
ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 

 

 

 Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање 

компетенција наставника и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и 

унапређивања развоја деце и ученика и нивоа постигнућа ученика. 

 

Стручно усавршавање представља стални, плански, систематизовани и 

програмирани процес а којим се обезбеђује: стицање нових и што савременијих 

педагошких, психолошких методичких и дидактичких знања и усавршавање тих знања до 

нивоа њихове примене у раду са ученицима и родитељима ученика, стално праћење нових 

достигнућа у струци, продубљивање и развој стеченог знања из области педагогије, 

психологије и методике у функцији остваривање наставних садржаја, полазећи од узраста 

детета и ученика, њихових психолошких карактеристика, могућности и потреба, увођење 

нових знања у образовни и васпитни рад са ученицима. 

 У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник има 64 сата 

годишње различитих облика стручног усавршавања, од чега је 20 сати право на плаћено 

одсуство из установе ради похађања одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата 

стручног усавршавања у школи, у оквиру својих развојних активности. 

Стално стручно усавршавање наставника остварује се у активностима које школа 

предузима у оквиру својих развојних активности и броја сати за сваку активност, коју 

сваки наставник прати самостално путем свог личног документа за планирање и 

реализацију, као и облицима стручног усавршавања ван установе у периоду од 5 година. 

Стално стручно усавршавање наставника у школи, остварује се током школске 

године, у следећим активностима: 

1. Извођење угледних и огледних часова, односно активности са дискусијом. 

2. Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом. 

3. Стручна предавања/приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа, 

дидактичког материјала и теме из области образовања и васпитања 

4. Приказ блога, сајта, поста, аплета, друштвених мрежа и осталих мултимедијалних  

садржаја 

5. Публиковање стручних радова, ауторства и коауторства књиге, приручника, 

наставних средстава 

6. Остваривање истраживања које доприноси унапређивању и афирмацији образовно-

васпитног рада 

7. Стручне посете и студијска путовања дефинисана Школским развојним планом, 

предавања и радионице ван школе, потврђено сертификатом установе, институције, 

организације 

8. Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера у школи: 

9. Рад са студентима, менторски рад 

10. Стручни активи, удружења, подружнице, огранци на нивоу града / општине који 

доприносе унапређењу и афирмацији образовно васпитног процеса. 

11. Маркетинг школе 



12. Рад у радним телима и програмима од националног значаја 

13. Професионална оријентација 

14. Културне манифестације 

15. Активности ван школе 

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника, током школске године, 

одвијаће се континуирано кроз наведене активности /Табела 1/, према плану  Интерног 

стручног усавршавања /Табела 2/ и програму за посету акредитованих семинара /Табела 

3/, који је сачињен на нивоу школе. 

 

Табела 1 

Активности Носиоци 

 

Практична примена знања у настави стеченог на акредитованим 

семинарима, стручним трибинама... 

Наставници  

 

Индивидуално усавршавање путем праћења стручне литературе и 

најновијих достигнућа у оквиру струке 

Наставници 

Стручни сарадници 

 

Индивидуално усавршавање стручних сарадника путем праћења 

стручне литературе 

 

Психолог, педагог, 

спец. педагог 

 

Увођење наставника приправника у посао 
Наставници, ППС 

 

Праћење најновијих достигнућа и промена везаних за струку-

ненаставно особље 

Ненаставно особље 

 

Реализација наставних часова увођењем иновација у образовно-

васпитни рад 

( информациона техологија, методе активног учења ) уз компаративну 

анализу између огледних и традиционалних часова 

Тим за 

самовредновање, 

ШРТ, ППС 

 

Реализација и компарација часова на нивоу стручних актива 

 

Стручни активи 

 

Стручна предавања на нивоу актива и наставничких већа 

 

Наставници, стручни 

сарадници 

Праћење стручне периодике Запослени у домену 

својих послова 

Пријава на конкурсе за акредитацију семинара и сарадњу са ЗУОВ-ом 

 

Наставници и 

стручни сарадници 

 

 



Табела 2 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

НАСТАВНИКА - 

ЗВАЊЕ 

У УСТАНОВИ 

 

