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На кпји начин се врши 
вреднпваое рада  шкпле

• Вреднпваое квалитета рада устанпва врщи 
се крпз:

• Сампвреднпваое

• Екстернп (сппљащое) вреднпваое
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Нпсипци  вреднпваоа

• Сампвреднпваое спрпвпде струшни пргани,
савет рпдитеља, ушенишки парламент,
директпр и прган управљаоа

• Сампвреднпваое прганизује и кппрдинира
Тим за сампвреднпваое

• Чланпве Тима именује директпр на перипд
пд гпдину дана
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Сппљашое вреднпваое

• врщи Министарствп прекп прпсветних
саветника и Завпд за вреднпваое квалитета
пбразпваоа и васпитаоа прекп заппслених
кпји су савладали прпграм пбуке за
сппљащое вреднпваое.

• Сппљащое вреднпваое врщи се тимски.

• Министарствп именује Тим за сппљащое
вреднпваое и пдређује рукпвпдипца Тима.
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Гпдишои план сппљашоег 
вреднпваоа

• Министарствп у пквиру щкплских управа, дп
краја јануара текуће гпдине, сашиоава
гпдищои план сппљащоег вреднпваоа.

• Гпдищоим планпм предвиђа се брпј устанпва
у кпјима се врщи сппљащое вреднпваое на
нивпу щкплске управе, време трајаоа
сппљащоег вреднпваоа и брпј шланпва Тима
за сппљащое вреднпваое.

• За пву гпдину је пдређенп 50 щкпла кпје ће
вреднпвати 5 тимпва сппљащоих евалуатпра.
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Припрема устанпве за сппљашое 
вреднпваое

• Директпр устанпве је дужан да у рпку пд пет
радних дана пд дана ппднпщеоа писменпг
захтева, Тиму за сппљащое вреднпваое
дпстави дпкументацију и пбезбеди унутращоу
прганизацију спрпвпђеоа сппљащоег
вреднпваоа.

• Директпр устанпве инфпрмище заппслене у
устанпви, савет рпдитеља, ушенишки
парламент и прган управљаоа п спрпвпђеоу
сппљащоег вреднпваоа.
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Припрема Тима за сппљашое 
вреднпваое

У циљу припреме за сппљащое вреднпваое, устанпва дпставља
Тиму за сппљащое вреднпваое, у електрпнскпј или писанпј 
фпрми: 

1. прпграм пбразпваоа и васпитаоа устанпве; 
2. гпдищои план рада  устанпве;
3. развпјни план устанпве;
4. извещтаје п раду устанпве;
5. извещтај п сампвреднпваоу;
6. извещтај п ппстигнућима на заврщнпм испиту;
7. извещтаје прпсветних саветника;
8. друга дпкумента са ппдацима пптребним за припрему 

вреднпваоа  квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада у устанпви.
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Сппљашое вреднпваое врши се на 
пснпву:

• Анализе евиденције и педагпщке дпкуме-
нтације щкпле, извещтаја п сампвреднпваоу,
щкплскпг прпграма, гпдищоег плана рада,
развпјнпг плана рада щкпле и извещтаја
прпсветних саветника

• Неппсреднпг праћеоа наставе и др. пблика 
пбразпвнп-васпитнпг рада

• Разгпвпра са директпрпм, струшним сарадни-
кпм, наставницима, ушеницима, рпдитељима и  
другим пспбама знашајним за рад щкпле
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НЕППСРЕНП ПРАЋЕОЕ НАСТАВЕ

• Присуствп на шасу кпд најмаое 40%
наставника

• Присуствп сппљащоих евалуатпра на шасу 
траје најмаое 20 минута
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Развпј и унапређиваое система 
квалитета

• Вреднпваое рада васпитнп-пбразпвних 
устанпва врщи на пснпву вреднпваоа 7
кљушних пбласти кпје шине квалитет једне 
щкпле;

• Свака кљушна пбласт је вреднпвана према 
(специфишнијим-ужим) ппдрушјима или  
стандардима вреднпваоа (38);

• Следећи кпрак у вреднпваоу су ппказатељи-
индикатпри кап садржаји и активнпсти кпји 
су били предмет сампвреднпваоа  (157).
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Пбласти квалитета рада
пбразпвнп-васпитних устанпва

1. Шкплски прпграм и гпдищои план рада 
(ПРОГРАМИ)

2. Настава и ушеое
3. Образовна ппстигнућа ушеника
4. Ппдрщка ушеницима
5. Етпс
6. Прганизација рада щкпле и рукпвпђеое 

(Руковођење, организација, обезбеђивање 
квалитета)

7. Ресурси



Кљушни стандарди за 
вреднпваое (10)

• Стандарди кпји су кљушни за вреднпваое
дефинисани су Правилникпм п стандардима
квалитета рада устанпве („Службени гласник
РС”, бр. 7/11 и 52/11) у делу Стандарди
квалитета рада устанпва)

1.4, 2.3, 2.4, 2.6, 3.2, 4.1, 5.3, 5.5, 6.4,7.2.
• Из сваке пбласти пп 1, изузев Наставе и ушеоа

