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Шта је самовредновање? 

 Самовредновање је поступак/процес 

којим се вреднује сопствена пракса 

и сопствени рад, полазећи од анализе 

шта је и како је урађено;

 Три основна питања су у средишту процеса 
самовредновања: 

1. Колико је добра наша школа?

2. Како то знамо?

3. Шта треба да учинимо да буде још боља?



Циљ самовредновања

Унапређивање рада 
школе и спремност школе 
да прихвати одговорност 
за сопствени рад и развој.

Циљ није контрола, 
већ сагледавање квалитета 
постојећег стања, уочавање проблема и 
развијање стратегије за превазилажење.



Обезбеђивање квалитета

 Циљ овог процеса је да се одржи и 

унапређује квалитет и осигура већа 

одговорност школа. Због тога је 

неопходно дефинисати критеријуме

и индикаторе као мерне величине;

 Самовредновање је процес који траје у континуитету и као 
такав има своју прошлост (како смо нешто радили), 
садашњост (како сада радимо) и будућност (како ћемо 
радити) – Акциони план за наредни период (АП) и/или План 
унапређења рада школе, како бисмо унапредили квалитет 
живота и рада у установи;



Сврха самовредновања

 Самовредновање представља 

основу за креирање  

и усвајање планова на основу 

којих се уводе и реализују промене

у установи;

 Крајња сврха самовредновања – да деца добију 
квалитетно образовање и свестрани развој личности;

 Основни предуслов – континуитет у раду, учењу и 
усавршавању запослених;

 Неопходно – озбиљан и одговоран приступ 
(само)вредновању; 



Школска тријада - релације

Дете

Ученик

Запослени у 
школи

Родитељ

старатељ



Наставник

 Самовредновање, посматрано из угла наставника, значи стални 
процес спровођења, анализирања, кориговања и планирања 
сопствене наставне праксе и сопственог доприноса целокупном 
животу и раду школе.

Сасвим поједностављено, 
самовредновање значи стално постављање питања: 

*  Шта сам урадио/ла добро, чиме сам задовољан/на? 

*  Шта сам могао/ла боље? 

*  Које сам циљеве постигао/ла, а које нисам?

*  Шта је боље/горе него што сам очекивао/ла? 

*  Да ли сам поклонио/ла пажњу сваком ученику на прави начин? 

*  Шта још треба да знам да бих следећи пут био/била бољи/а? 

*  На који начин могу допринети побољшању сопствене праксе и

раду школе у целини?



Ученик

 Самовредновање даје могућност ученику  да 
објективно сагледава и развија способности које ће му 
помоћи да створи навику да:

 Планира; 

 Прати; 

 Вреднује;

 Унапређује себе и своје активности у школи;

 Учи, сазнаје, истражује;

 Стиче вештине и знања;

 Свестрано се развија (у складу са својим интересовањима 
и способностима);  

Тако се ствара култура вредновања, 

како сопственог рада, тако и рада других;



Руководилац

 Потреба да директор или чланови школске или локалне 
управе провере сопствену ефикасност и ефективност 
ради организовања и обезбеђивања што квалитетнијих 
услова за рад ученика и запослених. 

* Колико је добра наша школа?

* Које смо исходе постигли?

* Колико добро задовољавамо потребе наше школе?

* Колико је добро васпитање и образовање које пружамо?

* Које су наше могућности, капацитети и ресурси за
унапређење?



Родитељи/старатељи

 Веома важан партнер школе - укључивањем у 
процес самовредновања, обезбеђује се 
могућност да личним учешћем, као и проценом 
рада других, доприноси објективнијој и 
реалнијој слици школе, да предлаже, одлучује 
и спроводи акције за унапређивање рада 
школе у сарадњи са запосленима. 



Методологија самовредновања

Успостављање и развијање јединствених критеријума за 

вредновање рада школе у целини;

Процес који се одвија кроз више могућих 

фаза и активности:

 Дискусија у што ширем кругу –анализа стања у школи;

 Избор кључних области и подручја вредновања;

 Сагледавање постојећег стања у изабраним кључним 
областима;

 Уочавање јаких и слабих страна;

 Израда плана за отклањање уочених слабости;

 Утврђивање ефекта планираних активности.



