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Очему ћемо данас говорити?

1.     Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

2. Тим самовредновањарадашколе

3. Стручни актив за развојно планирање

4. Стручни актив за развојшколског програма

5. Тим за стручно усавршавање запослених

6. Тим за индивидуални образовниплан

7. Тим за спречавањенасиља, злостављањаи занемаривања

8. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво



Одакле почети?

❑Правилник о вредновању квалитета рада установе

❑Правилник о стандардима квалитета рада установе

❑Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 
васпитача и стручних сарадника

❑Правилник о стандардима компетенција за професију наставника ињиховог
професионалног развоја

❑Развојни планшколе

❑ПРАВИЛНИК о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни
план, његову примену и вредновање

https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2019/02/Pravilnik-o-vrednovanunju-kvaliteta-rada-ustanove.pdf
https://www.pedagog.rs/wp-content/uploads/2018/09/pravlnik-o-standardima-kvaliteta-rada-ustanove.pdf
https://zuov.gov.rs/novi-pravilnik-o-stalnom-strucnom-usavrsavanju-i-napredovanju-u-zvanja-nastavnika-vaspitaca-i-strucnih-saradnika/
file:///C:/Users/olivera.amidzic/Downloads/standardi%20nastavnici%20(1).pdf
https://www.isidorbajic.edu.rs/wp-content/uploads/Razvojni-plan-M%C5%A0-Isidor-Baji%C4%87-2019-2024.pdf
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2018/74/4/reg


1. Тим за обезбеђивање квалитета и

развој установе



ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
Обезбеђивање квалитета рада установе

Члан 49

◦ Тим образује директор школе и бира га из реда наставника и стручних сарадника –

педагога и психолога; именује координатора, број и састав чланова Тима

◦ Састав Тима и програм рада су саставни део Годишњег плана рада Школе

◦ За свој рад Тим за обезбеђивања квалитета и развој установе одговара директору и 

Наставничком већу



Установа се самостално и у сарадњи са надлежним органом

јединице локалне самоуправе стара о обезбеђивању и унапређивању

услова за развој образовања и васпитања, обезбеђивањуи

унапређивању квалитета програма образовања и васпитања, свих

облика образовно-васпитног рада и услова у којима се он остварује

Унапређивање квалитета-самостално + сарадња са
локалном самоуправом



Ради обезбеђивања квалитета рада у установи се вреднују остваривање: 

циљева

исхода

и стандарда образовних постигнућа

Националног оквира образовања и васпитања

наставног плана и програма образовања и васпитања

школског програма

развојног плана

укљученост родитеља, односно других законских заступника деце и ученика у 

различите облике образовно-васпитног рада и услова у којима се он остварује



Вредновање квалитета остварује се као самовредновање и спољашње вредновање

Самопроцена се врши сваке године појединачним областима процене, а сваке четврте или пете године - у 

целини

Извештај о самовредновању квалитета рада установе подноси директор

васпитно-образовном

наставничком

односно педагошком већу

савету родитеља

ученичком парламенту 

и органу управљања

као и надлежној школској управи



Спољашње вредновање рада установе обавља се стручно-педагошким 

надзором Министарства и од стране Завода за вредновање квалитета 

образовања и васпитања

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања учествује у 

спољашњем вредновању квалитета рада установе путем вредновања 

образовних постигнућа ученика на завршним и матурским испитима или по 

указаној потреби и на захтев Министарства



Акциони
план тима

Задатак
тима

Повезаности
процеса

Вредновање



Задатак тима је да

1) Учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета рада и развојШколе

2) Израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета рада и развој Школе

3) Учествује у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета рада и развојШколе

4) Сарађује с органимаШколе и другим субјектима уШколи и ванње на испуњавању

задатака из своје надлежности

5) Реализује и контролише реализацију стручног усавршавања наставника

и стручних сарадника

6) Прати примену закона, Статута и других општих акатаШколе, чија је примена важна за

обезбеђивање квалитета рада и развојШколе

7) Прати обезбеђивања и унапређења рада установе



8) Прати и утврђује резултата рада ученика

9) О свом раду сачињава извештај који је саставни део извештаја о остваривању
Годишњег плана радаШколе

10) И стара се о остваривању

❑ Школског програма

❑ Годишњег плана рада

❑ Развојног плана

❑ о остваривању циљева исхода и стандарда постигнућа

❑ спровођењу и остваривањуИОП-а у оквиру Тима за инклузију

❑ о развоју међупредметних компетенција

❑ анализи резултата самовредновања и спољашњег вредновања о остваривању
стандарда квалитета рада установе, развоју компетенција наставника и
стручних сарадника и вредновању резултата рада наставника и стручних
сарадника



Акциони план рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе

активности Време

реализације/индикатори

Начин реализације Носиоци

реализације

садржи

На основу постављених задатака сачињава се АКЦИОНИПЛАН



Начини праћења реализације програма и плана рада Тимa за обезбеђивање квалитета и развој

установе су: 

