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ИЗВЈЕШТАЈ О ДВОДНЕВНОЈ ЗАВРШНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ 

СПОЉАШЊЕГ ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА  

ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 

Републички педагошки завод је, 08. и 09. 02. 2023. године, организовао дводневну 

Завршну конференцију о спољашњем вредновању квалитета рада основних и средњих 

школа, у којима је завршено спољашње вредновање у периоду фебруар-јуни 2022. године. 

Конференција је организована у просторијама СШЦ „Гемит Апеирон“ у Бањалуци. 

 

Први дан Конференције (08.02.2023. године)  

Основне школе 

Групу основних школа су чиниле школе у којима је требало бити вредновање 2020. 

и 2021. године, али је због пандемије вируса ковида, оно одгођено и реализовано је у 

наведеном термину. 

На Конференцију су били позвани представници Министарства просвјете и културе. 

Конференцији су присуствовали доц. др Наташа Цвијановић, помоћник министра 

просвјете и културе Републике Српске за предшколско и основно васпитање и образовање, 

Енеа Хотић, начелник одјељења за основно васпитање и образовање, доц. др Предраг 

Дамјановић, директор Републичког педагошког завода, Славко Драгосављевић, начелник 

Одјељења за предшколско и основно васпитање и образовање, инспектори-просвјетни 

савјетници из Одјељења за предшколско и основно васпитање и образовање и Одјељења за 

вредновање квалитета васпитно-образовног рада.  

На Конференцију су били позвани представници 63 основне школе, а одазвали су се 

представници 46 школа или 73,01%. Конференцији нису присуствовали представници 17 

школа или 26,98%.  

Регија 
Број школа чији су 

представници били позвани 

Бр.школа чији 

представници нису 

присуствовали 

Бања Лука 19 2 

Приједор 12 1 

Добој 12 4 

Бијељина 7 3 

Бирач 4 2 

Сарајевско-романијска 6 2 

Херцеговина  3 3 

       Укупно  63 17 
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Конференција је реализована према утврђеном дневном реду. 

Присутнима се обратио доц. др Предраг Дамјановић, директор Завода, који је указао 

на важност процеса самовредновања и спољашњег вредновања, као директних показатеља 

квалитета рада школа али и смјерница за будући рад у смислу побољшања и унапређења 

квалитета рада школе. Затим се присутнима обратила доц. др Наташа Цвијановић, 

помоћник Министра просвјете и културе Републике Српске за предшколско и основно 

васпитање и образовање која је говорила о значају унапређења рада на пољу основног 

васпитања и образовања. 

Начелник Одјељења за вредновање квалитета васпитно-образовног рада, је говорио 

о процесу осигурања квалитета, самовредновања и спољашњег вредновања, као саставним 

компонентама осигурања квалитета, и дао компаративни преглед квантитативне анализе 

самовредновања и спољашњег вредновања, реализованих у основним школама, у периоду 

фебруар-јуни 2022. године.   

Инспектори-просвјетни савјетници из Одјељења за вредновање квалитета васпитно-

образовног рада презентовали су сегментарне анализе Законом дефинисаних седам 

стандарда квалитета са прегледом квантитативних и квалитативних показатеља. 

Директори основних школа су се, такође, обратили присутнима, говорећи о 

искуствима школа и чланова тимова за самовредновање која су стекли током процеса 

самовредновања и спољашњег вредновања квалитета рада, истичући добре стране 

проведених процедура. 

У завршном дијелу Конференције начелник Одјељења за вредновање квалитета је 

презентовао присутнима наредне кораке у смислу послова и обавеза школа за предстојећи 

период а до сљедећег спољашњег вредновања квалитета свог рада. 

Конференција је завршена закључним ријечима о значају, приликама, могућностима 

које осигурање квалитета тј. процеси самовредновања и спољашњег вредновања имају и 

пружају за образовну установу.  

 

Други дан Конференције (09.02.2023. године)  

Средње школе 

Групу средњих школа су чиниле школе у којима је требало бити вредновање 2020. 

и 2021. године, али је због пандемије вируса ковида, оно одгођено и реализовано је у 

наведеном термину. 

На Конференцију су били позвани представници Министарства просвјете и културе. 

Конференцији су присуствовали Јасмина Болобан, помоћник министра просвјете и културе 

Републике Српске за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, Новица 

Митровић виши стручни сарадник за наставне планове и програме, стандарде занимања и 

стандарде квалификације, Данијела Станишић виши стручни сарадника за наставне 

планове и програме, доц. др Предраг Дамјановић, директор Републичког педагошког 

завода, Милија Марјановић, начелник Одјељења за средње образовање и васпитање, 

инспектори-просвјетни савјетници из Одјељења за средње образовање и васпитање и 

Одјељења за вредновање квалитета васпитно-образовног рада.  
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На Конференцију су били позвани представници 31 средње школе, а одазвали су се 

представници 20 школа или 64,51%. Конференцији нису присуствовали представници 11 

школа или 35,48%.  

Регија 
Број школа чији су 

представници позвани  

Бр.школа чији представници 

нису присуствовали 

Бања Лука 8 0 

Приједор 5 3 

Добој 7 0 

Бијељина 3 2 

Сарајевско-романијска 4 4 

Херцеговина  4 2 

       Укупно  31 11 

 

Конференција је реализована према утврђеном дневном реду. 

Присутнима се обратио доц. др Предраг Дамјановић, директор Завода, затим 

Јасмина Болобан, помоћник министра просвјете и културе. 

Начелник Одјељења за вредновање квалитета васпитно-образовног рада, је говорио 

о процесу осигурања квалитета, самовредновања и спољашњег вредновања, као саставним 

компонентама осигурања квалитета, и дао компаративни преглед квантитативне анализе 

самовредновања и спољашњег вредновања, реализованих у средњим школама, у периоду 

фебруар-јуни 2022. године.  

Инспектори-просвјетни савјетници из Одјељења за вредновање квалитета васпитно-

образовног рада презентовали су сегментарне анализе Законом дефинисаних седам 

стандарда квалитета са прегледом квантитативних и квалитативних показатеља анализе 

које су израдили у оквиру сваког појединачног стандарда. 

Директори средњих школа су се, такође, обратили присутнима, говорећи о 

искуствима школа и чланова тимова за самовредновање која су стекли током процеса 

самовредновања и спољашњег вредновања квалитета рада, истичући добре стране 

проведених процедура. 

У завршном дијелу Конференције, начелник Одјељења за вредновање квалитета је 

презентовао присутнима наредне кораке у смислу послова и обавеза школа за предстојећи 

период а сљедећег спољашњег вредновања квалитета свог рада. 

Конференција је завршена закључним ријечима о значају, приликама, могућностима 

које осигурање квалитета тј. процеси самовредновања и спољашњег вредновања имају и 

пружају за образовну установу. 

 

Датум: фебруар 2023. године    Одјељење за вредновање  

       квалитета васпитно-образовног рада 