Принципи и правила самовредновања

 Сагледати чињенице и појаве са више аспеката и упоредити податаке 
добијене од различитих учесника;

 Подаци прикупљени различитим инструментима се обрађују и анализирају;

 Анонимност података и њихова заштита од злоупотребе;

 Брига за квалитет треба да буде професионална и заједничка одговорност свих 
запослених у школи; слабе стране се морају решавати као заједнички проблем, 
а не као проблем појединаца;

 О резултатима самовредновања треба обавестити све заинтересоване стране, 
при чему се добијени резултати не могу користити за рангирање појединаца 
или школа;

 Планирани кораци треба да буду доступни и остварљиви, али увек треба 
имати на уму и ширу перспективу процеса;

 Тек када се у основним цртама упозна целина, школа може да утврди 
приоритете и да се бави обезбеђивањем и унапређивањем квалитета на 
ужем подручју;

 Школе треба да израде и усвоје правила и процедуре за извођење 
самовредновања која садрже: основна правила комуникације; правила чувања, 
заштите и располагања подацима; начин обрађивања података; инструменте за 
праћење и вредновање квалитета рада школе.



Самовредновање и Развојно план (РП)

 Резултати самовредновања школе 

представљају основу за израду како 

акционих планова (АП), тако и РП за период 

од три до пет година; 

 РП дефинише области квалитета које треба 

унапређивати, задатке, активности и носиоце активности; 

 Планирају се ресурси за остваривање постављених задатака, као и 
детаљан временски план за њихову реализацију. 

 У процесу школског развојног планирања учествују све интересне 
групе, а на предлог Стручног актива за развојно планирање, 
Школски одбор усваја развојни план;

 У поступку спољашњег вредновања квалитета школе вреднује се и 
остваривање њеног развојног плана. 

Самовредновање и развојно планирање су нераздвојни процеси!



Квалитетан образоно васпитни рад 
циклус и процес 

ПЛАНИРАМО

ДЕФИНИШЕМО

СПРОВОДИМОПРОВЕРАВАМО

УНАПРЕЂУЈЕМО



Шта вреднујемо?

Живот и 
рад 

школе

Услови

Процеси

Продукти



Вредновање  квалитета  рада установе  
врши  се  на  основу:

СТАНДАРДА 

КВАЛИТЕТА  РАДА  УСТАНОВЕ

6 кључних области квалитета;
23 стандарда;
123 индикатора;



Мерила за вредновање - нивои остварености

 ОЦЕНА 4 - оствареност 100% стандарда, од тога више од 50% је у 
потпуности остварено (ниво 4) , а остали су у већој мери остварени 
(ниво 3) - НАЈПОЖЕЉНИЈА СИТУАЦИЈА.

 ОЦЕНА 3 – више од 75% стандарда је у потпуности остварена (ниво 
4) или у већој мери (ниво 3), а остали стандарди су остварени у 
мањој мери (ниво 2);

 ОЦЕНА 2 – више од 40% стандарда који су у потпуности (ниво 4) 
или у већој мери (ниво 3) остварени, али не испуњава критеријум 
за оцену 3, јер су остали стандарди (60%) у мањој мери остварени 
и/или потпуно неостварени;

 ОЦЕНА 1 – не испуњавање критеријума за оцену 2, 3 и 4;

Садрже јасан и прецизан опис остварености појединих показатеља у

оквиру одређеног подручја.

На основу искуства других земаља, са намером да се избегне устаљена

пракса прибегавања средњој вредности, опредељење је да се вредновање

оствареног врши помоћу четворостепене скале;



6 Области квалитета

1. Програмирање, 
планирање и 
извештавање

2. Настава и учење

3. Образовна постигнућа 
ученика

4. Подршка ученицима

5. Етос

6. Организација рада 
школе, управљање 

људским и материјалним 
ресурсима



1. Програмирање, планирање и извештавање

Вредновањем процењујемо оствареност следећих
стандарда: 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у
Функцији квалитетног рада школе;

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији
Ефективног и ефикасног рада у школи;

