
КЉУЧНА ОБЛАСТ 1- 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА

1.1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

У овом подручју вредновања сагледавамо следећи показатељ: 

1.1.1. СТРУКТУРА И САДРжАј

Опис нивоа остварености – ниво 4
1.1.1.Школски програм је састављен у складу са Законом и садржи све прописане
садржаје. Свим елементима је дат одговарајући значај. Школским програмом
обезбеђује се остваривање наставних планова и програма и потреба ученика и
родитеља, школе и јединице локалне самоуправе и заснован је на реалним
потенцијалима школе

Пракса која углавном одговара горе наведеном опису вреднује се као ниво 4. 

Опис нивоа остварености – ниво 2
1.1.2.Школски програм садржи елементе прописане Законом, мада неким од њих
није дат одговарајући значај. Школским програмом се обезбеђује остваривање
прописаних планова и програма, али се не узимају у обзир потребе ученика,
родитеља и локалне заједнице. Сви потенцијали школи нису искоришћени на
најбољи начин

Пракса која углавном одговара горе наведеном опису вреднује се као ниво 2. 

1.2. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА

У овом подручју вредновања сагледавамо следећи показатељ: 
1.2.1. Структура и садржај

Опис нивоа остварености – ниво 4 
1.1.1.Годишњи програм је донет у складу са развојним планом и програмом
образовања и вас¬питања. На прецизан и оперативан начин су утврђени време,
место, начин и носиоци остваривања програма. 

Пракса која углавном одговара горе наведеном опису вреднује се као ниво 4. 

Опис нивоа остварености – ниво 2 
1.2.1.Годишњи програм рада је донет у складу са програмом образовања и
васпитања, али није усаглашен са развојним планом. Време, место, начин и носиоци
остваривања програма нису свуда прецизирани те је програм недовољно
оперативан.
Пракса која углавном одговара горе наведеном опису вреднује се као ниво 2. 



- Школски програм садржи назив,врсту и трајање Школског програма 
- Школски програм садржи сврху, циљеве и задатке Школског

програма. 
- Школски програм садржи обавезне и изборне наставне предмете и

њихове обавезне и слободне садржаје.
- Школски програм садржи факултативне наставне предмете и њихове

садржаје. 
- Школски програм садржи трајање и основне облике извођења

програма.
- Школски програм садржи фонд часова за сваки разред.
- Школски програм садржи фонд часова за сваки предмет.
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1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА
МОГУЋИ ИЗВОРИ ДОКАЗА – по подручјима вредновања

1.1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

• Школски програм,
• Наставни планови и програми. 

1.2. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ШКОЛЕ 

• Годишњи програм рада;
• Школски развојни план. 

С обзиром да је садржина Школског програма и Годишњег програма рада
прописана Законом и основама система образовања и васпитања предлажу се
једноставне чек листе. Њима се може проверити ускалађеност програма са
законском регулативом. Процена квалитета самог програма и квалитета понуде
подразумева анализу како услова у којима школа функционише (непосредно
окружење, материјално-техничке, људске, финансијске и ресурсе ло¬калне
средине, интересе и приоритете локалне заједнице...) тако и интереса и
интерсовања ученика, што захтева примену и других начина прикупљања података
као што су посматрање, разговори, анализирање расположиве документације,
скалирање...

Следи једиснтвена чек листа чији се делови према потреби могу применити посебно. 

Подручја вредновања:
1.1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
1.2. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА



- Школски програм садржи начин и поступак остваривања прописаних
наставних планова и програма. 

- Школски програм садржи програмске садржаје и активности којима
се остварује факултативни део Школског програма.

- Факултативни део обухвата предмете којима се задовољавају
интереси ученика у складу са могућностима школе.

- Школски програм обезбеђује остваривање наставних планова и
програма. 

- Школски програм обезбеђује остваривање потреба ученика и
родитеља. 

- Школски програм обезбеђује остваривање потреба локалне
заједнице. 

- Школским програмом се на најбољи начин користе потенцијали
школе.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА

- Годишњи програм рада утврђује време остваривања програма
образовања и васпитања.

- Годишњи програм рада утврђује место остваривања програма
образовања и васпитања. 

- Годишњи програм рада утврђује начин остваривања програма
образовања и васпитања. 

- Годишњи програм рада утврђује носиоце остваривања програма
образовања и васпитања. 

- Годишњи програм рада је у складу с развојним планом.
- Годишњи програм рада је у складу с програмом образовања и

васпитања. 
- Годишњи програм рада је оперативан.
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