ВАН УСТАНОВЕ 

Слободан Каблар 

Наставник TиТ 

Огледни час 

Руководилац секција 

Посета огледним часовима 

Предавања организована у установи 

Такмичења из ТИО 

Промоција уџбеника 

Посета Музеју технике 

Обавезе на пробном и завршном испиту 

Израда учила за предмет физика 

Квиз о Николи Тесли 

Учешће у стручним активима и тимовима школе 

Семинари по каталогу 

Министарства просвете 

 

Једнодневни излети 

Дводневне и тродневне 

екскурзије 

Посета Сајму 

образовања 

Посета Сајму књига 

Јованка Вујаковић 

Наставник ТиТ 

Огледни час 

Посета огледним часовима 

Такмичења из ТИО 

Промоција уџбеника  

Посета Музеју технике 

Квиз о Николи Тесли 

Учешће у стручним активима и 

тимовима школе 

Семинари по каталогу 

Министарства просвете 

 

Једнодневни излети 

Посета Сајму књига 

Посета биоскопу и 

позоришту 

Драгослава Петровић, 

Зорица Вукас 

Наставник ТиТ 

Огледни час 

Посета огледним часовима 

Такмичења из ТИО 

Промоција уџбеника 

Квиз о Николи Тесли 

Учешће у стручним активима и 

тимовима  

школе 

Семинари по каталогу 

Министарства просвете 

 

Једнодневни излети 

Дводневне екскурзије 

Посета Сајму књига 

Посета позоришту и 

биоскопу 

Стеван Месаровић 

професор физичког и 

здравственог васпитања 

Огледни час   

Руковођење Одељенским већем 8. 

разреда 

Присуство огледним часовима 

Посета стручним трибинама и 

предавањима 

Организација турнира, такмичења на 

нивоу школе 

Присуство стручним трибинама у 

организацији Стручног већа наставника 

физичког и здравственог васпитања 

Учешће у стручним активима и 

тимовима школе 

Средом у Бранку 

Квиз Покажи шта умеш и знаш у спорту 

 

Семинари који се 

реализују током 

школске године 

 

 

Једнодневни излети 

Дводневне екскурзије 

Такмичења у пливању, 

атлетици, одбојци и 

кошарци, као и у 

фудбалу и рукомету 



Зоран Ђорђевић, 

Дубравка Косић, 

Никола Стикић, 

професор физичког и 

здравственог васпитања 

Огледни час  

Присуство огледним часовима 

Посета стручним трибинама 

Организација турнира и такмичења на 

нивоу школе 

Учешће у стручним већима и тимовима 

школе 

Дежурство на пробном завршном и 

завршном испиту 

Средом у Бранку 

Квиз У здравом телу здрав дух  

 

Семинари који се 

организују током 

школске године 

 

Једнодневни излети 

Дводневне екскурзије 

 

Посета Музеју спорта 

Љиљана Мијић 

директор школе 

Излагање на тему 

Програм и евиденција рада ментора са 

приправником, увођење приправника у 

посао, документација о раду ментора и 

приправника 

Уређење холова и паноа 

Учешће у активностима поводом  

Дечије ндеље 

Хуманитарне акције 

Базари 

Припрема и организација приредби – 

Свети Сава, Дан школе, Пријем првака, 

крај школске године 

Припрема и организација различитих 

такмичења – Мислиша, рецитатори, 

саобраћај, Златна сирена 

Посете угледним часовима, присуство и 

дискусија 

Уређење школског сајта  

Учешће у организацији пробног 

завршног испита 

Учешће у организацији завршног 

испита 

Средом у Бранку 

 

 Зимски 

сусрети учитеља 

Вебинар Гугл учионица 

Вебинар е учионица 

Дигитални часови 

Архимедесове трибине 

Излети, настава у 

природи, једнодневне 

екскурзије 

Напредне технологије у 

настави, Кат. Бр.203 

Бесплатни интернет 

алати за припрему, 

реализацију и праћење 

активностиучења  

Кат.бр.193 

Вебинар – Формативно 

оцењивање у 

дигиталном окружењу 

Онлајн семинар Да нам 

антидискриминација 

буде инспирација, 

превенција и 

превазилажење 

дискриминације у 

вртићу и у школи 

  

 

 

 

 

 

 