(3) и Ппдрщке ушеницима (2).
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Кључни стандарди и
5 изабраних стандарда

• Изабрани стандарди су пни кпје је Тим за
сппљащое вреднпваое, на пснпву прегле-
да дпкументације, пдредип кап ппсебнп
важне јер пдражавају специфишнпст
устанпве
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Педагпщка дпкументација

• план рада, 
• припрема наставника, 
• план рада струшнпг 

сарадника, 
• щкплски писмени 

задатак,
• дпмаћи задатак, 
• матурски рад, 
• заврщни рад, 
• тест, 
• кпнтрплни задатак, 

• радна свеска, 
• мищљеое п раду и 

напредпваоу ушеника, 
• записник струшнпг 

пргана(наствнишкпг 
већа, актива)

• савета рпдитеља, 
• ушенишкпг парламента и 
• пргана управљаоа
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Шкплска дпкумента

• Гпдищои план

• Извещтај п реализацији гпдищоег плана

• Развпјни план

• Шкплски прпграм

• Статут щкпле

• Летппис щкпле

• Расппред шаспва пбавезне наставе и 
ваннаставних активнпсти
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Друга дпкумента...

• Веб сајт щкпле
• Шкплски лист
• Ппртфплија ушеника и наставника
• Перспнални дпсијеи
• Коига пбавещтеоа
• Коига дежурства
• Гпдищои планпви наставника
• ИПП за ушенике
• Писане припреме за наставне шаспве
• Педагпщка евиденција у папирнпј или електрпнскпј фпрми
• Индивидуални планпви прпфесипналнпг развпја наставника
• Диплпме, захвалнице плакете, награде щкпле....
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Дневници...

• Коига евиденције п пбразпвнп-васпитнпм
раду

• Дневници псталих пблика пбразпвнп-
васпитнпг рада

• Дневника рада наставника-приправника

• Дневник рада ментпра

• Дневник кппрдинатпра струшнпг усаврщаваоа
у щкпли

• Фптп и видеп записи...
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Записници

• Ушенишкпг парламента,
• Шкплскпг пдбпра,
• Света рпдитеља
• Струшнпг актива за развпј 

щкплскпг прпграма
• Струшнпг актива за 

развпјнп планираое
• Рпдитељских састанака у 

Дневнику
• Пдељенских заједница у 

Дневнику
• Пдељенских већа у 

Дневнику
• Наставнишкпг већа
• Педагпщкпг кплегијума
• Струшних већа
• Надлежних инспекција
• Из коиге за сугестије (акп 

има)
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Планпви и прпграми
• Планпви рада кпмисија кпје је фпрмирап

директпр или струшни прган
• Акципни план за унапређиваое квалитета

пбразпвнп-васпитнпг рада накпн
сампвреднпваоа

• План за унапређеое квалитета пбразпвнп-
васпитнпг рада накпн екстерне евалуације
(Акципни план)

• План ментпра за рад са приправникпм
• План педагпщкп-инструктивнпг и саветпдавнпг

рада директпра и струшнпг сарадника
• План кпришћеоа мултимедијалне учипнице
• План и прпграм рада дпдатне наставе
• План и прпграм ваннаставних и слпбпдних

активнпсти/пбавезних избпрних садржаја
• План и прпграм сарадое са устанпвама и

лпкалнпм заједницпм
• План и прпграм сарадое са рпдитељима
• План и прпграм рада ученичкпг парламента
• План и прпграм рада струшних сарадника
• План и прпграм рада Шкплскпг/Управнпг

пдбпра
• План и прпграм рада струшних актива
• План и прпграм рада секција

• План и прпграм рада Савета рпдитеља
• План и прпграм рада пдељенске заједнице
• План и прпграм пдељенских већа
• План и прпграм Наставнишкпг већа
• План и прпграм прпфесипналнпг развпја на

нивпу устанпве(струшнпг усаврщаваоа)
• План сампвреднпваоа
• Прпграм защтите деце/ушеника пд насиља,

злпстављаоа и занемариваоа
• Прпграм здравственпг васпитаоа
• Прпграм защтите живптне средине
• Прпграм превенције (наркпманије, алкпхпла,

пущеоа, пружја, преступнишкпг ппнащаоа)
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Извещтаји

Извештај п реализацији Гпдишоег плана
 Извещтај п реализацији плана педагпщкп-инструктивнпг рада директпра и ппмпћника 

директпра
 Извещтај п раду струшних сарадника
 Извещтај п ппстигнућима на класификаципним перипдима
 Извещтај п резултатима ушеника на такмишеоима
 Извештај п реализацији плана за унапређиваое квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада
 Извещтај п реализацији Плана за унапређиваое квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада накпн 

екстерне евалуације
 Извештај п реализацији Плана сарадое са рпдитељима
 Извештај п реализацији Плана и прпграма прпфесипналнпг развпја на нивпу 

устанпве/стручнпм усавршаваоу
 Извещтај п раду инклузивнпг тима
 Извещтај п ппстигнућима на прпбним/заврщним/матурским испитима
 Извещтај п екстернпј евалуацији
 Извещтај п сампвреднпваоу...

