
ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НА НИВОУ ШКОЛЕ

Број  у 
каталогу

Акредитовани 
семинар

Садржај и 
активности

Компетенција Приоритет Трајање/ 
Број бодова

Цена по 
учеснику 

Учесници Време 
реализације

Укупна 
цена

Носилац 
реализације 
и трошкова 

22 Азбука 
сарадње школе 
и породице

Сарадња школе и 
породице; 
упознавање са 
техникама 
ненасилне 
комуникације;  
Облици сарадње; 
Родитељски 
састанак као облик 
сарадње умеће 
вођења родитељског 
састанка

К3 П 4,7 1дан /8 
бодова

1000,00 150 
наставника 

април 150.000,00

дин

школа

533 Tимски рад и 
сарaдња 
наставника у 
функцији 
осигурања 
квалитета рада 
установе

Предавања: 
Корелација наставе; 
Тимски рад 
наставника; 
Асертивна 
комуникација. 
Примери добре 
праксе;              
Задаци за вежбање 
успостављања 
сарадње и 
корелације.

К4 П6 1дан /8 
бодова

750,00 120 
наставника 

јануар 90.000,00 
дин.

школа
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ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НА НИВОУ СТРУЧНИХ ВЕЋА

На састанку Tима за стручно усавршавање, одржаном  22. 08. 2013,  представници Стручних већа усвојили су План интерног стручног 
усавршавања похађањем акредитованих семинара у школској 2013/14. години.

Број  у 
каталогу

Акредитовани семинар Компетенција Приоритет Трајање/ 
Број бодова

Цена по 
учеснику 

Носилац реализације 
и трошкова

Информације  на 
телефон

997 Шта је даровитост, ко је 
даровит, како 
препознати даровитост и 
њено неговање у школи 
и ван школе

К3 П6 1 дан /8 
бодова

наставник 024/817-775

52 Каријерно вођење и 
световање у средњим 
школама

К4 П6 2 дана/16 
бодова

БЕСПЛАТНО 
ПО КОНКУРСУ

наставник 011/306-13-41, 
063/316-346

998 Како пропремити и 
водити успешан 
родитељскки састанак

К4 П6,7 2 дана/16 
бодова 

1200,00 наставник 021/472-03-72, 
063/515-189

444 Компентентан наставник 
између теорије и праксе

К2 П4,6 3 дана/24 
бода 

2200,00 наставник 021/422-750, 
063/443-604

163 Родитељ, пријатељ и 
сарадник

К4 П4,7 1 дан/8 
бодова 

1400,00 наставник 011/323-29-61, 
011/303-51-31

412 Блог, твитер и фејсбук у 
настави

К2 П6,8 3 дана/24 
бода

1300,00 наставник 064/286-30-80

843 Видим, чујем, певам, 
свирам – корелација 
наставе инструмента и  
теоријских предмета

К1 П6 2 дана/16 
бодова 

2000,00 наставник 011/354-68-31, 
063/204-036
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ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НА НИВОУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Предавања, презентације и представљања иновација у васпитно- образовном раду.

Организација јавних часова на нивоу разреда и одсека са одређеном темом у циљу интерног стручног усавршавања наставника.

Теме:

◦ I, II, III ОШ –Улога родитеља у наступу ученика на јавном часу

◦ IV,V,VI ОШ – Значај развоја самопоуздања код ученика у презентацији знања и вештине

◦ I, II, III, IV СШ – Значај учешћа на јавним манифестацијама у каријерном вођењу  и саветовању ученика.

Стално стручно усавршавање остварује се:

1. Угледним часовима са дискусијом и анализом

2. Излагањем  програма  и  семинара  на  састанцима  стручних  већа  са  обавезном  дискусијом  и  анализом,приказом  књиге, 
дидактичког материјала, приручника….

3. Остваривањем програма огледа, пројеката, истраживања

4. Похађањем акредитованих семинара који се налазе у Каталогу

5. Разним  активностима  које  организује  Министарство-стручни  скупови,  летње  и  зимске  школе,  програме  обука  и  студијска 
путовања.

Компетенције стручног усавршавања су:

• К1 - компетенција за уже стручну област: српски језик, библиотекарство, математика, информатика, друштвене науке, природне 
науке, средње стручно образовање, страни језик, уметност, физичко васпитање, здравствено васпитање, предшколско васпитање 
и образовање, управљање, руковођење и норматива;

• К2 - компетенција за подучавање и учење,
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• К3 - подршку развоју личности детета и ученика и 

• К4 -  комуникацију  и  сарадњу из  области:  васпитни  рад,  општа  питања наставе,  образовање  деце  и  ученика  са  посебним 
потребама, образовање и васпитање на језицима националних мањина.

