
СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВА 
 

1.4. Школски програм и годишњи план рада школе усмерени су на задовољење различитих 
потреба ученика. 

1.4.1. Годишњи план рада школе садржи листу изборних предмета која је сачињена на основу 
постојећих ресурса.  
1.4.2. Наставници су прилагодили годишњи план рада школе специфичностима одељења. 
1.4.3. У годишњем плану рада школе предвиђен је план израде ИОП-а на основу анализе 
напредовања ученика у учењу. 
1.4.4. Факултативни програми и план ваннаставних активности сачињени су на основу 
интересовања ученика и постојећих ресурса. 
1.4.5. У годишњем плану рада школе наведене су одговорности, динамика и начин реализације 
Програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 
1.4.6. Школски програм садржи посебне програме за двојезичну популацију ученика. 

 
2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 
2.3.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. 
2.3.2. Наставник прилагођава темпо рада различитим потребама ученика. 
2.3.3.Наставник прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика. 
2.3.4. Наставник посвећује време ученицима у складу са њиховим образовним и васпитним 
потребама. 
2.3.5. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за 
ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. 
 
2.4. Ученици стичу знања на часу. 
2.4.1. Ученици су заинтересовани за рад на часу. 
2.4.2. Ученици активно учествују у раду на часу. 
2.4.3. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу. 
2.4.4. Ученици користе доступне изворе знања. 
2.4.5. Ученици користе повратну информацију да реше задатак/унапреде учење. 
2.4.6. Ученици процењују тачност одговора/решења. 
2.4.7. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. 
 
2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења. 
2.6.1. Наставник оцењује у складу са Правилником о оцењивању ученика. 
2.6.2. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. 
2.6.3. Наставник похваљује напредак ученика. 
2.6.4. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду. 
2.6.5. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак 

 
3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика. 
3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика. 
3.2.2. Број ученика који су напустили школовање је исти или мањи у односу на прошлу школску 
годину. 
3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 
3.2.4. Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у складу са циљевима постављеним у 
плану. 
3.2.5. Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са постављеним 
циљевима. 
3.2.6. Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на претходну школску 
годину. 



4.1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима. 
4.1.1. Ученици су обавештени о врстама подршке у учењу које пружа школа. 
4.1.2. На основу анализе успеха предузимају се мере подршке ученицима. 
4.1.3. У пружању подршке ученицима школа остварује комуникацију са породицом. 
4.1.4. У школи функционишу тимови за подршку ученицима у прилагођавању школском животу. 
4.1.5. Школа сарађује са релевантним институцијама у пружању подршке ученицима. 

 
5.3. Школа је безбедна средина за све. 
5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу. 
5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља. 
5.3.3. У школи се организују превентивне активности које доприносе безбедности у школској 
заједници. 
5.3.4. У школи се прате и анализирају сви случајеви насилног понашања. 
5.3.5. Када се у школи догоди насиље, примењују се мере интервенције у случајевима насиља у 
складу са Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 
образовно-васпитним установама. 

 
5.5. У школи је развијена сарадња на свим нивоима. 
5.5.1. У школи је организована сарадња руководећих, стручних и саветодавних тела. 
5.5.2. Ученички парламент у школи добија подршку за свој рад. 
5.5.3. Наставно особље благовремено разматра и прихвата иницијативе ученика. 
5.5.4. Школа развија и негује различите облике активног учешћа родитеља у животу школе. 
5.5.5. Ученици и наставници организују заједничке активности чији је циљ јачање осећања 
припадности школи. 
5.5.6. Школа сарађује са актерима у заједници. 
5.5.7. У школи функционише систем редовног информисања родитеља о активностима и 
делатностима школе. 

 
6.4. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада. 
6.4.1. Директор остварује инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад у складу са 
планом рада и потребама школе. 
6.4.2. Стручни органи и тела у школи систематски прате и анализирају успех и владање ученика. 
6.4.3. Директор предузима мере за унапређивање образовно-васпитног рада на основу резултата 
праћења и вредновања. 
6.4.4. Стручни сарадници остварују педагошко-инструктивни рад у школи у складу са планом рада 
и потребама школе. 
6.4.5. Тим за самовредновање континуирано остварује самовредновање рада школе у складу са 
прописима и потребама. 
6.4.6. У школи се користе подаци из ЈИСП-а за унапређење рада школа.*** 

 
7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 
7.2.1. Запослени на основу резултата самовредновања унапређују професионално деловање. 
7.22. Запослени се стручно усавршавају у складу са годишњим планом стручног усавршавања и 
могућностима школе. 
7.2.3. Наставници и стручне службе у оквиру стручних органа сарађују у складу са потребама за 
унапређивањем наставе и учења.  
7.2.4. Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења приправника у посао. 
7.2.5. Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали. 

 