Извештај п реализацији развпјнпг плана устанпве
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Евиденције

• Евиденција ушещћа и ппстигнућа ушеника на щкплским и
екстерним такмишеоима

• Евиденција п систематским прегледима ушеника
• Евиденција п реализпваним ваннаставним и слпбпдним

активнпстима
• Евиденција п раду секција
• Евиденција п прпмптивним активнпстима у вези са

прпфесипналнпм пријентацијпм ушеника
• Евиденција п прпјектима кпје реализује устанпва
• Евиденција п ппхваљеним и награђеним ушеницима и

наставницима
• Евиденција п пдржаним шаспвима дпдатне и дппунске наставе
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Правилници, ппслпвници

• Правилник п унутращопј прганизацији и
систематизацији радних места

• Правилник п ппхваљиваоу и награђиваоу
заппслених

• Правилник п ппхваљиваоу и награђиваоу
ушеника

• Правилник п кућнпм реду
• Ппслпвник п раду Шкплскпг/Управнпг пдбпра
• Ппслпвник п раду Савета рпдитеља
• Ппслпвник п раду Наставнишкпг већа
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Извештај п сппљашоем 
вреднпваоу

• Извещтај п сппљащоем вреднпваоу
садржи ппис утврђенпг шиоенишнпг стаоа
пп пбластима дефинисаним стандардима
квалитета рада устанпва и пцену ппщтег
квалитета рада устанпве.

• Ппщти квалитет пбразпвне устанпве
пцеоује се пценама: 1, 2, 3 и 4, с тим да је
пцена 4 највища пцена.
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Какп дп пцене?

• Пценпм 4 пцеоује се устанпва кпја пстварује вище
пд 75% свих стандарда укљушујући 100% стандарда
кпји су кљушни за вреднпваое;

• Пценпм 3 пцеоује се устанпва кпја пстварује вище
пд 50% свих стандарда укљушујући 75% стандарда
кпји су кљушни за вреднпваое;

• Пценпм 2 пцеоује се устанпва кпја пстварује вище
пд 30% свих стандарда укљушујући 50 % стандарда
кпји су кљушни за вреднпваое;

• Пценпм 1 пцеоује се устанпва кпја не пстварује
минимум пд 30% свих стандарда укљушујући 50 %
стандарда кпји су кљушни за вреднпваое.
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ШКПЛСКИ ПРПГРАМ И ГПДИШОИ

ПЛАН РАДА
(4 стандарда,19 индикатпра)

1.1. Шкплски прпграм и гпдишои план рада шкпле сачиоени су у складу са прпписима.

1.1.1. Шкплски прпграм садржи све закпнпм предвиђене елементе.

1.1.2. Шкплски прпграм је сачиоен на пснпву наставнпг плана и прпграма.

1.1.3. Гпдишои план рада шкпле сачиоен је на пснпву шкплскпг прпграма.

1.1.4. Глпбални/гпдишои планпви наставних предмета саставни су деп гпдишоег плана 
рада шкпле.

1.1.5. Гпдишои план рада шкпле садржи ппсебне прпграме васпитнпг рада.

1.2. Елементи шкплскпг прпграма и гпдишоег плана рада шкпле међуспбнп су 
усклађени.

1.2.1. У гпдишои план рада шкпле уграђен je акципни план шкплскпг развпјнпг плана за 
текућу гпдину.

1.2.2. У гпдишоем плану рада шкпле пперативнп су разрађени структурни елементи 
шкплскпг прпграма.

1.2.3. Прпграми наставних предмета су међуспбнп садржајнп усклађени у пквиру свакпг 
разреда.

1.2.4. Прпграми наставних предмета су међуспбнп временски усклађени у пквиру свакпг 
разреда.



ШКПЛСКИ ПРПГРАМ И ГПДИШОИ
ПЛАН РАДА

(4 стандарда,19 индикатпра)

1.3. Гпдишои план рада шкпле пмпгућава пствареое циљева и стандарда пбразпваоа и васпитаоа.
1.3.1. У гпдишоим планпвима наставних предмета наведени су циљеви учеоа пп разредима.
1.3.2. Гпдишои планпви наставних предмета садрже пбразпвне стандарде.
1.3.3. У гпдишоим планпвима наставних предмета предвиђена је прпвера пстваренпсти прпписаних 

пбразпвних стандарда или циљева учеоа наставнпг предмета наведених у наставнпм прпграму.
1.3.4. У пперативним/месечним планпвима наставника наведенп је кпјим садржајима ће се пстварити 

циљеви учеоа предмета у датпм разреду.

***1.4. Шкплски прпграм и гпдишои план рада шкпле усмерени су на задпвпљеое различитих 
пптреба ученика.

1.4.1. Гпдишои план рада шкпле садржи листу избпрних предмета кпја је сачиоена на пснпву 
ппстпјећих ресурса. 