Сузана Васиљевић, 

помоћник директора 

Присуство угледним часовима 

Праћење часова за лиценцу 

Праћење и примена новина са семинара 

Рад са студентима Учитељског и 

Филозофског факултета 

Присуство стручним предавањима која 

се организују у школи 

Присуство промоцији уџбеника 

Учешће у Међународном пројекту ЕКО 

школа 

Руководилац Тима за самовредновање 

рада школе 

Рад са Саветом родитеља 

Пробни завршни и завршни испит 

Средом у Бранку 

Конгрес психолога 

Србије 

10. Конгрес 

психотерапеутаСрбије 

Републичка секција 

стручних сарадника 

Општински актив 

стручних сарадника 

Семинари из каталога 

стручног усавршавања 

Славица Денић, 

специјални педагог 

 Учешће у планирању и остваривању 

облика стручног усавршавања у 

установи у складу са потреба 

запослених 

Праћење и  посета угледних часова 

Излагање на састанцима и стручним 

већима  

Праћење вебинара 

Сарадња са волонтерима, 

представницима Специјалне школе 

С.Ј,Сирогојно 

Сарадња са студентима Учитељског 

факултета 

Посета стручних општинских актива 

педагога 

Припрема актуелних предавања – 

сарадња са МУП-ом 

Сарадња са ДЗ Земун, Саветовалиште 

за младе 

Воћење блога библиотека Бранко 

Учешће у стручним већима и тимовима 

школе 

Пробни завршни и завршни испит 

Средом у Бранку 

Похађање 

акредитованих 

семинара 

Присуство стручним 

скуповима  

Драгана Ступар, 

професор српског језика 

и књижевности 

Посета и дискусија  угледним и 

огледним часовима 

Организација школског такмичења из 

граматике и књижевности 

Општинско, градско и републичко 

закмичење 

Наступ драмске секције у школи 

Посета угледним 

часовима 

Посета Сајму књига 

Промоција уџбеника 

Семинари 



Присуство стручним предавањима 

Учешће у стручним већима и тимовима 

школе 

Прегледање на пробном завршном и 

завршном испиту 

Средом у Бранку 

Анита Мрђић, Светлана 

Дражета Милуровић, 

Драгана Соломун, 

Верица Гојковић, 

,професори руског 

језика 

Посета угледним часовима 

Извођење угледног часа 

Промоција уџбеника 

Масленица 

Рецензија уџбеника 

Учешће у стручним већима и тимовима 

школе 

Општинско такмичење 

Дежурство на Завршном испиту 

Средом у Бранку 

Семинари 

 

Посета Руском дому 

 

Посета Руској цркви у 

Београду 

 

Посета Сајму књига са 

посебним освртом на 

штанду руске 

књижевности 

Ивана Тошић, 

Александар Тодосијевић 

и Драган Грбић, 

професори историје 

промоције уџбеника, организација 
школског такмичења из историје 
Учешће у стручним већима и 
тимовима школе 
Пробни завршни и завршни испит - 
дежурство и прегледање 
Средом у Бранку 
Квизоманија Путевима Светог Саве 
 
 

Семинари 

 

Посета Сајму књига 

 

Посета Историјском 

музеју 

 

Посета Народној 

библиотеци и 

рукописном одељењу у 

тој установи 

 

Посета Конаку кнегиње 

Љубице и присуство 

монодрами На кафи код 

кнегиње 

 

Одлазак у позориште - 

монодрама о  

Милунки Савић 

 

Посета Музеју Јована 

Цвијића 

 

Посета Филозофском 

факултету 

Посета Градској 

библиотеци 

Посета Војном музеју 



на Калемегдану 

Једнодневни излети и 

дводневне екскурзије 

Бојана Брашанац, 

Милица Бједов, 

Мирјана Облаковић, 

Виолета Тошић, Анита 

Петровић Богдановић,  

професори српског 

језика и књижевности 

 

Присуство угледним часовима 

Учешће у раду стручног школског 

актива 

Такмичење из српског језика 

Припрема и реализација огледног часа 

Уредници часописа Бранко 

Учешће у организацији школског 

такмичења 

Учешће у припреми и реализацији 

приредбе за прославу Светог Саве и 

Дана школе 

Учешће у стручним већима и тимовима 

школе 

Дежурство на пробном завршном и 

завршном испиту 

Прегледање на пробном завршном и 

завршном испиту 

Средом у Бранку 

 

Семинари 

 

Зимски републички 

семинари на 

Филолошком факултету 

 

Одлазак у биоскоп, 

позориште, изложбу и 

музеј 

 

Сајам образовања 

 

Једнодневни излети и 

дводневне и тродневне 

екскурзије 

 

Посета Музеју Вука и 

Доситеја 

Посета Сајму књига 

 

Зорана Исаиловић.  