❑извештаји

❑записници

❑разговор

❑непосредан увид

❑и инспекцијски преглед



Унапређивање
квалитета рада
установе/школе

Самовредновање

Развојно планирање

Повезаност процеса



Спровођење процеса самовредновања у

школама је потребно да би се стекао увид

❑каква јешкола

❑шта је тошто представљањене добре стране

❑ и која је то област рада коју треба

унапређивати



Правилник о вредновању квалитета рада
установе

СПОЉАШЊЕ
ВРЕДНОВАЊЕ

САМОВРЕДНОВАЊЕВРЕДНОВАЊЕ



Вредновање квалитета рада установе

Вредновање квалитета рада установе врши се

на основу стандарда и показатеља квалитета

рада установе који се односе на области

квалитета, прописаних правилником којим се

уређују стандарди квалитета рада установе



У установи се вреднују остваривање

❑Циљева

❑Исхода и стандарда постигнућа

❑Националног оквира образовањаи васпитања плана и програманаставе и учења

❑Школског програма

❑ Развојног плана

❑ и укљученост родитеља, односно других законских заступника деце и ученика у

различите облике образовноваспитног рада и услова у којима се он остварује



Вредновање квалитета рада 

установа врши се кроз

самовредновање и спољашње 

вредновање



2. самовредновања радашколе



Појам самовредновања квалитета рада установе

❑ Самовредновање квалитета рада установе (самовредновање) је процена коју

спроводи установа на основу стандарда и показатеља квалитета рада установе, 

прописанихПравилником

❑ Установа у складу са сопственимпотребама и специфичностимаможе да утврди и

додатне показатеље уколико јој то омогућава бољи увид у постојеће стање и

уколико даје смернице за унапређивањерада



Самовредновање је континуирани процес преиспитивања

постојеће праксе који се спроводи систематски и 

транспарентно унутар установе од стане запослених и служи

за унапређивање рада запослених и развој установе у циљу

остваривања добробити деце, односно ученика



Самовредновањем
се подржава

АНАТОМИЈА
УСТАНОВЕ

Развија се
ОДГОВОРНОСТ
за резултате

рада



❑ квалитет остваривања програма образовањаи васпитања, односнонаставе и учења

❑ све облике и начин остваривања образовно-васпитног рада

❑ стручно усавршавање и професионални развој запослених

❑ услове у којима се остварује образовањеи васпитање

❑ задовољстводеце, ученика и родитеља, односно других законских заступника деце и

ученика

Самовредновањем установа процењује: 



Установа је дужна да самовредновање

спроводи сваке године по појединим

областима квалитета, а сваке четврте или

пете године – у целини



Носиоци самовредновања

◦ У самовредновању учествују:

◦ сви запослени у установи

◦ стручни органи

◦ савет родитеља

◦ ученички парламент

◦ ученици

◦ наставници

◦ стручни сарадници

◦ директор

◦ и орган управљања установе



ТИМЗАСАМОВРЕДНОВАЊЕ

Самовредновање у установи спроводи тим за самовредновање који образује

директор, у складу са законом.

Тим за самовредновање чине представници:

❑ запослених

❑ Родитеља/односно других законских заступника

❑ ученичког парламента

❑ јединице локалне самоуправе/односно стручњака за поједина питања.



❑ Тим за самовредновање има најмање пет чланова

❑ Директор именује чланове тима за самовредновањена период од

годину дана

❑ Приликом образовања тима за самовредновање примењује се

принцип равномерне заступљености свих запослених у процесу

самовредновања



❑ Радом тима за самовредновање руководи руководилац тима, који се бира из

реда чланова тима

❑ Директор установе учествује у раду тима за самовредновање

❑ Тим за самовредновање обезбеђује услове за спровођење самовредновања, 

организује и спроводи самовредновање



Годишњи план самовредновања

❑Годишњиплан самовредновања припрема тим за самовредновање



❑ Годишњиплан самовредновања доноси се на основу

процене стања у установи и саставни је део годишњег

плана рада установе



У годишњем плану самовредновања утврђују се предмет

самовредновања који представља једну или више области

квалитета или самовредновање рада установе у целини, 

дефинисаних стандардима квалитета рада установа, 

предвиђене активности, 

временска динамика, 

носиоци и очекивани исходи, 

инструменти и технике самовредновања



Начин вршења самовредновања

Самовредновање се вршина основу анализе:

1) евиденције и педагошке документације установе, програма образовања и васпитања, годишњег плана рада и развојног плана рада
установе

2) базе података у оквиру јединственог информационог система просвете и другихизвора података

3) резултата праћења различитих активности у установи, а посебно посматрања часова ушколи и активности у предшколској установи

4) прикупљенихподатака из спроведенихистраживања у установи и на нивоу система образовања и васпитањаи других релевантних
пoдaтaкa

5) ефеката реализованих активности у пројектима

6) разговора, стручних дискусија, састанака, резултата спроведених анкета и других аналитичко-истраживачких активности за које се
процени да су неопходне

7) постојећих извештаја о вредновању квалитета рада установе

Тим за самовредновање прикупља, анализира и обрађује податке који се односе на предмет самовредновања и вршипроцену квалитета
предмета самовредновања на основу обрађених података