1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на
развој и остваривање циљева образовања и васпитања,
стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и
општих међупредметих и предметних компетенција;



2. Настава и учење

Вредновањем процењујемо оствареност следећих

стандарда: 

 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на
часу;

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

 2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају
вештине и компетенције на часу;

 2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења;

 2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан;



3. Образовна постигнућа ученика;

Вредновањем процењујемо оствареност

следећих стандарда: 

 3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују

оствареност стандарда постигнућа наставних предмета,

односно оствареност постављених индивидуалних

циљева учења;

 3.2. Школа континуирано доприноси бољим

образовним постигнућима ученика;



4. Подршка ученицима

Вредновањем процењујемо оствареност

следећих стандарда: 

 4.1. У школи функционише систем пружања
подршке свим ученицима;

 4.2. У школи се подстиче лични, професионални и 
социјални развој ученика;

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



5. Етос

Вредновањем процењујемо оствареност следећих

стандарда: 

 5.1. Успостављени су добри међуљудски односи;

 5.2. Резултати ученика и наставника се
подржавају и промовишу;

 5.3. У школи функционише систем заштите од
насиља;

 5.4. У школи је развијена сарадња на свим
нивоима;

 5.5. Школа је центар иновација и васпитно-
образовне изузетности;



6. Организација рада школе, управљање 

људским и материјалним ресурсима

Вредновањем процењујемо оствареност следећих
стандарда: 

 6.1. Руковођење директора је у функцији
унапређивање рада школе;

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

 6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој
школе;

 6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада
школе;

 6.5. Материјално-технички ресурси користе се
функционално;

 6.6. Школа подржава иницијативу и развија
предузетнички дух;



Технике и инструменти
Технике Инструменти

ПОСМАТРАЊЕ • протоколи за праћење
• чек листе
• белешке

АНКЕТИРАЊЕ • анкете
• упитници

ИНТЕРВИЈУИСАЊЕ • разговори (индивидуални, групни; вођени, 
слободни)

СКАЛИРАЊЕ • скале (нумеричке, дескриптивне, графичке)

ТЕСТИРАЊЕ • тестови (знања, способности; стандардизовани, 
нестандардизовани)

АНАЛИЗИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
(школских докумената, дневника рада, извештаја, 
записника, ученичких радова...)

• чек листе



Препоруке 
за поступак самовредновања

1. Формирање школског тима за самовредновање

– запослени, ученици, родитељи, локална заједница

(остале чланове колектива не ослобађа рада и одговорности)

2. Избор предмета и праћења вредновања 

(Шта вреднујемо? Које области ?);

3. Израда плана за самовредновање 

(Шта? Ко? Како? Када?);

4. Чување, заштита и располагање подацима;

(поштовање принципа поверљивости)

5. Обрада и анализа добијених података

(квантитативни и квалитативни);

6. Писање извештаја 

(транспарентно информисање осталих актера);

7. Акциони план – кораци за даље 

(Како унапредити живот и рад школе у вреднованој области/ма? )



Препоруке ...

 Укључити што већи број запослених;

 Поделити задужења и одговорност;

 Конкретан, јасан, прецизан, практичан,

оперативан, тимски играч, комуникативан, 

саветодавац - не полицајац , спреман за промене  ... ;

 Самокритичност, отвореност и искреност у процени 
свога рада ... ;

 Реалан, објективан у постављању циљева и процени 
остварености! 

 Добра информисаност свих актера;

 Ентузијаста у свом послу!



Јаке стране/снаге
- наша искуства -

 Тимски рад;           
 Одговорност према раду;
 Самоевалуација;
 Размена искуства, дискусије;
 Заједнички циљеви;
 Отвореност и спремност за промене;
 Поверење;
 Стручно усавршавање;
 Објективност;
 Лични раст и развој ...
 Узрочно – последична повезаност области 
вредновања – нема приоритетне области – све су 
исто важне;



Слабе стране
- наша искуства -

 Преоптерећеност;

 (Не)заинтересованост;          

 Недостатак времена;

 (Не)мотивисаност – спољашња и 
унутрашња;

 Још папирологије ... Превише 
администрације;

 Субјективност;

 Рад школа на даљину;


