На пснпву Правилника п сталнпм струшнпм усаврщаваоу и стицаоу зваоа наставника,
васпиташа и струшних сарадника („Службени гласник РС“, брпј 13/2012), Актив директпра
пснпвних щкпла Опщтине Чајетина на седници пдржанпј _________________ усваја:

ДПКУМЕНТ П ВРЕДНПВАОУ СТАЛНПГ СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА У ШКПЛИ
У пквиру пунпг раднпг времена, наставник и струшни сарадник има 68 сати гпдищое
разлишитих пблика струшнпг усаврщаваоа, пд шега је 24 сата правп на плаћенп пдсуствп из
устанпве ради ппхађаоа пдпбрених прпграма и струшних скуппва, а 44 сата струшнпг
усаврщаваоа у пквиру свпјих развпјних активнпсти.
Сталнп струшнп усаврщаваое пстварује се активнпстима кпје предузима устанпва у
пквиру свпјих развпјних активнпсти, и тп:
1.

Извпђеое угледних шаспва, пднпснп активнпсти са дискусијпм и анализпм

Активнпст

Извпђеое угледнпг
шаса

Тимскп или
тематскп
планираое

Брпј
сати

6

4

(предмет, тема,
наставна јединица...)

Асистент –
ппмпћник
Присуствпваое и
дискусија на
угледнпм шасу

2

2

Опис активнпсти

Дпкази:

Израда писане припрема за шас;
Организација прпстпра и времена;
Припрема наст.материјала:
Инпвативна средства ;
Реализација шаса;
Сређиваое ппдатака са евалуаципних листпва;
Сампевалуација

Писана припрема за шас,
материјали (щтампани и
електрпнски)
Записник/извещтај
Евиденципне листе
Фптп и видеп записи

Писаое припрема за шас/активнпст;
Израда наставнпг материјал;
Писаое извещтаја п активнпсти
Организација Реализација

Писана припрема за
шас/активнпст;
Наставни материјал;
Инпвативна наставна средства;
Евалуација;
Списак присутних;
Фптпграфије;
Извещтајпактивнпсти

Ппмпћ у припреми шаса и темамскпг и тимскпг
планираоа
Асистенција тпкпм извпђеоа шаса
Пппуоаваое евалуаципних листа
Ушещће у дискусији
Присуствпваое
Евидентираое упшених квалитета шаса
Пппуоаваое евалуаципних листа
Ушещће у дискусији

Записник / извещтај
Евиденципне листе
Фптп и видеп записи
Записник / извещтај
Евиденципне листе
Фптп и видеп записи

2.

Излагаое са струшних усаврщаваоа са пбавезнпм дискусијпм и анализпм (сати се
рашунају пп пдржанпм састаку струшнпг пргана)
Брпј
Активнпст
Опис активнпсти
Дпкази:
сати

Излагаш

Слущалац


3

Израда писане припрема за излагаое;
Организација излагаоа
Припрема материјала за присутне
Реализација
Анализа

Писана припрема за излагаое,
материјали (щтампани и
електрпнски)
Записник / извещтај
Евиденципне листе
Фптп и видеп записи

1

Присуствп
Ушещће у дискусији
Анализа мпгућнпсти за примену у сппственпј
пракси

Записник / извещтај
Евиденципне листе
Фптп и видеп записи

Може се организовати као: пленарно предавање, презентација са дискусијом,
панел – дискусија, округли сто ( ако је више наставника било на истој обуци), рад у
групама ( ако је више наставника било на истој обуци)

1

3.

Приказ коиге, прирушника, струшнпг шланка, шаспписа и дидактишкпг материјала из
пбласти пбразпваоа и васпитаоа, блпга, сајта, ппста, аплета, друщтвених мрежа и
псталих мултимедијалних садржаја
Брпј
Активнпст
Опис активнпсти
Дпкази:
сати

Писана припрема приказа Организација
Писана припрема, материјали (щтампани
активнпсти
и електрпнски)
Презентација приказа
Записник / извещтај
Излагаш
8
Припрема приказа сајта, блпга...
Евиденципне листе
Презентација мултимедијалних садржаја
Фптп и видеп записи
Дискусија
Присуствп
Записник / извещтај
Ушещће у дискусији
Евиденципне листе
Слущалац
1
Анализа мпгућнпсти за примену у
Фптп и видеп записи
сппственпј пракси

Може се организовати кроз: пленарно предавање, презентација са дискусијом, постер –
презентација, изложба дидактичког и наставног материјала

4.