Извештај о самовредновању

❑ Након извршеног самовредновања, тим за самовредновање сачињава

извештај о самовредновањуидоставља га директору установе

❑ Извештај о самовредновању квалитета рада установе директор

доставља васпитно-образовном, наставничком, односно

педагошком већу, савету родитеља, ученичком парламенту и органу

управљања, као и надлежнојшколској управи



Садржај и објављивање извештаја о самовредновању

Извештај о самовредновању садржи описи процену остварености

стандарда ипоказатеља квалитета рада установе, предлог

мера за унапређивање квалитета рада установе иначине

праћења остваривања предложених мера



❑ Директор је дужан да обезбеди услове да извештај о

самовредновању буде доступан свим заинтересованим

корисницима

❑ Извештај о самовредновањуможе бити објављен и на званичној

интернет страници установе



Самовредновање и развојно планирање

❑ Развојни план установе доноси се на основу извештаја о самовредновању и

извештаја о спољашњемвредновању, најкасније 30 дана пре истека важећег

развојног плана установе

❑ У поступку самовредновања квалитета рада установе вреднује сеи остваривање

развојног плана установе

САМОВРЕДНОВАЊЕ
+

РАЗВОЈНОПЛАНИРАЊЕ



Појам спољашњег вредновања квалитета рада установе

Спољашње вредновање је процес процене квалитета рада

установе од стране овлашћених лица којанису непосредно укључена

у рад установе и спроводи се у циљу утврђивања остваривања

прописаних циљева и исхода образовања и васпитања и осигурања

квалитета система образовања и васпитања у целини



❑ Спољашњим вредновањемквалитета рада установе оцењује се

квалитет свих области дефинисаних стандардима квалитета рада

установа прописаних Правилником

❑ Спољашње вредновање спроводи се најмање једном у шест

година



❑Спољашње вредновањеможе се спроводити и чешће, према процени

надлежнешколске управе, на захтев министра надлежног за послове

образовања и васпитања или установе

❑У установи која је оцењенанајнижом оценом за укупни квалитет

рада, спољашње вредновање се спроводи три године након

претходног спољашњег вредновања

❑Спољашње вредновање обавља се стручно-педагошким надзором

министарства надлежног за послове образовања и васпитања и од

стране Завода/спољни евалуатор



❑ Спољашње вредновање врши тим који има најмање три члана

❑ Члан тимаможе да буде и просветни саветник из другешколске

управе, као и представник Завода у складу са решењемминистра

❑ Тим за спољашње вредновање именује министар, а руководиоца

тима именује руководилац надлежнешколске управе

❑ Стручну подршку тимовима у спољашњем вредновању у погледу

развоја система и капацитета за спољашње вредновањепружа

Завод, у складу са законом



Начин вршења спољашњег вредновања школе

Спољашње вредновањешколе врши се на основу:

1) анализе евиденције и педагошке документацијешколе, извештаја о самовредновањушколе, 

школског програма, годишњег плана рада, развојног плана радашколе и извештаја

просветног саветника

2) непосредногпраћења наставе и других облика образовно-васпитног и васпитног рада

3) разговора са директором, стручним сарадницима, наставницима, васпитачима, ученицима, 

родитељима, односно другим законским заступницима и другимлицима од значаја за

живот и радшколе

4) других аналитичко-истраживачких активности неопходних за потпунији увид у укупан рад

школе



❑ Непосредно праћење наставе обухватапраћење реализације часова најмање

40% наставника запослених у школи

❑ Поступак спољашњег вредновања ушколи траје најмање два радна дана

❑ Ради осигурањаквалитета процеса спољашњег вредновања сви представници

школе који су учествовали у поступку спољашњег вредновања дужни су да, у току

трајања спољашњег вредновања ушколи, попуне упитник за процену квалитета

спровођења поступка спољашњег вредновања



Припремне активности за спољашње вредновање

Руководилац тима за спољашње вредновање обавештава установу о

спољашњем вредновањунајмање 15, а највише 20 дана пре почетка

спољашњег вредновања



Као део припреме за спољашње вредновање, установа доставља тиму за спољашње

вредновање, у електронској или писаној форми:

1) школски програм установе

2) годишњиплан рада установе

3) развојни план установе

4) извештај о раду установе

5) извештај о самовредновању

6) извештаје о постигнућима на завршним испитима

7) извештаје просветних саветника и просветних инспектора

8) друга документа са подацима потребним за припрему вредновања квалитета образовно-

васпитног рада у установи, о чему одлучује тим за спољашње вредновање



❑ Директор установе је дужан да у року од седам дана од дана

пријема обавештења о спољашњем вредновању, тиму за спољашње

вредновање достави тражену документацију и обезбеди неопходне

услове за спровођење спољашњег вредновања

❑ Директор установеинформише

запослене у установи

орган управљања

савет родитеља

и ученички парламент о спровођењу спољашњег вредновања



Мерила за вредновање

❑Извештај о спољашњем вредновању

❑Објављивање извештаја о спољашњем вредновању

❑Приговор

❑План унапређивања квалитета рада установе

❑Годишњи извештај о спољашњем вредновању квалитета рада установа



II. СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1 ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕИИЗВЕШТАВАЊЕ

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2 НАСТАВАИУЧЕЊЕ

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3 ОБРАЗОВНАПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4 ПОДРШКАУЧЕНИЦИМА

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5 ЕТОС

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДАШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ

ЉУДСКИМИМАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА



ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: 

ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 
ИЗВЕШТАВАЊЕ



1.1. Програмирање образовно-васпитног рада jе у функциjи
квалитетног рада школе

1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа.

1.1.2. Уизради Развоjног плана установе учествовале су кључне циљне групе

(наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заjедница).

1.1.3. Садржаj кључнихшколских докумената одржава специфичности установе.

