Вредновање система образовања је кључни део успостављања и осигурања квалитета образовања. То је
процес систематичног прикупљања доказа и података и њихове анализе, ради обезбеђивања
квалитетног обрзовања. Постоје два главна приступа вредновању квалитета: екстерно (спољашње) и
интерно вредновање (самовредновање).
Приоритет сваке државе у унапређивању система образовања јесте успостављање система екстерног
вредновања стандардизованим поступцима, како би се пратила, развијала и унапређивала
делотворност и ефикасност система. У свету, вредновање образовних установа врше министарства
образовања. И код нас се континуирана контрола квалитета остварује стручно‐педагошким надзором
који врше просветни саветници. Екстерна евалуација у образовном систему Републике Србије
предвиђена је Правилником о стручно‐педагошком надзору, који у члану 3 дефинише кључне области,
подручја вредновања, показатеље и нивое остварености квалитета рада установе.
(Преузето са сајта Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања)

Наша школа је прошла процес спољашњег (екстерног) вредновања у периоду
од 20. до 22. фебруара 2013. године
А како је све то изгледало:
Тим за вредновање рада школа провео је у школи три дана, при чему је:
 Прегледао и извршио анализу евиденције и документације школе
 Непосредно пратио наставу и друге облике образовно васпитног рада
 Водио разговоре са директором, стручним сарадницима, наставницима,
Школским одбором, ученицима и родитељима по принципу слободног
узорка
и закључио:
Школа је остварила више од 75% свих стандарда укључујући 100% стандарда
који су кључни за вредновање, чиме је оцењена највишом оценом четири.
Знали смо да пуно радимо, да добро радимо, постижемо одличне резултате,
школа је лепа, уређена, амбијент је пријатан, добри међуљудски односи и
међусобно уважавање.
Са великим задовољством смо примили ово признање а колективу је била
потребна званична потврда као подстрек за даљи рад и напредак.
Само годину дана раније, на основу детаљне анализе Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања, школа се према постигнутим

резултатима ученика на завршном испиту нашла међу десет најбољих
школа у граду и педесет у републици.
Том приликом смо на конференцији у Сава центру "Добре праксе и
партнерства‐кључ ефикасног, квалитетног и праведног образовања" од
Министарства просвете, науке и технолошког развоја добили признање за
једну од најбољих школа у републици.
http://www.mpn.gov.rs/sajt/page.php?page=316
Колектив школе