Приоритетне области везане за стручно усавршавање су:

• П1 - превенција насиља, злостављања и занемаривања;

• П2 - превенција дискриминације;

• П3 - инклузија деце;

• П4 - развијање комуникацијских вештина;

• П5 - учење и развијање мотивације за учење;

• П6 - јачање професионалних капацитета запослених;

• П7 - сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентом и,

• П8 - информационо-комуникационе технологије.

Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима установа у оквиру својих развојних активности, и то: 
(активности су прописане чланом 26. Правилника)
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ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА УНУТАР УСТАНОВЕ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 2013 – 2014. ГОД.

Облик стручног усавршавања унутар установе Време остваривања носиоци

Извођење  угледних  часова,  односно  активности  са 
дискусијом и анализом

Током школске године Стручна већа

Излагање  са  стручних  усавршавањаса  обавезном 
дискусијом и анализом (сати се рачунају по одржаном 
састанку стручног органа);

Током школске године Стручна већа, 

Тим за стручно усавршавање

Приказ књиге, приручника, стручног чланка,, часописа 
и  дидактичког  материјала  из  области  васпитања  и 
образовања;

Током школске године Наставничко веће

Стручна већа

Приказ блога, сајта, поста, аплета, друштвених мрежа 
и осталих мултимеедијалних садржаја;

Током школске године Наставничко веће

Публиковање стручних радова, ауторства и коауторства 
књиге, приручника, наставних средстава...;

Током школске године Наставничко веће, 

Стручна већа

Остваривање истраживања која доприноси унапређењу 
и афирмацији образовно-васпитног процеса;

Током школске године Наставничко веће, 

Стручна већа

Стручне  посете  и  студијска  путовања дефинисана 
Развојним планом установе;

Током школске године Стручна већа

Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера 
у установи;

Током школске године Педагошки колегијум
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Рад са студентима; Током школске године Стручна већа, 

педагог, психолог

Такмичења и смотре; Током школске године Сви наставници

Стручни  активи,  удружења,  подружнице,  огранци  на 
нивоу града/општине чији рад доприноси унапређењу 
и афирмацији образовно-васпитног процеса;

Током школске године Стручни активи

Маркетинг школе; Током школске године Директор 

Рад у радним телима и програмима. Током школске године Стручни активи, педагог, психолог

У току свог стручног усавршавања наставник, односно васпитач и стручни сарадник дужан је да прати свој образовно-васпитни 
рад, напредовање и професионални развој и чува најважније примере из своје праксе, примере примене наученог  и да има лични план 
професионалног развоја-портфолио.

Евиденцију  о  стручном  усавршавању  установа  чува  у  досијеу  наставника,  васпитача  и  стручног  сарадника.  Педагошки 
колегијум одређује свог члана чија је дужност да прати остваривање плана стручног развоја установе и на основу тога тромесечно 
обавештава директора.

Наставник,  васпитач и стручни сарадник дужан је да у току пет година оствари најмање 120 бодова из различитих 
облика стручног усавршавања. У оквиру пуног радног времена наставник, васпитач и стручни сарадник има  68 сати  годишње 
различитих  облика  стручног  усавршавања-24  сата  право  на  плаћено  одсуство  ван  установе  ради  похађања  одобрених  скупова  и 
програма, а 44 сата предузима установа у оквиру својих развојних активности. Сат похађања обуке на стручном скупу има вредност 1 
бода, као и дан учешћа на стручном скупу. Ако се учествује у облицима усавршавања на међународном нивоу, бодови се удвостручују.

Дакле, наставник, васпитач и стручни сарадник остварује најмање 100 бодова из одобрених програма и 20 бодова у учествовању 
на одобреним и пријављењим скуповима. У оквиру ових 120 бодова, 30 мора да се односи на приоритетне области које су већ наведене.
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Наставник, васпитач и стручни сарадник који је засновао радни однос у установи пре 1. јула 2004. године, дужан је да за свој 
други петогодишњи период оствари 120 бодова за различите облике стручног усавршавања, до краја школске 2013/2014. године. Они 
који су после засновали свој радни однос, дужни су да стекну 120 бодова за свој петогодишњи период.

Наставник,  васпитач  и  стручни  срадник  може  током рада  да  напредује  стицањем  звања:  педагошки  саветник,  самостални 
педагошки  саветник,  виши  педагошки  саветник  и  високи  педагошки  саветник  под  условима  и  по  поступку  утврђеним  овим 
правилником. 

ВАЖНО!
У оквиру пуног радног времена наставник, и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног усавршавања, од 
тога:
– 24 сата право на плаћено одсуство ван установе ради похађања одобрених скупова и програма,
– 44 сата предузима установа у оквиру својих развојних активности. 
Сат похађања обуке на стручном скупу има вредност 1 бода, као и дан учешћа на стручном скупу. 
Ако се учествује у облицима усавршавања на међународном нивоу, бодови се удвостручују.