1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и

проценама квалитета рада установе

1.1.5. У програмирању рада уважаваjу се узрасне, развоjне и специфичне потребе

ученика



1.2. Планирање рада органа, тела и тимова jе у функциjи
ефективног и ефикасног рада у школи

1.2.1. Годишњиплан рада донет jе у складу сашколскимпрограмом, развоjним планоми

годишњимкалендаром

1.2.2. У оперативним/акционимплановима органа, тела, тимова, стручних сарадникаи

директора конкретизованису циљевииз развоjног плана ишколског програма и уважене

су актуелне потребешколе

1.2.3. Планови органа, тела и тимова jасно одсликаваjу процесе рада и проjектуjу

променена свимнивоимаделовања

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активностиимеханизме за

праћење рада и извештавање токомшколске године

1.2.5. Годишњиизвештаj садржирелевантне информациjе о радушколеи усклађен jе са

садржаjем годишњег плана рада



1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено jе на развоj и
остваривање
циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним
предметима и општих међупредметих и предметних компетенциjа

1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенциjе и стандарде заглобално планирање

наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе

1.3.2. У оперативним плановима наставника и уњиховим дневним припремама видљиве су методе и технике

коjима jе планирано активно учешће ученика на часу

1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада jефункционално и засновано jе на праћењу постигнућа ученика

1.3.4. У планирању слободних активности уважаваjу се резултати испитивања интересовања ученика

1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано jе на аналитичко-истраживачким подацима, 

специфичним потребама ученика и условима непосредног окружења

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или напомене о реализациjи

планираних активности



ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ



2.1. Наставник ефикасно управља процесом
учења на часу

2.1.1. Ученику су jасни циљеви часа/исходиучења и зашто тошто jе планирано треба да научи

2.1.2. Ученик разуме обjашњења, упутства и кључне поjмовe

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезуjе делове часа користећиразличитеметоде (облике

рада, технике, поступке…), односно спроводи обуку у оквиру занимања/профила у складу с

а специфичним захтевимарадног процеса

2.1.4. Наставникпоступнопоставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености.

2.1.5. Наставник усмерава интеракциjумеђу ученицима тако да jе она у функциjиучења

(користипитања, идеjе, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење)

2.1.6. Наставникфункционалнокористипостоjећа наставна средства и ученицимадоступнеизворе

знања



2.2. Наставник прилагођава рад на часу
образовно-васпитним потребама ученика

2.2.1. Наставникприлагођава захтевемогућностима сваког ученика

2.2.2. Наставникприлагођава начин рада и наставниматериjалиндивидуалним
карактеристикама сваког ученика

2.2.3. Наставникпосвећуjе време и пажњу сваком ученику у складу сањеговим образовними
васпитнимпотребама

2.2.4. Наставник примењуjе специфичне задатке/активности/материjале на основуИОП-а

и плана индивидуализациjе

2.2.5. Ученици коjима jе потребна додатна подршка учествуjу у заjедничкимактивностима

коjима се подстичењихов напредаки интеракциjа са другим ученицима

2.2.6. Наставникприлагођава темпо рада различитим образовними васпитним потребама
ученика



2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу
вештине и компетенциjе на часу

2.3.1. Активности/радови ученика показуjу да су разумели предмет учењана часу, умеjу

да примене научено и образложе како су дошлидо решења

2.3.2. Ученик повезуjе предмет учења са претходно наученим у различитим областима, 

професионалном праксоми свакодневнимживотом

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењуjе и анализира идеjе, одговореи решења.

2.3.4. Ученик излаже своjе идеjе и износи оригинална и креативна решења

2.3.5. Ученик примењуjе повратну информациjу да реши задатак/унапреди учење

2.3.6. Ученик планира, реализуjе и вреднуjе проjекат у настави самостално или уз помоћнаставника



2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењуjе у складу са прописима, укључуjући и

оцењивање оногшто су ученици приказали токомрада на пракси* (пракса ученика

у средњоj стручноj школи)

2.4.2. Ученику су jасни критериjуми вредновања

2.4.3. Наставник даjе потпуну и разумљиву повратну информациjу ученицима оњиховом

раду, укључуjући и jасне препоруке о наредним корацима

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу

2.4.5. Ученик уме критички да процени своj напредак и напредак осталих ученика



2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан

2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно уважаваjу,

наставник/инструктор практичне наставе подстиче ученике намеђусобно уважавање и на

конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са договоренимправилима

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке замотивисање ученика уважаваjућињихове

различитости и претходна постигнућа

2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободноизношењемишљења

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада илиматериjала

2.5.5. Наставник показуjе поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу

успеха



ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА



3.1. Резултати ученика на завршном испиту показуjу оствареност стандарда
постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених
индивидуалних циљева учења

Напомена: Оваj стандард jе применљив само за основнушколу. По доношењу

програмаматуре и завршногиспита у средњоj школи, биће усвоjен посебан стандард

3.1. за оваjниво образовања



3.1.1. Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњег jезика иматематике су

на нивоу или изнад нивоа републичког просека

3.1.2. Наjмање 80% ученика остваруjе основни ниво стандарда постигнућа на тестовима из

српског/матерњег jезика иматематике

3.1.3. Наjмање 50% ученика остваруjе средњи ниво стандарда постигнућа на тестовима из

српског/матерњег jезика иматематике

3.1.4. Наjмање 20% ученика остваруjе напредни ниво стандарда постигнућа на тестовима из

српског/матерњег jезика иматематике

3.1.5. Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа републичког

просека

3.1.6. Ученици коjи добиjаjу додатну образовну подршку постижу очекиване резултате на

завршном испиту у односу на индивидуалне циљеве/исходе учења

3.1.7. Просечна постигнућа одељења на тестовима из српског/матерњег jезика иматематике

су уjедначена



3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима
ученика

3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развоj ученика

3.2.2. Ученици коjима jе потребна додатна образовна подршка остваруjу постигнућа у складу са

индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са своjимпотребама

3.2.4. Ученици коjи похађаjу допунску наставу показуjу напредак у учењу

3.2.5. Ученици коjи похађаjу часове додатног рада остваруjу напредак у складу са програмским циљевима и

индивидуалним потребама

3.2.6. Школа реализуjе квалитетан програм припреме ученика за завршни испит

3.2.7. Резултати инициjалних и годишњих тестова и провера знања користе се у индивидуализациjи