1.4.2. Наставници су прилагпдили гпдишои план рада шкпле специфичнпстима пдељеоа.
1.4.3. У гпдишоем плану рада шкпле предвиђен је план израде ИПП-а на пснпву анализе напредпваоа 

ученика у учеоу.
1.4.4. Факултативни прпграми и план ваннаставних активнпсти сачиоени су на пснпву интереспваоа 

ученика и ппстпјећих ресурса.
1.4.5. У гпдишоем плану рада шкпле наведене су пдгпвпрнпсти, динамика и начин реализације

Прпграма заштите ученика пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа.
1.4.6. Шкплски прпграм садржи ппсебне прпграме за двпјезичну пппулацију ученика.



Защтп су пви стандарди важни и
шему служе?

• ппдржавају примену прпписа

• захтевају међуспбну усклађенпст щкплских 
дпкумената

• вреднују план пствариваоа циљева и 
стандарда пбразпваоа 

• вреднују да ли су планпви сашиоени такп да 
задпвпље разлишите пптребе ушеника



2. НАСТАВА И УЧЕОЕ
(7 стандарда,38 индикатпра)

2.1. Наставник примеоује пдгпварајућа дидактичкп-метпдичка решеоа на часу.

2.1.1. Наставник јаснп истиче циљевe учеоа.

2.1.2. Наставник даје упутства и пбјашоеоа кпја су јасна ученицима.

2.1.3. Наставник истиче кључне ппјмпве кпје ученици треба да науче.

2.1.4. Наставник кпристи наставне метпде кпје су ефикасне у пднпсу на циљ часа.

2.1.5. Наставник ппступнп ппставља све слпженија питаоа/задатке/захтеве.

2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учеоа на часу.

2.2.1. Наставник учи ученике какп да кпристе различите начине/приступе за решаваое 
задатака/прпблема.

2.2.2. Наставник учи ученике какп да нпвп градивп ппвежу са претхпднп наученим.

2.2.3. Наставник учи ученике какп да ппвежу наставне садржаје са примерима из 
свакпдневнпг живпта.

2.2.4. Наставник учи ученике какп да у прпцесу учеоа ппвезују садржаје из различитих 
пбласти.

2.2.5. Наставник учи ученике да ппстављају себи циљеве у учеоу.



2. НАСТАВА И УЧЕОЕ
(7 стандарда,38 индикатпра)

***2.3. Наставник прилагпђава рад на часу пбразпвнп-васпитним пптребама ученика.
2.3.1. Наставник прилагпђава захтеве мпгућнпстима ученика.
2.3.2. Наставник прилагпђава темпп рада различитим пптребама ученика.
2.3.3.Наставник прилагпђава наставни материјал индивидуалним карактеристикама 

ученика.
2.3.4. Наставник ппсвећује време ученицима у складу са оихпвим пбразпвним и 

васпитним пптребама.
2.3.5. Наставник примеоује специфичне задатке/активнпсти/материјале на пснпву ИПП-а 

за ученике кпјима је пптребна дпдатна ппдршка у пбразпваоу.

***2.4. Ученици стичу знаоа на часу.
2.4.1. Ученици су заинтереспвани за рад на часу.
2.4.2. Ученици активнп учествују у раду на часу.
2.4.3. Активнпсти/радпви ученика ппказују да су разумели предмет учеоа на часу.
2.4.4. Ученици кпристе дпступне извпре знаоа.
2.4.5. Ученици кпристе ппвратну инфпрмацију да реше задатак/унапреде учеое.
2.4.6. Ученици прпцеоују тачнпст пдгпвпра/решеоа.
2.4.7. Ученици умеју да пбразлпже какп су дпшли дп решеоа.



2. НАСТАВА И УЧЕОЕ
(7 стандарда,38 индикатпра)

2.5. Наставник ефикаснп управља прпцеспм учеоа на часу.
2.5.1. Наставник ефикаснп структурира и ппвезује делпве часа.
2.5.2. Наставник ефикаснп кпристи време на часу.
2.5.3. Наставник на кпнструктиван начин усппставља и пдржава дисциплину у складу са дпгпвпреним 

правилима.
2.5.4. Наставник функципналнп кпристи ппстпјећа наставна средства.
2.5.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима такп да је пна у функцији учеоа (кпристи 

питаоа, идеје, кпментаре ученика за рад на часу).
2.5.6. Наставник прпверава да ли су ппстигнути циљеви часа.

***2.6. Наставник кпристи ппступке вреднпваоа кпји су у функцији даљег учеоа.
2.6.1. Наставник пцеоује у складу са Правилникпм п пцеоиваоу ученика.
2.6.2. Наставник прилагпђава захтеве мпгућнпстима ученика.
2.6.3. Наставник ппхваљује напредак ученика.
2.6.4. Наставник даје пптпуну и разумљиву ппвратну инфпрмацију ученицима п оихпвпм раду.
2.6.5. Наставник учи ученике какп да прпцеоују свпј напредак.

2.7. Наставник ствара ппдстицајну атмпсферу за рад на часу.
2.7.1. Наставник ппказује ппштпваое према ученицима.
2.7.2. Наставник исппљава емпатију према ученицима. 
2.7.3. Наставник адекватнп реагује на међуспбнп неуважаваое ученика.
2.7.4. Наставник кпристи различите ппступке за мптивисаое ученика.
2.7.5. Наставник  даје ученицима мпгућнпст да ппстављају питаоа, дискутују и кпментаришу у вези са 

предметпм учеоа на часу.



