Ријеч директора о вредновању квалитета рада основних и средњих школа
У основним и средњим школама Републике Српске је, у циљу унапређења квалитета
васпитно-образовног рада, вршено вредновање квалитета рада школе. Вредновање квалитета
рада школе се врши кроз процесе самовредновања и спољашњег вредновања квалитета рада
школе, према методологији коју је прописао Републички педагошки завод.
Самовредновање рада школе је процјена квалитета рада коју проводи школа, као систем
унутрашњег осигурања и унапређења квалитета рада.
Спољашње вредновање рада школе такође подразумијева процјену квалитета рада а проводи
га Републички педагошки завод као систем спољашњег осигурања и унапређења квалитета
рада.
Наведено указује на опредјељење друштва да се систематски ради на осигурању квалитета
васпитно-образовног рада, јер вредновање квалитета рада школе није само себи сврха. Оно
се, осим с циљем унапређења кавалитета, врши и с циљем пoвeћaњa трaнспaрeнтнoсти
резултата вaспитнo-oбрaзoвног рaда шкoлe, што такође утиче на унапређење и побољшање
квалитета рада.
Вредновање квалитета васпитно-образовног рада школе се врши процјеном квалитета рада у
кључним подручјима рада школе, дефинисаним као стандарди квалитета.
Стандарди су процјењивани кроз индикаторе квалитета (за сваки од стандарда, дефинисани
су индикатори квалитета). Индикатори описују и појашњавају стандард и омогућују школи
да што објективније процијени квалитет рада у оквиру одређеног стандарда. Школа је
вршила самовредновање прикупљањем и анализирањем релевантне документације и
материјала, као доказа за сваки од наведених индикатора у оквиру стандарда на бази чега је
извршила процјену свог рада. На основу истих стандарда и индикатора вршено је и
спољашње вредновање рада школе.
Републички педагошки завод је одредио узорак од 10 основних школа Републике Српске које
су учествовале у дефинисању и тестирању/провјери дефинисаних индикатора квалитета.
Узорак школа: ОШ „Вук Караџић“ Требиње, ОШ „Свети Сава“ Билећа, ОШ „Свети Сава“
Источно Ново Сарајево, ОШ „Кнез Иво од Семберије“ Бијељина, ОШ „Десанка
Максимовић“ Станари, ЈУ ОШ „Бранко Ћопић“ Прњавор, ОШ „Георгиј Стојков Раковски“
Бања Лука, ОШ „Алекса Шантић“ Бања Лука, ОШ „Десанка Максимовић“ Трн, Лакташи,
ОШ „Петар Кочић“ Приједор.
Самовредновање квалитета рада у основној школи су вршили тимови које је именовао
директор школе.
Спољашње вредновање квалитета рада је вршило 10 тимова евалуатора у периоду април мај
текуће године. Тимове је именовао директор Републичког педагошког завода, а чланови
тимова су били инспектори-просвјетни савјетници као и директори и педагози основних
школа које су биле у процесу спољашњег вредновања. Процес спољашњег вредновања траје
три
дана.

Фотографије са спољашњег вредновања април – мај 2019. године

ОШ „Алекса Шантић“ Бања Лука

ОШ „Вук Караџић“ Требиње

ОШ „Десанка Максимовић“ Трн
У току је вредновање квалитета рада 20 основних и 10 средњих школа у Републици Српској,
које је планирано за период септембар-децембар 2019. године.
Основне школе у којима се проводи спољашње вредновање су: ОШ „Јован Јовановић Змај“,
Требиње, ОШ „Петар II Петровић Његош“, Билећа, ОШ „Србија“, Пале, ОШ „Веселин
Маслеша“, Фоча, ОШ „Петар Петровић Његош“, Источна Илиџа, ОШ „Свети Сава“,
Зворник, ОШ „Бранко Радичевић“, Братунац, ОШ „Вук Караџић“, Бијељина, ОШ „Алекса
Шантић“, Угљевик, ОШ „Свети Сава“, Добој, ОШ „Свети Сава“, Брод, ОШ „Сутјеска“,
Модрича, ОШ „Мајка Кнежопољка“, Кнежица, Козарска Дубица, ОШ „Свети Сава“, Нови
Град, ОШ „Петар Кочић“, Нова Топола, Градишка, ОШ „Милош Црњански“, Поточани,
Прњавор, ОШ „Доситеј Обрадовић“, Бања Лука, ОШ „Свети Сава“, Бања Лука, ОШ „Свети
Сава,“ Котор Варош, ОШ „Петар Кочић“, Мркоњић Град а средњe школама су: Школа

ученика у привреди Бања Лука, Средњошколски центар „Никола Тесла“, Котор Варош,
Техничка школа, Градишка, Центар средњих школа „Иво Андрић“, Прњавор, Стручна и
техничка школа, Дервента, Саобраћајна и електро школа, Добој, Техничка школа „Михајло
Пупин“, Бијељина, Технички школски центар, Зворник, Средњошколски центар „28. јуни“,
Источно Ново Сарајево и СШЦ „Перо Слијепчевић“, Гацко.
До сада, вредновање је завршено у 10 основних и средњих школа док у осталим школама
треба да буде завршено почетком децембра текуће године.
Фотографије са спољашњег вредновања септембар – октобар 2019. године

ОШ „Бранко Радичевић“ Братунац

СШЦ „Никола Тесла“ Котор Варош

ОШ „Петар Петровић Његош“ Источна Илиџа

ЦСШ „Иво Андрић“ Прњавор
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