  врши  

тимски,

� Министарство  именује  Тим  за  

спољашње  вредновање  и  одређује  

Руководиоца  тима.



СТАНДАРДИ СТАНДАРДИ СТАНДАРДИ СТАНДАРДИ 

КВАЛИТЕТА РАДАКВАЛИТЕТА РАДА
ОБРАЗОВНООБРАЗОВНО--ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ



СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДАСТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА
ОБРАЗОВНООБРАЗОВНО--ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ

Кључне области квалитета (7)(7)(7)(7)
Кључне компоненте за квалитет школе

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА

Стандарди (30)(30)(30)(30)
Аспекти који описују област квалитета

Показатљи –––– индикатори (158)(158)(158)(158)
Мерљиве компоненте стандарда



СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДАСТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА
ОБРАЗОВНООБРАЗОВНО--ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ

1. 1. 1. 1. Школски програм и ГПР

2. 2. 2. 2. Настава и учење

3. 3. 3. 3. Образовна постигнућа ученика

ОБЛАСТИ
КВАЛИТЕТА

3. 3. 3. 3. Образовна постигнућа ученика

4. 4. 4. 4. Подршка ученицима

5. 5. 5. 5. Етос

6. 6. 6. 6. Организација рада школе и руковођење

7. 7. 7. 7. Ресурси



Област квалитета

СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДАСТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА
ОБРАЗОВНООБРАЗОВНО--ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ

2. 2. 2. 2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ

С т а н д а р д и  к в а л и т е т а

2.12.12.12.1
Наставник 

примењује 

одговарајућа 

дидактичко-

методичка 

решења на 

часу

2.22.22.22.2

Наставник учи 
ученике 

различитим 
техникама 

учења на часу.

2.32.32.32.3

Наставник 
прилагођава 
рад на часу 
образовно-
васпитним 
потребама 

ученика.

2.42.42.42.4

Ученици стичу 
знања на часу

2.52.52.52.5

Наставник 
ефикасно 
управља 

процесом 
учења на часу

2.2.2.2.6

Наставник 
користи 

поступке 
вредновања 

који су у 
функцији 

даљег учења

2.2.2.2.7

Наставник 
ствара

подстицајну 
атмосферу 

за рад на часу



Ст а н д а р д  к в а л и т е т а

СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДАСТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА
ОБРАЗОВНООБРАЗОВНО--ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ

2.12.12.12.1

Наставник примењује одговарајућа дидактичко-
методичка решења на часу

2.12.12.12.1.1111 2.12.12.12.1.2222 2.1.32.1.32.1.32.1.3 2.1.42.1.42.1.42.1.4 2.1.52.1.52.1.52.1.5

И н д и к а т о р и

2.12.12.12.1.1111
Наставник 

јасно истиче 

циљеве часа.

2.12.12.12.1.2222

Наставник 
даје упутства 
и објашњења 
која су јасна 
ученицима.

2.1.32.1.32.1.32.1.3

Наставник 
истиче 
кључне 

појмове које 
ученици 
треба да 

науче.

2.1.42.1.42.1.42.1.4

Наставник 
користи 

наставне 
методе које 
су ефикасне 
у односу на 
циљ часа.

2.1.52.1.52.1.52.1.5

Наставник 
поступно 

поставља све 
сложенија 

питања
/задатке/ 
/захтеве/.



Процена присутностиПроцена присутности
индикатораиндикатора

Врши се на основу:

� Докумената::::
Школски програм, Годишњи план рада школе, Школски
развојни план, Извештаја о самовредновању, Извештај о 
раду школе, просветни картони, ЈИСП, резултати испита и 
испитивања…

� Посматрања активности у школи:Посматрања активности у школи:
часа, одвијања свакодневних активности у школи, 
коришћења ресурса, атмосфере…

� Разговора::::
са директором, наставницима, ученицима, родитељима, 
члановима школског одбора…

*Непосредно праћење наставе обухвата реализацију најмање 
40% наставника, присуство на часу траје најмање 20 минута.



Ст а н д а р д  к в а л и т е т а

СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДАСТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА
ОБРАЗОВНООБРАЗОВНО--ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ

2.12.12.12.1

Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка 
решења на часу

2.12.12.12.1.1111.
Наставник јасно 

истиче циљеве часа.

2.12.12.12.1.2222.

Наставник даје 
упутства и 

2.12.12.12.1.3333.

Наставник истиче 
кључне појмове које 

2.1.42.1.42.1.42.1.4.

Наставник користи 
наставне методе 

2.1.52.1.52.1.52.1.5.

Наставник 

И н д и к а т о р и

П р и м е р и  д о к а з а

истиче циљеве часа.

Наставник говори 
ученицима о томе 

шта треба да уче на 
том часу и шта 

очекује да науче.