Защтп су пви стандарди важни и
шему служе?

• прате се ппступци и ппнащаое и наставника и 
ушеника

• дпбијају се инфпрмације п тпме щта се дещавалп на 
шасу, п квалитету прпцеса и резултатима ушеоа

• акценат је стављен на:
 разлишите технике ушеоа
кпнструкцију знаоа на шасу
 прилагпђаваое наставе разлишитим пбразпвнп-

васпитним пптребама ушеника
 управљаое прпцеспм ушеоа
пцеоиваое у функцији ушеоа



3. ПБРАЗПВНА ППСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

(2 стандарда,12 индикатпра)

3.1. Успех ученика ппказује да су пстварени пбразпвни стандарди.

3.1.1. Резултати на завршнпм испиту/матури ппказују да је пстварен пснпвни нивп 
пбразпвних стандарда.

3.1.2. Резултати на завршнпм испиту/матури ппказују да је пстварен средои нивп 
пбразпвних стандарда.

3.1.3. Резултати на завршнпм испиту/матури ппказују да је пстварен напредни нивп 
пбразпвних стандарда.

3.1.4. Ученици кпјима је пптребна дпдатна ппдршка у пбразпваоу пстварују ппстигнућа у 
складу са индивидуалним циљевима учеоа/прилагпђеним пбразпвним 
стандардима.

3.1.5. Шкплске пцене су у складу са резултатима на завршнпм/матурскпм/наципналнпм 
испиту.

3.1.6. Резултати ученика на завршнпм/матурскпм/наципналнпм испиту ппказују да је 
шкпла пстварила резултате на нивпу прпсека Републике.



3. ПБРАЗПВНА ППСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

(2 стандарда,12 индикатпра)

***3.2. Шкпла кпнтинуиранп дппринпси већпј успешнпсти ученика.
3.2.1. Шкпла примеоује ппступке кпјима прати успещнпст ушеника.
3.2.2. Брпј ушеника кпји су напустили щкплпваое је исти или маои у 

пднпсу на прпщлу щкплску гпдину.
3.2.3. Ушеници кпји ппхађају дппунску наставу ппказују напредак у ушеоу.
3.2.4. Ушеници за кпје је сашиоен ИПП пстварују напредак у складу са 

циљевима ппстављеним у плану.
3.2.5. Ушеници кпји су укљушени у дпдатни рад пстварују напредак у 

складу са ппстављеним циљевима.
3.2.6. Прпсешни резултати ушеника на заврщним испитима бпљи су у 

пднпсу на претхпдну щкплску гпдину.



Защтп су пви стандарди важни и
шему служе?

• нагласак је на квалитету пбразпвних 
ппстигнућа у пднпсу на стандарде знаоа и 
вещтина

• прпверава се пстваренпст нивпа 
пбразпвних стандарда на заврщнпм / 
матурскпм испиту

• прпверава се усклађенпст щкплских пцена 
са резултатима екстернпг испита

• вреднује се дппринпс щкпле успеху свих 
ушеника



4. ППДРШКА УЧЕНИЦИМА
3 стандарда, 16 индикатпра

***4.1. У шкпли функципнише систем пружаоа ппдршке ученицима.

4.1.1. Ученици су пбавештени п врстама ппдршке у учеоу кпје пружа шкпла.

4.1.2. На пснпву анализе успеха предузимају се мере ппдршке ученицима.

4.1.3. У пружаоу ппдршке ученицима шкпла пстварује кпмуникацију са ппрпдицпм.

4.1.4. У шкпли функципнишу тимпви за ппдршку ученицима у прилагпђаваоу шкплскпм живпту.

4.1.5. Шкпла сарађује са релевантним институцијама у пружаоу ппдршке ученицима.

4.2. У шкпли се ппдстиче лични, прпфесипнални и спцијални развпј ученика.

4.2.1. Ппнуда ваннаставних активнпсти у шкпли је у функцији задпвпљаваоа различитих пптреба и 
интереспваоа ученика, у складу са ресурсима шкпле.

4.2.2. У шкпли се прганизују прпграми/активнпсти за развијаое спцијалних вештина (кпнструктивнп 
решаваое прпблема, ненасилна кпмуникација...).

4.2.3. Укљученпст ученика у ваннаставне активнпсти је иста или већа негп претхпдне гпдине.

4.2.4. У шкпли се прпмпвишу здрави стилпви живпта. 

4.2.5. У шкпли се прпмпвишу заштита чпвекпве пкплине и пдрживи развпј.

4.2.6. Крпз наставни рад ппдстиче се прпфесипнални развпј ученика. 



4. ППДРШКА УЧЕНИЦИМА
3 стандарда, 16 индикатпра

4.3. У шкпли функципнише систем ппдршке деци из псетљивих група.
4.3.1. Шкпла предузима активнпсти за упис у щкплу ушеника из псетљивих 

група.
4.3.2. Шкпла предузима мере за редпвнп ппхађаое наставе ушеника из 

псетљивих група.
4.3.3. У щкпли се примеоују индивидуализпвани приступ/индивидуални 

пбразпвни планпви за све ушенике из псетљивих група.
4.3.4. У щкпли се прганизују кпмпензатпрни прпграми/активнпсти за 

ппдрщку ушеоу за ушенике из псетљивих група.
4.3.5. Шкпла сарађује са релевантним институцијама и ппјединцима у 

ппдрщци псетљивим групама.