Данијела Младеновић, 

Светлана Петровић, 

професори музичке 

културе 

Присуство предавањима 

Присуство огледним часовима 

Реализација огледних часова 

Координација у припреми приредбиза 

Дан Светог Саве и Дан школе 

Организација, планирање, припрема и 

реализација Великог школског 

концерта 

Припрема ученика за такмичење 

Учешће у другим активностима и 

школским манифестацијама у току 

године 

Учешће у стручним већима и тимовима 

школе 

Дежурство на пробном завршном и 

завршном испиту 

Средом у Бранку 

Бранкови таленти 

 

Похађање семинара у 

току школске године 

 

Учествовање у 

радуопштинског и 

градског актива 

Музичке култура 

 

Посета Београдској 

Филхармонији 

 

Посета Коларчевој 

задужбини 

 

Концерти Музичке 

омладине 

Јадранка Травица  Огледни часови посвећени дечијим 

правима 

Учешће у стручним већима 

Ућешће у стручним тимовима 

Б 



Посета огледним и угледним часовима 

Припрема и уређење школских паноа 

Дежурство на пробном завршном 

изавршном испиту 

Средом у Бранку 

Бранкови таленти 

 

 Огледни часови посвећени дечијим 

радовима 

Посета угледним и огледним часовима 

Учешће у стручним активима и 

тимовима школе 

Припрема и уређење школских паноа 

Учешће  у припреми Светосавске 

приредбе и Дана школе 

Промоције уџбеника у школи 

Припрема и учешће ма ликовним 

конкурсима у оквиру школе 

Припремање за стицање лиценце 

Посета Музеју 

Савремене уметности 

 

Семинари 

 

Посета Народном 

музеју 

 

Једнодневни излети 

 

 

Дводневне екскурзије 

 

Посета Сајму књига 

 

Посета Сајму 

образовања  

 

Сарадња са 

општинским активом 

 

Учешће на ликовном 

конкурсу Мали Пјер 

Душан Обилић, Душан 

Стојиљковић, 

професори информатике 

и рачунарства 

Огледни часови 

Посета огледним и угледним часовима 

Учешће у стручним активима и 

тимовима школе 

Промоција уџбеника у нашој школи 

Припремање за стицање лиценце 

Припрема Светосавске приредбе и Дана 

школе 

Припрема, ораганизација и дежурство 

на пробном завршном и завршном 

испиту 

Квизоманија у Бранку 

Средом у Бранку 

 

 

 

Учешће на Сајму 

роботике 

 

Семинари 

 

Посета Информатичком 

центру у Београду 



Марија Ђурић, Данило 

Косановић, Бранкица 

Прица, професори 

географије 

Огледни часови - припрема и 

реализација као и посета 

Учешће у стручним активима и 

тимовима школе 

Присуство на промоцији уџбеника у 

школи 

Излагање на седницама стручног већа и 

наставничког већа 

Средом у Бранку 

Квизоманија Јован Цвијић Србија - кућа 

на путу 

Обележавање Дана планете 

Пробни завршни испит и завршни 

испит - прегледање 

Сарадња са суседним школама 

Дан књиге у нашој школи 

Школско такмичење из географије 

Семинари 

 

Посета Музеју Јована 

Цвијића 

 

Посета Географском 

факултету као и 

Српском географском 

друштву 

 

Једнодневи излети 

 

Посета биоскопима и 

позориштима 

 

Летњи камп 

Виминацијум -  римски 

војни логор 

 

Дводневне екскурзије  

 