подршке у учењу

3.2.8. Резултати националних имеђународних тестирања користе сефункционално за унапређивање

наставе и учења



ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА



4.1. У школи функционише систем пружања
подршке свим ученицима

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимаjу се мере подршке ученицима

4.1.4. Упружању подршке ученицимашкола укључуjе породицу односно законске

заступнике

4.1.5. У пружању подршке ученицимашкола предузима различите активности у сарадњи

са релевантним институциjама и поjединцима

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из jедног у други циклус

образовања



4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика

4.2.1. Ушколи се организуjу програми/активности за развиjање социjалних вештина

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникациjа…)

4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања

ученика, школа утврђуjе понуду ваннаставних активности

4.2.3. Ушколи се промовишу здрави стиловиживота, права детета, заштита човекове

околине и одрживи развоj

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развоj

ученика, односно кариjерно вођењеи саветовање



4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из
осетљивих група и ученицима са изузетним способностима

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група

4.3.3. Ушколи се примењуjе индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови за ученике из

осетљивих група и ученике са изузетним способностима

4.3.4. Ушколи се организуjу компензаторни програми/активности за подршку учењу за ученике из

осетљивих група

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификациjу ученика са изузетним способностима и ствара

услове зањихово напредовање (акцелерациjа; обогаћивање програма)

4.3.6. Школа сарађуjе са релевантним институциjама и поjединцима у подршци ученицима из осетљивих

група и ученицима са изузетним способностима



ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5. 

ЕТОС



5.1. Успостављени су добри међуљудски односи

5.1.1. Ушколи постоjидоследно поштовањенорми коjима jе регулисано понашањеи одговорност

свих

5.1.2. За дискриминаторско понашање ушколи доследно се примењуjу мере и санкциjе

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене ушколи примењуjу се разрађени поступци

прилагођавања на новушколску средину

5.1.4. Ушколи се користе различите технике за превенциjу и конструктивно решавање конфликата



5.2. Резултати ученика и наставника се подржаваjу и промовишу

5.2.1. Успех сваког поjединца, групе или одељењаприхвата се и промовише као лични

успех и успехшколе

5.2.2. Ушколи се примењуjе интерни систем награђивања ученика и запослених за постигнуте

резултате

5.2.3. Ушколи се организуjу различите активности за ученике у коjима свако има прилику

да постигне резултат/успех

5.2.4. Ученици са сметњама у развоjу и инвалидитетом учествуjу у различитим активностима

установе



5.3. У школи функционише систем заштите од насиља

5.3.1. Ушколи jе видљиво и jасно изражен негативан став према насиљу

5.3.2. Ушколифункционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са

Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављањаи занемаривања у

образовно-васпитним установама

5.3.3. Школа организуjе активности за запослене ушколи, ученике и родитеље, коjе су

директно усмерене на превенциjу насиља

5.3.4. Школа организуjе посебне активности подршке и васпитни рад са ученицима коjи су

укључени у насиље (коjииспољаваjу насилничко понашање, трпе га или су

сведоци)



5.4. У школи jе развиjена сарадња на свим нивоима

5.4.1. Ушколи jе организована сарадња стручних и саветодавних органа

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким тимовима

5.4.3. Ушколи се подржаваjу инициjативе и педагошкaе аутономиjе наставника и стручних

сарадника

5.4.4. Родитељи активно учествуjу уживоту и радушколе

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организуjу заjедничке активности у циљу jачања

осећањаприпадностишколи



5.5. Школа jе центар иновациjа и васпитно-образовне
изузетности

5.5.1. Школа jе препознатљива као центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности ушироj 

и ужоj локалноj и стручноj заjедници

5.5.2. Наставници континуирано преиспитуjу сопствену васпитно-образовну праксу, мењаjу jе

и унапређуjу

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењуjу са другим колегама у установи и ванње

5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на свимнивоима

школе представљаjу примере добре праксе

5.5.5. Школа развиjа иновативну праксу и нова образовна решења на основу акционих

истраживања



ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6. 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ

И

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА



6.1. Руковођење директора jе у функциjи унапређивање рада
школе

6.1.1. Постоjи jасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима

одговорности

6.1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребамашкола и

компетенциjама запослених

6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитетуњиховог

рада

6.1.4. Директор обезбеђуjе услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља

активно учествуjу у доношењуодлука у циљу унапређења радашколе

6.1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених



6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање 
квалитета рада

6.2.1. Директор редовно остваруjе инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад

6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднуjу образовно-васпитни рад

и предлажу мере за побољшање квалитета рада

6.2.3. Тим за самовредновање остваруjе самовредновањерадашколе у функциjи унапређивања квалитета

6.2.4. Ушколи се користе подаци из jединственог информационог система просвете за

вредновањеи унапређивање радашколе

6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелостишколе

6.2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и

вредновања



6.3. Лидерско деловање директора омогућава развоj школе

6.3.1. Директор своjом посвећеношћу послу и понашањемдаjе пример другима.

6.3.2. Директор показуjе отвореност за промене и подстичеиновациjе

6.3.3. Директор промовише вредности учења и развиjашколу као заjедницу

целоживотног учења

6.3.4. Директор планира личнипрофесионалниразвоj на основу резултата

спољашњег вредновања и самовредновања свог рада



6.4. Људски ресурси су у функциjи квалитета рада школе

6.4.1. Директор подстиче професионални развоj запослених и обезбеђуjе услове за

његово остваривање у складу са могућностимашколе

6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања

планираjу и унапређуjу професионално деловање

6.4.3. Наставници, наставници са звањеми стручне службе сарадњомунутаршколе и

умрежавањем измеђушкола вреднуjу и унапређуjу наставу и учење

6.4.4. Запосленипримењуjу новостечена знања из области у коjима су се усавршавали



6.5. Материjално-технички ресурси користе се функционално

◦ 6.5.1. Директор обезбеђуjе оптимално коришћењематериjално-техничких ресурса

◦ 6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања

квалитета наставе

◦ 6.5.3. Материjално-технички ресурси ваншколе (културне и научне институциjе,

историjски локалитети, научне институциjе, привредне и друге организациjе и сл.) 