Наставник даје 
упутства и 

објашњења која су 
јасна ученицима.

Наставник 
проверава да ли 

ученици разумеју 
како треба да реше 

задатак.

Наставник истиче 
кључне појмове које 

ученици треба да 
науче.

На табли су 
написане кључне 

речи или појмови из 
теме која се 

обрађује.

Наставник користи 
наставне методе 

које су ефикасне у 
односу на циљ часа.

Активности/радови 
ученика показују да 

је циљ часа 
остварен.

Наставник 
поступно 

поставља све 
сложенија питања
/задатке, захтеве/.

На почетна питања 
наставника 

највећи број 
ученика даје 

тачан одговор.



Ниво остварености стандардаНиво остварености стандарда

� Ниво остварености зависи од броја 

присутних индикатора

� Постоје 4 нивоа:

◦ 1 = неостварен стандард◦ 1 = неостварен стандард

◦ 2 = делимично остварен стандард 

◦ 3 = добро остварен стандард 

◦ 4 = у потпуности остварен стандард 



Ниво остварености стандардаНиво остварености стандарда

пример проценепример процене

Област: 2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Стандард Индикатор Ниво остварености

2.1.1. Наставник јасно 

истиче циљеве часа.
Ниво  1   2   3   4

2.1.2. Наставник даје 

упутства и објашњења која 
1 = неостварен стандард 

(присутно мање од  3 

2.1 Наставник 

примењује 

одговарајућа 

дидактичко-

методичка решења на 

часу

упутства и објашњења која 

су јасна ученицима.
(присутно мање од  3 

индикатора)

2 = делимично остварен 

стандард (присутно 3 

индикатора)

3 = добро остварен 

стандард (присутно  4 

индикатора)

4 = у потпуности остварен 

стандард (присутни сви 

индикатори)

2.1.3. Наставник истиче 

кључне појмове које 

ученици треба да науче.

2.1.4. Наставник користи 

наставне методе које су 

ефикасне у односу на циљ 

часа.

2.1.5. Наставник поступно 

поставља све сложенија 

питања/задатке/ захтеве.



Кључни стандарди за вредновањеКључни стандарди за вредновање

Област Стандард

1. ШП и ГПР 1.4. Школски програм и годишњи план 

рада школе усмерени су на задовољење 

различитих потреба ученика.

2. Настава и учење 2.3. Наставник прилагођава рад на часу 

дефинисани  су  Правилником  о  Стандардима  квалитета  рада  
установе и  то су:

2. Настава и учење 2.3. Наставник прилагођава рад на часу 

образовно-васпитним потребама 

ученика.

2.4. Ученици стичу знања на часу.

2.6. Наставник користи поступке 

вредновања који су у функцији даљег 

учења.

3. Постигнућа ученика 3.2. Школа континуирано доприноси 

већој успешности ученика.

4. Подршка ученицима 4.1. У школи функционише систем 

пружања подршке ученицима.



Кључни стандарди за вредновањеКључни стандарди за вредновање

Област Стандард

5. Етос 5.3. Школа је безбедна средина за 

све.

5.5. У школи је развијена сарадња 

на свим нивоима.на свим нивоима.

6. Организација  и руковођење 6.4. У школи функционише систем 

за праћење и вредновање 

квалитета рада. 

7. Ресурси 7.2. Људски ресурси су у функцији 

квалитета рада школе.

као  и  5  изабраних стандарда



Изабрани  стандардиИзабрани  стандарди

Изабрани  стандарди су  стандарди  

које је Тим  за  спољашње  

вредновање, на  основу  прегледа  вредновање, на  основу  прегледа  

документације  или  претходних   

прегледа  установе , одредио  као  

посебно  важне , јер  одражавају  

специфичност  установе.



Резултат спољашњег вредновањаРезултат спољашњег вредновања

� Након извршеног прегледа Тим 

саставља извештај,

� Извештај  о  спољашњем  вредновању  

садржи  опис  утврђеног  чињеничног  садржи  опис  утврђеног  чињеничног  

стања по  областима  дефинисаним  

стандардима  квалитета  рада  

установе  и  оцену општег  квалитета  

рада  установе



Резултат спољашњег вредновањаРезултат спољашњег вредновања

� Квалитет рада установе се исказује 

преко нивоа остварености од 1 до 4

� Општи  квалитет  образовне  установе 

оцењује  се  од 1 до 4



Резултат спољашњег вредновањаРезултат спољашњег вредновања
Квалитет рада установе Квалитет рада установе 

� ниво 1 
◦ Означава минимум квалитета. Региструје се 

присуство остварености појединих стандарда. 
Преовлађују слабе стране које угрожавају 
напредовање и развој ученика. Неопходна је хитна 
акција и стручна помоћ за отклањање недостатака.акција и стручна помоћ за отклањање недостатака.