Сарадња са земунским 

школама 

Посета Сајму књига 

Општинско и градско 

такмичење 

Посета планетаријуму 

Горан Милић, Мирјана 

Кисјелица, Љубинка 

Павловић, Зорица 

Вукас,  професори 

физике 

Припрема и реализација угледних и 

огледних часова 

Учешће у стручним ативима и 

тимовима школе 

Средом у Бранку 

Уређење школског сајта 

Маркетинг наше школе 

Прегледање на пробном завршном и 

завршном испиту 

Квизоманија у Бранку -  Пупинови 

калеми 

Бранкови таленти 

Промоција уџбеника 

Организација школског такмичења из 

физике 

Дан школе 

Семинари 

Посета Музеју Николе 

Тесле 

Једнодневни излети 

Сајам образовања 

Сајам књига 

Посета планетаријуму 

Организација Градског 

такмичења из физике 

Посета Сајму роботике 

Нада Ристичевић, 

Јелена Петровић, 

Драгана Лилић, 

Припрема и реализација огледних и 

угледних часова 

 

Семинари 

 

Посета биоскопу и 



професори биологије Учешће у стручним активима и 

тимовима школе 

Припрема и организација школског 

такмичења из биологије 

Квизоманија  У здравом телу здрав дух 

Учешће у припреми приредбе поводом 

Дана школе 

Промоција уџбеника 

музеју као и позоришту 

 

Једнодневни излети 

 

Посета Ботаничкој 

башти у Београду - 

Јевремовац 

Посета Сајму књига 

Посета Сајму 

образовања 

 

Дводневне и тродневне 

екскурзије 

Посета Природњачком 

музеју 

Маријана Мрђен, 

Данијела Гордић, Брана 

Шарац, Данијела 

Петровић, Милана 

Марић, Марија 

Кошчица, професори 

математике 

Припрема и реализација огледних и 

угледних часова 

Припрема за стицање лиценце 

Посета огледним и угледним часовима 

Излагање на седницама Наставничког 

већа 

Промоција уџбеника 

Организација такмичења Мислиша 

Организација школског такмичења из 

математике 

Организације градског такмичења из 

математике 

Учешће у раду школски тимова 

Ућешће у раду стручних актива 

Средом у Бранку 

Учешће у припреми Дана школе 

Квизоманија  Математика за децу 

Прегледање на пробном завршном и 

завршном испиту 

Семинари 

Удружење 

математичара 

Архимедес 

Посета Сајму књига 

Посета Сајму 

образовања 

Посета позориштима и 

биоскопима 

Једнодневни излети 

Дводневне и тродневне 

екскурзије 

Посета Природњачком 

музеју 

Жељка Павловић, 

Милан Шево, Драгана 

Кончаревић, верска 

настава - православни 

катихизис 

Припрема и реализација огледних и 

угледних часова 

Посета угледним и огледним часовима 

Учешће у стручним активима и 

тимовима школе 

Припрема и реализација Светосавске 

приредбе 

Учешће у приредби поводом Дана 

школе 

Промоција уџбеника 

Сајт школе 

Средом у Бранку 

Посета Сајму књига 

Посета Сајму 

образовања 

Семинари 

Посета Музеју Српске 

православне цркве 

Посета Патријашији 

Посета Саборној цркви 

Посета Народној 

библиотеци 

Посета Храму Светог 

Саве 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квизоманија - Путевима Светог Саве Посета Руској цркви и 

Руском дому 

Једнодневни излети 

Татјана Бура, Марта 

Илић,Снежана Крњаја, 

професори енглеског 

језика 

Припрема и реализација огледних и 

угледних часова 

Посета огледним и угледним часовима 

Промоције уџбеника у нашој школи 

Организација школског такмичења 

страних језика 

Оганизација градског такмичења 

страних језика 

Дежурство на пробном завршном и 

завршном испиту 

Сајт школе 

Маркетинг школе 

Часопис школе 

Учешће у стручним активима и 

тимовима школе 

Средом у Бранку 

Бранкови таленти 

Семинари 

 

Једнодневни излети 

Дводвневни излети 

Посета Сајму књига 

Посета Сајму 

образовања 

Посета биоскопима, 

музејима и 

позориштима 

Посета Британској 

библиотеци 

Марија Симић, педагог 

школе 

Посета угледним и огледним часовима 

Рад са приправницима и консултације 

са менторима 

Учешће у стручним активима и 

тимовима школе 

Дежурство на пробном завршном и 

завршном испиту 

Вођење школске евиденције  

Рад са ђацима  

Промоција уџбеника 

Светосавска приредба и приредба 

поводом Дана школе 

Средом у Бранку 

Сарадња са суседним школама 

Семинари 

 

Посета Сајму књига 

 

Посета Сајму 

образовања 

 

