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СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВА 
 

Осигурање квалитета рада установа регулисаноје чланом 48. Закона о 

основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.72/09, 

52/15 и 5/13). Вредновање квалитета рада установа врши се на основуоквира 

квалитета који обухвата све аспекте живота и рада у школи. Оквир квалитета 

чине стандарди и индикатори који представљају опис квалитетне праксе у 

образовно-васпитним и васпитно-образовним установама.   

Оквир квалитета за вредновање рада образовно-васпитних установа у 

Републици Србији обухвата 30 стандарда и 158 индикатора (Правилник о 

стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа, 

„Службенигласник РС“, бр. 7/11). Стандарди су распоређени у седам 

кључних области рада школе: Школски програм и Годишњи план рада, 

Настава и учење, Постигнућа ученика, Подршка ученицима, Етос, 

Организација рада школе и руковођење и Ресурси. 

Оквир квалитета за вредновање васпитно-образовних установа 

(предшколских установа) у Републици Србији обухвата 29 стандарда и 137 

индикатора (Правилник о стандардима квалитета рада васпитно-образовних 

установа, „Службени гласник РС“, бр. 68/12). Стандарди су распоређени у 

седам кључних области рада установе: Предшколски програм, Годишњи план 

и Развојни план, Васпитно-образовни рад, Дечји развој и напредовање, 

Подршка деци и породици, Организација рада и руковођење и Ресурси. 

Вредновање квалитета рада се остварује кроз самовредновање и 

спољашње вредновање установа. Процес спољашњег вредновања представља 

процену од стране „спољних, независних посматрача“ која се заснива на 

великом броју информација прикупљених опсеравацијом, увидом у 

документацију и евиденцију установа и кроз директну комуникацију са 

актерима живота и рада у школи, а у складу са критеријумима вредновања и 

прописаним стандардима. Спољашње вредновање даје установама повратне 

информације о њиховим предностима, слабостима и могућностима. Добијена 

процена им помаже да преиспитају своје функционисање и усмерава их ка 

подручјима деловања. Резултати добијени процесом вредновања превасходно 

се користе за унапређивање рада установе, али се могу користити и као 

средство извештавања о раду установе како образовне тако и других. 

Информације из процеса спољашњег вредновања такође су значајне за 
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доносиоце одлука, и омогућавају увид јавности о стању у установи, 

образовном систему у целини или у појединим подручјима. 

Процес самовредновања је најважније средство за осигурање квалитета 

на нивоу установе и оно подразумева аутономију школе, примену прописаних 

стандарда квалитета рада школе, одговорност и међусобно поверење 

запослених у установи. Самовредновање је поступак који води јачању 

установа и подстиче унапређивање квалитета стављајући их у веома активну 

улогу. То је поступак којим се вреднује сопствена пракса кроз дефинисање 

циљева, приоритета и праћење остварености тих циљева коришћењем 

одговарајућих инструмената.  Самовредновање заједно са развојним планом 

доноси информације о установама, о њиховом раду и остваривању циљева. 

Самовредновање спроводи Тим од више учесника, али у њега треба да су 

укључени сви који спроводе образовно-васпитне активности у установи. 

Самовредновање треба да допринесе да запослени стекну бољи увид у 

сложеност стања посматрајући установу из више области квалитета живота и 

рада, као и да их мотивише на унапређивање рада, прихватање и уношење 

промена у раду. 