Защтп су пви стандарди важни и
шему служе?

Прпверава се:

• да ли је ппдрщка ушеницима планирана и 
прганизпвана, да ли се реализује 
кпнтинуиранп

• квалитет ппдрщке лишнпм развпју ушеника

• функципнисаое система ппдрщке деци из 
псетљивих група



5. ЕТПС
5 стандарда,25 индикатпра

5.1. Регулисани су међуљудски пднпси у шкпли.

5.1.1. У шкпли ппстпји дпследнп ппштпваое нпрми кпјима је регулисанп ппнашаое и 
пдгпвпрнпст свих.

5.1.2. У личним пбраћаоима свих у шкпли видљивп је међуспбнп уважаваое.

5.1.3. За дискриминатпрскп ппнашаое у шкпли предвиђене су мере и санкције.

5.1.4. За нпвппридпшле ученике и наставнике примеоују се разрађени ппступци 
прилагпђаваоа на нпву шкплску средину.

5.2. Резултати ученика и наставника се ппдржавају и прпмпвишу.

5.2.1. Резултати ученика и наставника јавнп се истичу и прпмпвишу.

5.2.2. Ученици и наставници међуспбнп изражавају виспка пчекиваоа у ппгледу 
резултата рада.

5.2.3. У шкпли се примеоује интерни систем награђиваоа ученика и наставника за 
ппстигнуте резултате.

5.2.4. У шкпли се прганизују различите шкплске активнпсти за ученике у кпјима свакп 
мпже имати прилику да ппстигне резултат/успех.

5.2.5. Резултати ученика са сметоама у развпју се ппсебнп прпмпвишу.



5. ЕТПС
5 стандарда,25 индикатпра

***5.3. Шкпла је безбедна средина за све.
5.3.1. У шкпли је видљивп и јаснп изражен негативан став према насиљу.
5.3.2. У шкпли функципнише мрежа за решаваое прпблема насиља.
5.3.3. У шкпли се прганизују превентивне активнпсти кпје дппринпсе безбеднпсти у 

шкплскпј заједници.
5.3.4. У шкпли се прате и анализирају сви случајеви насилнпг ппнашаоа.
5.3.5. Када се у шкпли дпгпди насиље, примеоују се мере интервенције у 

случајевима насиља у складу са Прптпкплпм п заштити деце/ученика пд насиља, 
злпстављаоа и занемариваоа у пбразпвнп-васпитним устанпвама.

5.4. Шкплски амбијент је пријатан за све.
5.4.1. Улазни прпстпр шкпле уређен је такп да ппказује дпбрпдпшлицу. 
5.4.2. Шкплски прпстпр је прилагпђен пптребама деце са сметоама у развпју.
5.4.3. У шкпли се, ради пбезбеђиваоа права на приватнпст, кпристи ппсебан прпстпр 

за индивидуалне разгпвпре наставника са ученицима и рпдитељима.
5.4.4. У уређеоу шкплскпг прпстпра препвладавају ученички радпви.



5. ЕТПС
5 стандарда,25 индикатпра

***5.5. У шкпли је развијена сарадоа на свим нивпима.
5.5.1. У шкпли је прганизпвана сарадоа рукпвпдећих, стручних и 

саветпдавних тела.
5.5.2. Ученички парламент у шкпли дпбија ппдршку за свпј рад.
5.5.3. Наставнп пспбље благпвременп разматра и прихвата иницијативе 

ученика.
5.5.4. Шкпла развија и негује различите пблике активнпг учешћа

рпдитеља у живпту шкпле.
5.5.5. Ученици и наставници прганизују заједничке активнпсти чији је 

циљ јачаое псећаоа припаднпсти шкпли.
5.5.6. Шкпла сарађује са актерима у заједници.
5.5.7. У шкпли функципнише систем редпвнпг инфпрмисаоа рпдитеља 

п активнпстима и делатнпстима шкпле.



Защтп су пви стандарди важни и
шему служе?

Прпцеоује се:

• степен демпкратизације пднпса свих
ушесника у щкпли

• прпмпвисаое резултата ушеника и
наставника

• систем защтите пд насиља

• развпј инклузивне културе

• развпј антидискриминативне културе

• степен и квалитет сарадое



6. ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКПЛЕ И
РУКПВПЂЕОЕ

5 стандарда, 29 индикатпра

6.1. Планираое и прпграмираое у шкпли међуспбнп су усклађени.

6.1.1. Сви пбавезни дпкументи дпнети су у прпцедури кпја је прпписана Закпнпм.

6.1.2. Развпјни план устанпве сачиоен је на пснпву извештаја п резултатима сампвреднпваоа.

6.1.3. Развпјни план устанпве сачиоен је на пснпву извештаја п пстваренпсти стандарда пбразпвних 
ппстигнућа. 

6.1.4. У шкпли ппстпји план за пбезбеђиваое и кпришћеое финансијских средстава.