� ниво 2 
◦ Одражава присутност појединих јаких страна, али 

преовлађују слабе стране које значајно умањују 
квалитет рада установе. Означава испуњеност мањег 
броја стандарда. Овакво стање захтева предузимање 
одређених активности ради отклањања уочених 
слабости.



Резултат спољашњег вредновањаРезултат спољашњег вредновања
Квалитет рада установе Квалитет рада установе 

� ниво 3 
◦ Представља ситуацију коју карактерише више јаких него 

слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан 
квалитет рада установе и пожељно их је отклањати. Овај 
ниво најчешће означава остварености више од половине 
стандарда. Установа не може бити оцењена овом оценом 
уколико нема постигнуте нивое 3 и 4 на кључним 
стандардима.стандардима.

� ниво 4 
◦ Представља ситуацију где је регистрована оствареност 

готово свих или свих стандарда. То је ситуација коју 
установа тежи да достигне или да је задржи. Доминирају 
јаке стране, а евентуални ситни недостаци не утичу 
значајно на квалитет рада у установи. Таква установа може 
да буде пример свим осталима. Без обзира што је установа 
достигла овај ниво, очекује се да и даље унапређује свој 
рад.



Резултат спољашњег вредновањаРезултат спољашњег вредновања
Општи  квалитет  образовне  установе Општи  квалитет  образовне  установе 

� оцена 1 
◦ оцењује  се  установа  која  не остварује  минимум  од  

30% свих  стандарда, укључујући 50% стандарда  
који  су  кључни  за  вредновање.

� оцена 2 
◦ оцењује  се  установа  која  остварује  више  од  30%  

свих  стандарда, укључујући 50% стандарда  који  су  
кључни  за  вредновање.

� оцена 3 
◦ оцењује  се  установа  која  остварује  више  од  50%  

свих  стандарда, укључујући 75% стандарда  који  су  
кључни  за  вредновање.



Резултат спољашњег вредновањаРезултат спољашњег вредновања
Општи  квалитет  образовне  установе Општи  квалитет  образовне  установе 

� оцена 4 

◦ оцењује  се  установа  која  остварује  више  од  ◦ оцењује  се  установа  која  остварује  више  од  

75%  свих  стандарда, укључујући 100% 

стандарда  који  су  кључни  за  вредновање.



Добити од спољашњег вредновањаДобити од спољашњег вредновања

� Афирмација школе и позитивна
мотивација колектива

� Ојачан тимски рад и међусобна размена
информација и искуства

� Објективно сагледано стање по свим
кључним областима

� Објективно сагледано стање по свим
кључним областима

� Откривање недовољно искоришћених
ресурса (родитеља, ученика...)

� Позитивне личне импресије и накнадно
добијене поруке евалуатора јасна су
подршка раду колектива



КАКО ТО ИЗГЛЕДА КАКО ТО ИЗГЛЕДА КАКО ТО ИЗГЛЕДА КАКО ТО ИЗГЛЕДА 

У ПРАКСИУ ПРАКСИ



Како то изгледа у праксиКако то изгледа у пракси

� МПН преко ШУ сачињава годишњи план спољашњег вредновања

� ШУ писмено обавештава директора школе о СВ

� Директор у року од пет дана доставља Тиму потребну 
документацију (ГПР, ШРП, извештаје о раду, извештај о 
самовредновању, извештаје просветних саветника...)

� Директор информише запослене, савет родитеља, ученички 
парламент и ШО

Спољашње вредновање се обавља према плану  који сачињава � Спољашње вредновање се обавља према плану  који сачињава 
Тим

� Након извршеног  спољашњег вредновања , Тим сачињава нацрт 
извештаја и усмено упознаје директора

� У року од 8 недеља Тим  доставља школи писани извештај  о 
извршеном спољашњем вредновању

� У року од  15 дана од пријема извештаја  директор  упознаје 
запослене у школи,  ученике, родитеље, ШО,  орган локалне 
самоуправе надлежан за послове образовања са  резултатом 
спољашњег вредновања



Како то изгледа у праксиКако то изгледа у пракси

� У мају 2010. године екстерно је
вреднована кључна област „Настава и
учење” у 10 школа у Београду

� У октобру 2010. године реализовано је
екстерно вредновање рада у 2 школе
са циљем провере Оквира и са циљем провере Оквира и 
процедура

� Саветници ШУ су прошли обуку и 
добили сертификате за спољашње 
евалуаторе

� Од новембра 2012. годинепочиње први 
круг спољашњег вредновања.



Шта треба да урадимоШта треба да урадимо

�Да се упознамо са оним што 
нам предстоји

� Активирамо рад тимова
◦ШРП◦ШРП
◦Самовредновање и квалитет
◦Заштиту ученика од насиља
◦Планирање стручног 

усавршавања
◦Праћење огледа