Једнодневни излети 

 

Друштво педагога 

Србије 

 

Сарадња са земунским 

школама 

 



Име и презиме У УСТАНОВИ ВАН УСТАНОВЕ 

Стручно веће учитеља и 

предметних наставника 
Хуманитарне акције Позоришне представе 

Пројектна настава и 

предузетништво 

Зимски сусрети учитеља 

Семинари 

Вебинари 

 

Базари, позоришта, 

амбијенталнанастава, 

уређење паноа 

 

Настава у природи 

Екскурзије 

Припрема приредби 

(СветиСава, Дан школе, 

Пријем првака, крај 

школскегодине, 

маскенбал,Нова година...) 

Промоција уџбеника 

издавачких кућа 

Украшавање холова 
Путујуће учионице 

 

Припреме за различита 

такмичења (Мислиша, 

математика, рецитатори, 

саобраћај, ...) 

Обуке у оквиру Института за 

модерно образовање 

Стручна усавршавања Излет, полудневни излети 

Огледни час Стручна усавршавања 

Радионице са родитељима Конкурси, пројекти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стално стручно усавршавање остварује се, између осталог, и активностима које се 

спроводе  по одобреним програмима обука и стручних скупова 

 

Похађање акредитованих семинара 

 

               Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира на основу 

исказаних личних планова професионалног развоја наставника и стручних сарадника, 

резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о 

остварености стандарда постигнућа, задовољства ученика и родитеља, односно старатеља 

деце и ученика и других показатеља квалитета образовно-васпитног рада. 

Семинари ће се похађати у складу са компетенцијама и приоритетима, према 

индивидуалном плану наставника и стручних сарадника, а у складу са финансијским 

могућностима школе. 

Наставници који су похађали семинар или неки други облик стручног  

усавршавања ван школе имају могућност и обавезу да усвојено знање пренесу  колегама 

на стручним састанцима у школи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План рада Тима за професионални развој за шк. 2021/22. год. 

 

 

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање 

компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања 

посла и унапређивања развоја деце и ученика и нивоа постигнућа ученика. 

 

Задаци Тима за професионални развој: 

 јачање компетенција наставника 

 унапређивање образовно-васпитног рада 

 остваривање циљева и стандарда постигнућа ученика 

 

Задаци Активности 

 

Носиоци  

активности 

Временска 

динамика 

Критеријум  

успеха 

Инструменти 

праћења 

Анализа рада 

Тима  у току 

школске 

2020/21. године  

Упознавање 

Тима са 

стручним 

усавршавање

м учитеља, 

наставника и 

стручних 

сарадника у 

току шк. 

2020/21. год.  

Координатор 

Тима 

Септембар  

 

 

Тим за 

професионални 

развој је 

информисан о 

активностима и  

бодовима 

стручног 

усавршавања 

учитеља, 

наставника и 

стручних 

сарадника у 

току шк. 2020-

2021. год. 

Табеларни 

приказ анализе 

стручног 

усавршавања у 

установи и ван 

установе  

Расподела 

задужења међу 

члановима 

Тима и договор 

о раду Тима у 

шк. 2021/22. 

год.  

Избор 

записничара и 

расподела 

задужења 

 

 

 

Записничар   

Координатор 

Тима  

 

 

 

 

Септембар  

 

 

 

 

 

 

Извршена 

расподела 

задужења и 

направљен 

договор о 

динамици 

састајања Тима 

Записник са 

састанка Тима  

 

 

 

 

 

 

Упознавање 

чланова Тима 

са годишњим 

планом рада 

Тима за 

професионални 

развој 

 

Упознавање 

чланова са 

годишњим 

планом рада и 

анализа  

Годишњег 

плана 

стручног 

усавршавања 

учитеља, 

 

Координатор 

Тима  

Чланови Тима  

 

 

Септембар 

 

Чланови Тима 

су упознати са 

планом рада 

Тима за 

шк.2021/22. 

год. и 

Годишњим 

планом 

стручног 

усавршавања 

 

Записник са 

састанка Тима  

 

 

 

 

 

 

 

 



наставника и 

стручних 

сарадника за 

шк.2021/22. 

учитеља, 

наставника и 

стручних 

сарадника за 

шк.2021/22.год. 