користе се у функциjи наставе и учења



6.6. Школа подржава инициjативу и развиjа предузетнички дух

6.6.1. Директор развиjа сарадњу имрежу са другим установама, привредними

непривредниморганизациjамаи локалном заjедницому циљу развиjања предузетничких

компетенциjа ученика

6.6.2. Ушколи се подржава реализациjа проjеката коjима се развиjаjу опште и

међупредметне компетенциjе

6.6.3. Школа крозшколскепроjекте развиjа предузимљивост, ориjентациjу ка предузетништвуи

предузетничке компетенциjе ученика и наставника

6.6.4. Школа укључуjе ученикеи родитеље у конкретне активностиу кључнимобластима квалитета.

6.6.5. Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj кључних

компетенциjа за целоживотно учење ученикаи наставника



3. Стручни актив за развојно планирање



❑Установа/школа има развојни план

❑Развојни план установе јесте стратешки план развоја установе који садржи приоритете у

остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме имерила

за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе

ПРАВИЛНИК
О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

("Сл. гласник РС", бр. 10/2019)



❑Развојни план установе доноси се на основу извештаја о самовредновању и

извештаја о спољашњем вредновању, најкасније 30 дана пре истека важећег

развојног плана установе

❑Развојни план доноси орган управљања, на предлог стручног актива за развојно

планирање, за период од три до пет година



◦ У поступку вредновања квалитета рада установе вреднује се и остваривање развојног плана

установе



❑Школско развојно планирање је стратешки процес континуираног планирања ушколи и

основа за остваривање неопходних промена у свим сегментимашколскогживота.

❑Даје подршку професионалном развоју наставника која се ушколи остварује путем интерног

и екстерног стручног усавршавања

❑Квалитет рада наставника се одређује помоћу професионалних компетенција



❑Развојно планирање представља стваралачки процес који подразумева препознавање аутентичних

потребашколе

❑РП састоји се у истраживању тих потреба и осмишљавању начина да се оне задовоље.

❑Овај процес се одвија од садашњег дожељеног стања

❑Стратешки правци, циљеви и задаци одређени су процесом који се одвија који се одвијају постепено и

један за другим.

❑Све ово захтева стрпљење и ангажовање већине актерашколскогживота, а промене траже

детаљну анализу и прерасподелу улога и задатака школе и запослених уњој.

❑Школа постаје јединица промене јер свењене интересне групе граде и развијају заједничку мисију и

визију којој теже



❑Наставници, као носиоцишколских активности, очекују побољшање свог

професионалног положаја

❑Очекивања родитеља одшколе су често противуречна и веома хетерогена

❑Држава, у мањој или већој мери, законским путем поставља одређене захтеве и

ограничења

❑Непосредно окружење, као непогрешиви судија, процењује које сушколе добре, а које

нису

❑Када ови притисци нарасту, већина учесникашколскогживота постане свесна

потребе да се нешто промени.

❑То је тренутак када започиње процес развојног планирања



Стручни актив за развојно планирање чине: 

❑представници наставника и стручних сарадника

❑представници јединица локалне самоуправе

❑и представници Савета родитеља.

Стручни актив именујеШколски одбор коме и одговара за свој рад

Задаци чланова стручног актива су: предлагање развојног планашколе, праћење реализације

истог и предлагање нових и бољих критеријума за вредновање планираних активности



Сам развојшколе одвија се у три нивоа

1. Дугорочниниво би подразумевао визију коју има управниорганшколе, као и

коначне циљеве

2. Краткорочниби био годишњиплан, разрађени детаљан, а који би конкретизовао

средњи корак кроз акције, праћење и процену

3. Средњи корак би се састојао у тро- илипето-годишњемплану који би садржавао

стратегију развоја

Конкретно, циљеви развојног планирања се остварују путем пројеката око којих се

окупљају тимови

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1


❑Осимпројеката, развојни план укључује и све нивое планирања— од глобалног до

оперативних планова сваког наставника

❑Он је заправо основа, односно оквир сваког планирања ушколи



❑Развојни план нема чврсту структуру, односнофлексибилан је и подложан

променама

❑Подразумева се да се неможе баш све испланирати унапред

❑Најуспешнији развојни планови базирани нафлексибилнимпоставкама за

активности које подраумевају сарадњу.