6.2. Директпр ефективнп и ефикаснп прганизује рад шкпле.

6.2.1. Директпр прганизује несметанп пдвијаое рада у шкпли.

6.2.2. Ппстпји јасна прганизаципна структура са дефинисаним прпцедурама и нпсипцима 
пдгпвпрнпсти.

6.2.3. Директпр ппставља јасне захтеве заппсленима у вези са задаткпм/пчекиванпм прпменпм у 
раду.

6.2.4. Задужеоа заппслених у шкпли равнпмернп су расппређена.

6.2.5. Фпрмирана су стручна тела и тимпви у складу са кпмпетенцијама заппслених.

6.2.6. Развијен је систем инфпрмисаоа п свим важним питаоима из живпта и рада шкпле.



6. ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКПЛЕ И
РУКПВПЂЕОЕ

5 стандарда, 29 индикатпра

6.3. Рукпвпђеое директпра је у функцији унапређиваоа рада шкпле.
6.3.1. Директпр ефикаснп и ефективнп рукпвпди радпм настaвнишкпг 

већа.
6.3.2. Директпр ушествује у раду стушних тимпва.
6.3.3. Директпр укљушује заппслене у прпцес дпнпщеоа пдлука.
6.3.4. Директпр благпвременп предузима пдгпварајуће мере за 

рещаваое свакпдневних прпблема ушеника, у складу са мпгућнпстима 
щкпле.

6.3.5. У прпцесу дпнпщеоа пдлука, директпр уважава предлпге савета 
рпдитеља кпји унапређују рад щкпле.

6.3.6. Директпр кпристи разлишите механизме за мптивисаое 
заппслених.



6. ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКПЛЕ И
РУКПВПЂЕОЕ

5 стандарда, 29 индикатпра

***6.4. У щкпли функципнище систем за праћеое и вреднпваое 
квалитета рада.

6.4.1. Директпр пстварује инструктивни увид и надзпр у пбразпвнп-
васпитни рад у складу са планпм рада и пптребама щкпле.

6.4.2. Струшни пргани и тела у щкпли систематски прате и анализирају 
успех и владаое ушеника.

6.4.3. Директпр предузима мере за унапређиваое пбразпвнп-васпитнпг 
рада на пснпву резултата праћеоа и вреднпваоа.

6.4.4. Струшни сарадници пстварују педагпщкп-инструктивни рад у щкпли 
у складу са планпм рада и пптребама щкпле.

6.4.5. Тим за сампвреднпваое кпнтинуиранп пстварује сампвреднпваое 
рада щкпле у складу са прпписима и пптребама.

6.4.6. У щкпли се кпристе ппдаци из ЈИСП-а за унапређеое рада щкпла.



6. ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКПЛЕ И
РУКПВПЂЕОЕ

5 стандарда, 29 индикатпра

6.5. Лидерскп делпваое директпра пмпгућава развпј шкпле.
6.5.1. Директпр свпјпм ппсвећенпщћу ппслу и ппнащаоем даје пример 

другима.
6.5.2. Директпр ппказује птвпренпст за прпмене и иницира инпвације.
6.5.3. Директпр ппказује ппвереое у заппслене и оихпве мпгућнпсти.
6.5.4. Директпр ппдстише целпживптнп ушеое свих у щкпли.
6.5.5.Директпр планира лишни прпфесипнални развпј на пснпву 

сампвреднпваоа свпг рада.
6.5.6.Директпр развија сарадоу са другим устанпвама, прганизацијама и 

лпкалнпм заједницпм.
6.5.7.Директпр ппдстише развпј щкпле прегпвараоем и придпбијаоем 

других за пствариваое заједнишких циљева.



Защтп су пви стандарди важни и
шему служе?

• вреднују рад директпра крпз пснпвне
функције меначмента (планираое,
прганизација, рукпвпђеое и кпнтрпла)

• јаснп експлицирају лидерску улпгу
директпра

• прпцеоују систем за праћеое и
вреднпваое квалитета рада



7. РЕСУРСИ
4 стандарда, 19 индикатпра

7.1. У шкпли су пбезбеђени пптребни људски ресурси.

7.1.1. У шкпли је заппслен пптребан брпј наставника и стручних сарадника у пднпсу на 
брпј ученика.

7.1.2. Наставнп пспбље има прпписане квалификације.

7.1.3. Брпј ненаставнпг пспбља у складу је са прпписима.

7.1.4. Квалификације ненаставнпг пспбља су пдгпварајуће.

7.1.5. Шкпла у свпје активнпсти укључује вплпнтере.

***7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада шкпле.

7.2.1.Заппслени на пснпву резултата сампвреднпваоа унапређују прпфесипналнп 
делпваое.

7.22. Заппслени се стручнп усавршавају у складу са гпдишоим планпм стручнпг 
усавршаваоа и мпгућнпстима шкпле.

7.2.3. Наставници и стручне службе у пквиру стручних пргана сарађују у складу са 
пптребама за унапређиваоем наставе и учеоа. 

7.2.4.Приправници се увпде у ппсап у складу са прпгрампм увпђеоа приправника у 
ппсап.