 

Сви учитељи, 

наставници и 

стручни 

сарадници 

имају план 

стручног 

усавршавања у 

установи и ван 

установе за 

шк.2021/22.год 

 

 

 

 

Електронска 

база 

Упознавање 

свих школских 

органа са 

извештајем и 

планом 

стручног 

усавршавања  

Упознавање 

Наставничког 

већа, Савета 

родитеља и 

Школског 

одбора са 

извештајем и 

планом 

стручног 

усавршавања 

 

Координатор 

Тима 

Директор  

Септембар Са 

документима је 

упознато  

Наставничко 

веће, Савет 

родитеља и 

Школски 

одбор  

Записник са 

седнице 

Наставничког 

већа, Савета 

родитеља, 

Школског 

одбора 

Рад на 

заказивању, 

организацији и 

реализацији 

семинара 

Позивање 

аутора 

семинара и 

договор око 

организације 

и реализације 

семинара 

 

Директор 

школе 

 

Чланови Тима 

У току шк. 

год. 

Заказани 

семинари  

Извештај са 

одржаних 

семинара 

Уверења 

Евиденција о 

стручном 

усавршавању и 

извештавање 

на 

тромесечном 

нивоу 

Учитељи, 

наставници и 

стручни 

сарадници 

достављају 

Тиму  доказе: 

сертификате, 

уверења, 

потврде...о 

стручном 

усавршавању. 

 

 

Милица 

Видановић 

 

Марта Илић 

 

Снежана 

Крњаја 

На крају 

сваког 

класиф. 

периода 

Постоји 

евиденција о 

стручном 

усавршавању у 

електонском 

облику и у 

папиру 

Електронска 

база и папирна 

документација 



Ажурирање 

већ постојеће 

електронске 

базе и папирне 

документације  

о СУ 

За све  

учитеље, 

наставнике и 

стручне 

сараднике 

постоји 

документациј

а која се 

допуњава и 

евалуира 

 

Чланови Тима 

Учитељи 

Наставници 

Стручни 

сарадници 

континуирано Постоји 

електронска 

база података о 

стручном 

усавршавању 

као и папирна 

документација 

Увид у 

електронску 

базу и 

портфолије 

(фасцикле са 

документацијом

) 

Стално 

стручно 

усавршавање у 

функцији 

побољшања 

образовних 

постигнућа  и 

практичне 

примене 

новостечених 

знања 

Анализа 

стручног 

усавршавања 

са аспекта 

примене 

стечених 

копетенција  и 

у функцији 

побољшања 

образовних 

постигнућа 

ученика 

 

Стручна већа 

 

У току шк. 

године 

Стално 

стручно 

усавршавање је 

у функцији 

побољшања 

образовних 

постигнућа 

ученика  

Извештај 

стручних већа 

Записник са 

седница већа 

 

Извештај о раду 

школе 

 

Стално 

стручно 

усавршавање у 

функцији 

вредновања и 

самовредновањ

а рада школе 

Анализа 

стручног 

усавршавања 

у функцији  

вредновања и 

самовреднова

ња рада 

школе 

Тим за 

самовреднова

ње 

 

Тим за 

професионалн

и развој 

Јун  Стално 

стручно 

усаврша 

вање је у 

функцији 

вредновања и 

самовредновањ

а рада школе 

Извештај Тима 

за вредновање и 

самовредновање 

рада школе 

 

Евалуација 

планираног 

стручног 

усавршавања у 

установи и ван 

установе у 

школској 

2021/22.год. 

Тим  врши 

евалуацију и 

подноси 

извештај о 

осварености 

плана СУ 

Учитељи, 

наставници и 

стручни 

сарадници 

подносе 

извештај о 

остварености 

Тим за 

стручно 

усавршавање 

 

Јун-август Извршена 

евалуација 

плана стручног 

усавршавања 

Извештај о 

реализованим 

активностима 

које су 

планиране у 

годишњем 

плану стручног 

усавршавања на 

нивоу установе 

као и у личним 

плановима 

стручног 

усавршавања. 



личног плана 

стручног 

усавршавања 

и праве план 

за наредну 

шк. годину 

 

 

Чланови Тима за професионални развој:  

 

1.Милица Видановић 

2. Снежана Васић 

3.Марта Илић 

4.Лола Глођајевић Цветковић 

5. Снежана Крњаја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