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


РАЗВОЈНИПЛАНПОСТАВЉАСЕБИЗАДАТКЕ

Циљ

Стратегија

Мисија

Визија



Самовредновање и развојно планирање

❑Процеси развојног планирања и самовредновања су двамеђусобно повезана процеса који

следе један из другог. Процес (само)вредновањаби требало да претходи процесу развоја

❑Спровођењепроцеса самовредновања ушколама је потребно како би се стекао увид које

области у датојшколи суњена јача страна, а које су оне које треба унапредити

❑Оба процеса је објективно тешко реализовати без квалитетног тимског рада, па је први корак

избор тима који ће у сарадњи са наставницима изабрати кључну област или вишењих, а које

ће се вредновати

❑Веома је важно дашкола изради сопствене процедуре и план за самовредновање, у чемумогу

да помогну приручници

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1


АКЦИОНИРАЗВОЈНИПЛАН

❑Свака кључна област има своја подручја вредновања која конкретизују те области и

показатеље који ближе одређују садржаје и активности које се вреднују

❑Важно је и упознати учеснике са добијеним подацима кроз извештавање

❑Извештаји би требало да садржеи предложенемере за унапређење у оним делатностима у

којима је то неопходно, а показало се као приоритет

❑Темере су полазна тачка акционог плана којим се унапређује радшколе у конкретној

области и онможе бити саставни деошколског развојног плана

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1


СВОТ анализа

Пример

За потребе развојног планирања 

потребно је урадити и тзв. СВОТ 

анализу.

СВОТ АНАЛИЗА се  примењује на 

школске услове и омогућава откривање 

јаких и слабих страна, а на темељу 

релевантних информација о самој 

школи и њеној околини. Ова анализа је 

практична пре свега због своје 

једноставности.

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%A2_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0


Инклузивни развојни план школе

❑Као посебан развојни план се издваја тзв.инклузивни

❑Термин „инклузија“ ушколској пракси се најчешће односи на обезбеђивањенаставе деци са

посебним потребама уз осталу децу, мада се може схватити ишире, као образовање све деце и

младихљуди

❑Циљ је да се образовање учини доступним свима и да се развије осећај припадности

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1


❑Приликом спровођења инклузије, од помоћи може да буде документ „Индекс за инклузију“ који

предлаже да израда развојног плана буде једна одфаза

❑Подразумева се да се оквири овог документа уведу и у развојни план

❑То значи да ће инклузија или бити једна од низа активности у развојном плану



4. Стручни актив за развој школског програма



ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
("Сл . гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 

27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021)

Школски програм

Члан 61

Основно и средње образовање и васпитање, специјалистичко и мајсторско

образовање и други облици стручног образовања остварују се на основу школског

програма

Школски програм усваја школски одбор, по правилу, на период од четири године



Стручни актив за развој школског

програма обавља следеће послове

1. Доноси план рада и подносиизвештаје оњеговој реализацији

2. Учествује у израдишколског програма

3. Израђује пројекте који су у вези сашколскимпрограмом

4. Прати реализацијушколског програма



Ко су чланови Стручног актива за развој
школског програма?

представниц
и из реда
наставника

представниц
и стручних
сарадника

Стручни
актив за
развој

школског
програма



Како направити програм и план Стручног
актива за развој школског програма?

Школски програм израђује се у складу са Националним оквиром образовања и

васпитања и садржи:

1 ) циљевешколског програма

2 ) назив, врсту и трајање свих програма образовањаи васпитања којешкола остварује

3 ) језик на коме се програм реализује

4 ) како се остварујешколски програм

5 ) начин прилагођавањашколског програма према нивоу образовањаи васпитања

6 ) друга питања од значаја зашколски програм

Ближи услови за израдушколског програма уређују се посебним законом



Како направити програм и план Стручног
актива за развој школског програма?

Програм план АКТИВНОСТИ

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ/
РЕАЛИЗАТОРИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

МЕСТО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Евалуација



5. Тим за стручно усавршавање запослених



ПРАВИЛНИКо сталном стручном усавршавањуи напредовању
у звања наставника, васпитачаи стручних сарадника

"Службени гласник РС", број 109 од 19. новембра 2021.

СТРУЧНОУСАВРШАВАЊЕУУСТАНОВИ

СТРУЧНОУСАВРШАВАЊЕВАНУСТАНОВЕ





II. СТРУЧНОУСАВРШАВАЊЕУУСТАНОВИЧлан 6. 
Стално стручно усавршавање у установи остварује се: 

1) извођењем угледних часова, демонстрирањемпоступака, метода и техникаучењаи других наставних, односно

васпитних активности

2) излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односина савладан програм стручног усавршавањаили

други облик стручног усавршавањаван установе, са обавезном анализоми дискусијом

3) приказом стручне књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, истраживања, студијског

путовања и стручне посете са обавезном анализом и дискусијом

4) учешћему: истраживањима, пројектима образовно-васпитногкарактера у установи, пројектима мобилности, 

програмима од националног значаја у установи, стручним и студијским путовањима и посетама, 

међународним програмима, скуповима и мрежама, заједницама професионалног учења, програму

огледа, раду модел центра

5) остваривањем активности у школи вежбаоници

6) остваривањем активности у оквиру приправничке, односно менторске праксе;

7) активностимакоје се односена развијање партнерства са другим установама и развој праксе хоризонталног

учења







III. СТРУЧНОУСАВРШАВАЊЕВАНУСТАНОВЕ
Члан 7.

Облици стручног усавршавања су: 

❑програм стручног усавршавања који се остварује извођењем обуке

❑ и стручни скупови, и то: 

(1) конгрес, сабор

(2) сусрети, дани

(3) конференција

(4) саветовање

(5) симпозијум

(6) округли сто

(7) трибина

(8) летња и зимска школа. Облици стручног усавршавања из става 1. овог члана могу бити организовани
као домаћи имеђународни.



Огледни и угледни часови

❑ У нашој школи уобичајено је да свако од наставника повремено одржи
огледни, угледни час или час тематског планирања

❑ Огледни часови су иновативног карактера. На овим часовима се на
неуобичајен начин презентује нека наставна јединица. Како им само име
каже, реч је огледу, који није стандардан у пракси наставника

❑ Угледни часови су уобичајени часови, на којима ништа није нестандардно,
али је припремељено на начин који може да послужи као пример другима

❑ На часовима тематског планирања врши се међусобно повезивање садржаја
више наставних предмета, чиме се пружа интердисциплинарни приступ
одређеној наставној јединици.