7.2.5. Заппслени примеоују нпвпстечена знаоа из пбласти у кпјима су се усавршавали.



7. РЕСУРСИ
4 стандарда, 19 индикатпра

7.3. У шкпли су пбезбеђени/ппстпје материјалнп-технички ресурси (прпстпр, 
ппрема и наставна средства).

7.3.1. Шкпла је физички безбеднп местп.
7.3.2. Шкплски прпстпр задпвпљава здравственп-хигијенске услпве.
7.3.3. У шкпли ппстпји прпстпр за рад у складу са нпрмативпм.
7.3.4. Шкплски прпстпр је ппремљен у складу са прпписима.
7.3.5. Шкпла је ппремљена пптребним наставним средствима за реализацију 

квалитетне наставе.

7.4. Материјалнп-технички ресурси кпристе се функципналнп.
7.4.1. Прпстпр се кпристи према плану кпришћеоа шкплскпг прпстпра.
7.4.2. Наставна средства се кпристе према плану кпришћеоа.
7.4.3. Наставна средства се кпристе у циљу ппстизаоа квалитета наставе.
7.4.4.Материјалнп-технички ресурси ван шкпле кпристе се у функцији 

пствареоа циљева наставе и учеоа.



Защтп су пви стандарди важни и
шему служе?

Прпцеоује се:

• да ли су пбезбеђени људски и материјалнп-
технишки ресурси

• да ли се ресурси функципналнп кпристе



Израда и дпстављаое извештаја п 
сппљашоем вреднпваоу

• Накпн изврщенпг сппљащоег вреднпваоа, Тим за
сппљащое вреднпваое сашиоава нацрт извещтаја
свих шланпва Тима и усменп уппзнаје директпра
устанпве п пбластима квалитета рада устанпве шији
је нивп пстваренпсти виспк, кап и пбластима шији је
нивп пстваренпсти низак и кпје захтевају
активнпсти на унапређиваоу.

• Накпн изврщенпг прегледа, а у складу са анализпм
дпказа и ппвратнпм инфпрмацијпм датпм
директпру устанпве, Тим за сппљащое вреднпваое
припрема писани извещтај и дпставља га устанпви,
најкасније у рпку пд псам недеља пд изврщенпг
прегледа.
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Пбјављиваое извештаја п 
сппљашоем вреднпваоу

• Директпр устанпве је дужан да са извещтајем п
сппљащоем вреднпваоу уппзна све пргане устанпве,
заппслене у устанпви, ушенике и рпдитеље, кап и прган
лпкалне сампуправе надлежан за ппслпве пбразпваоа
и васпитаоа у рпку пд 15 радних дана пд дана пријема
извещтаја п сппљащоем вреднпваоу.

• Директпр пбезбеђује најбпљи нашин да извещтај п
сппљащоем вреднпваоу буде дпступан свим
заинтереспваним кприсницима.

• Ппдаци из извещтаја п сппљащоем вреднпваоу унпсе
се у базу ппдатака устанпве у пквиру јединственпг
инфпрмаципнпг система прпсвете.
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Пригпвпр 

• Устанпва мпже ппднети пригпвпр министру на извещтај п
сппљащоем вреднпваоу у рпку пд 15 дана пд дана пријема
извещтаја п сппљащоем вреднпваоу.

• Пригпвпр се мпже улпжити самп на нашин спрпвпђеоа
сппљащоег вреднпваоа, а не и на саму пцену.

• Министар пп пријему пригпвпра именује кпмисију пд три шлана
кпја прпверава навпде из пригпвпра и кпја сашиоава извещтај п
ппступаоу пп пригпвпру.

• Акп се утврди да је направљена грещка у прпцедури кпја је
битнп утицала на пцену, министар мпже налпжити ппнпвнп
спрпвпђеое сппљащоег вреднпваоа устанпве.

• Пригпвпр на извещтај п сппљащоем вреднпваоу и извещтај п
ппступаоу пп пригпвпру саставни су деп извещтаја п
сппљащоем вреднпваоу.
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План унапређиваоа квалитета рада 
устанпве

• На пснпву извещтаја п сппљащоем
вреднпваоу, устанпва сашиоава План за
унапређиваое квалитета рада устанпве у
пбластима дефинисаним стандардима
квалитета рада устанпва, на пснпву кпга се
мпгу прпменити развпјни циљеви
дефинисани развпјним планпм устанпве, и
дпставља га щкплскпј управи.
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Ппнпвнп сппљашое вреднпваое 
устанпве

• Акп устанпва пстварује слабе резултате у
функципнисаоу и има слаба ппстигнућа
ушеника у три гпдине за редпм,
Министарствп и Завпд мпгу да спрпведу
ппнпвнп сппљащое вреднпваое рада у тпј
устанпви.
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Гпдишои извештај п сппљашоем 
вреднпваоу квалитета рада устанпва

• Завпд сашиоава гпдищои извещтај п
сппљащоем вреднпваоу квалитета рада
устанпва на пснпву свих изврщених
сппљащоих вреднпваоа устанпва у
Републици Србији, и дпставља га
Министарству ради пбјављиваоа на свпјпј
интернет страници.
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