❑ УГЛЕДНО ПРЕДАВАЊЕ је наставни рад који пре свега изводе наставници – ментори у школи

(вежбаоници) за студенте наставничког смера, као и остали наставници у склопу програма стручног

усавршавања наставника, а посебно почетника – стажиста, ради практичне демонстрације извођења

наставе,што треба да послужи као узор, углед имодел за рад

❑ Угледни час – Угледни часови су по својој основној шеми и организацији структурирани на уобичајени

начин, али на једном вишем и квалитетнијем нивоу. У њима ништа није потпуно ново и непознато, али

је припремљено и реализовано на узоран начин, тј. за углед другима иможе да послужи за пример

❑ ОГЛЕДНИ НАСТАВНИ ЧАС је посебно припремљено предавање за наставничке кандидате или

наставнике почетнике, које држе најбољи и најискуснији наставници. Циљ огледног часа је да се

прикажи најцелисходнија организација рада на часу, могућности примене различитих облика, метода

и поступака коришћења савремених наставних средстава и др.



ШТА КАЖУ ПРАВИЛА?

Наставник, васпитач и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске године учествује у

остваривању различитих облика стручног усавршавања у установи, и то да:

1.Прикаже: поједини облик стручног усавршавања који је похађао, а који је у вези са пословима наставника,

васпитача и стручног сарадника; примену наученог са стручног усавршавања; резултате праћења развоја

детета и ученика; стручну књигу, приручник, стручни чланак, дидактички материјал; резултате обављеног

истраживања, студијско путовање, стручну посету и слично

2. одржи угледни час наставе, односно активност и води радионицу

3.присуствује активностима из тач. 1) – 7) овог члана и учествује уњиховој анализи

ЧЛАН 6. и 7. и члан 23. Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,

васпитача и стручних сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18 – и др. 10/19 и 6/60), Службени гласник

РС, број 109 од 19.новембра 2021. године



Која је разлика између угледних и огледних часова?

❑ Одржавање угледног/огледног часа је повезано са хоризонталним усавршавањем у установи



❑Угледни наставни час је наставни рад који пре свега изводе наставници у склопу програма

стручног усавршавања наставника, а посебно почетника – стажиста, ради практичне

демонстрације извођењанаставе, што треба да послужи као узор, углед имодел за рад



❑Огледни наставни час је посебно припремљено предавање за наставничке

кандидате илинаставнике почетнике које држенајбољи инајискуснији наставници

❑Циљогледног часа је да се прикаженајцелисходнија организација рада на часу, 

могућности примене различитих облика, метода и поступака коришћења

савремених наставних средстава и др.

https://www.youtube.com/watch?v=W7kmYG8ZzYw;

https://www.youtube.com/watch?v=W7kmYG8ZzYw


❑ Ови часови се могу организовати на нивоу предметне и разредне наставе, као и у

оквиру једне струке

❑ Препоручује се да се такви часови изводе на тему која би могла бити интересантна

за све наставникеили већинуњих

То су:

1. интерактивнеметоде у учионици/вежбаоници

2. формативно оцењивање

3. индивидуална подршка ученицима

4. коришћењеИКТ у настави и сл



Како се припремити за угледни/огледни час?

❑Угледни или огледни часови морају да задовоље одређену процедура и форму,

а која је везана заПравилник

❑На почетку школске године пре усвајања Годишњег плана рада школе кроз

Стручна већа прави се план личног професионалног развоја (портфолио) сваког

члана већа кроз који се планира оквирно време извођења угледног часа у току те

школске године



СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА
УГЛЕДНИ ЧАС

❑Припрема за огледни/угледни час

❑ОБРАЗАЦ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ УГЛЕДНОГ ЧАСА

❑Протокол за посматрање и вредновање школског часа

(област квалитетаНАСТАВА И УЧЕЊЕ)



ВРЕДНОВАЊЕ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊАУУСТАНОВИ/ШКОЛИ

❑ДОКУМЕНТООЦЕЊИВАЊУКОНТИНУИРАНОГПРОФЕСИОНАЛНОГ

УСАВРШАВАЊАУУСТАНОВИ/потребно га је тимски, елокветно и

законски ревидирати



ШТА ЈЕПОРФОЛИО?

❑Портфолио је скуп података и радова, свих постигнућа, остварења, планова, идеја и догађања која се

желе запамтити и презентирати, комплетно представљање појединца, групе или фирме”

❑Значење је могуће извести из чињенице да реч портфолио долази из италијанског језика portafoglioшто

значи “носити папир”

https://en.wiktionary.org/wiki/portfolio#English


ЗАШТОПОРФОЛИО?

https://www.slideshare.net/EbibliotekaFbf/elektronski-portfolio
























ЛИСТАПИТАЊАКОЈАМОГУДАНАСВОДЕКРОЗ
ПРОЦЕС САМОВРЕДНОВАЊА?



Шта треба да садржи порфолио?

https://zelenaucionica.com/sta-treba-da-sadrzi-portfolio/






КАКОМИФУНКЦИОНИШЕМО?



КАКОБИСЕБЕПРОЦЕНИЛИ, 

ОЦЕНИЛИ

И

УНАПРЕДИЛИ?



ШТА ЈАМОГУДАУЧИНИМДАБИ

ДОПРИНЕОИЛИДОПРИНЕЛАКВАЛИТЕТУ

РАДА УСТАНОВЕ/ШКОЛЕ?