Струшне ппсете и струдијска путпваоа дефинисана Развпјним планпм устанпве

Активнпст

Брпј
сати

Впђа-аутпр струшне
ппсете/
студијскпг
путпваоа

6

Ушесник струшне
ппсете/студијскпг
путпваоа

2

Опис активнпсти
Планираое активнпсти
Организација ппсете
Писаое извещтаја
Презентпваое у устанпви
Анализа
Присуствп
Ушещће у струшнпј ппсети /
студијскпм путпваоу
Ушещће у дискусији
Писана анализа

Дпкази:
План активнпсти
Агенда путпваоа
Презентација садржаја
Записник / извещтај
Фптп и видеп записи
Презентација садржаја
Записник / извещтај
Фптп и видеп записи

5.

Пствариваое наушних и акципних истраживаоа кпје дппринпси унапређеоу и
афирмацији пбразпвнп васпитнпг прпцеса
Брпј
Активнпст
Опис активнпсти
Дпкази:
сати
Нацрт истраживаоа
Записник / извещтај
Анкете / упитник / шек-листа
Резултати истраживаоа
Материјали прикупљени тпкпм
истраживаоа
Фптп и видеп записи

Рукпвпдилац
аутпрскпг
истраживаоа

15

Планираое аутпрскпг истраживаоа
Прганизација аутпрскпг истраживаоа
Рукпвпђеое аутпрским истраживашким
прпјектпм усмереним на ппвећаое
квалитета рада щкпле

Кппрдинатпр
истраживаоа

10

Планираое истраживаоа
Прганизација истраживаоа
Ангажпваое у истраживашкпм прпјекту

5

Планираое истраживаоа
Прганизација истраживаоа
Ангажпваое у истраживашкпм прпјекту

10

Публикпваое аутпрскпг истраживаоа у
струшнпм шасппису
Писана припрема за презентпваое
истраживашкпг прпјекта

Публикпвани материјал

1

Присуствп, ушещће, дискусија, анализа

Записник / извещтај
Фптп и видеп записи

Чланпви тима/
Ушесници у
истраживашкпм
прпјекту
Пбјавиваое/
публикпваое
аутпрскпг
истраживашкпг
прпјекта
Слущалац

Записник / извещтај
Анкете / упитник / шек-листа
Резултати истраживаоа
Материјали прикупљени тпкпм
истраживаоа
Фптп и видеп записи

2

6.

Пствариваое прпјеката пбразпвнп-васпитнпг карактера у устанпви

Активнпст
Писаое прпјекатаКппрдинатпр
Писаое прпјекатаЧлан прпјектнпг
тима
Кппрдинација
пдпбренпг
прпјекта.
Реализатпр
прпјектних
активнпсти.
Прганизатпр/
кппрдинатпр
предаваоа,
трибина, смптри,
сусрета, академија,
излпжби у щкпли у
пквиру прпјеката
или акција итд...
Ушесник/
Ппсетилац
Прганизпваое
пдласка ушеника на
сппртске и културне
манифестације
везанп за прпјекат
Кппрдинација рада
Ушенишкпг
парламента и
Врщоашкпг тима

Брпј
сати
20

Опис активнпсти

Дпкази:

Израда предлпга -прпјектне апликације

Прпјектна дпкументација

5

Ушещће у писаоу/аплицираоу

Прпјектна дпкументација

5

Кппрдинатпр активнпсти прпистеклих из
плана активнпсти у пквиру прпјекта.

Дпкумент
Перипдишни извещтаји

3

Реализација кпнкретних активнпсти
прпистеклих из прпјекта.

Дпкумент
Перипдишни извещтаји

6

Планираое активнпсти
Организација активнпсти
Анализа активнпсти(нпр: Фестивал науке,
Излпжба кућних љубимаца, Сепска
птвпрена щкпла, Квизпви, Хуманитарне и
екплпщке акције, Шкплски лист, Трибине,
Радипнице...)

2

Ушествује, дискутује, анализира

3

Планираое активнпсти
Организпваое активнпсти (нпр.пдлазак у
бипскпп, ппзприщте, кпнцерте, на
сппртске и културне манифестације,
писаое извещтаја и анализа и дискусија

Прпјектна дпкументација
Извещтаји п реализацији активнпсти
Записници / извещтаји
Евиденципне листе
Фптп и видеп записи

5

Планираое активнпсти
Организпваое активнпсти
Ушещће у активнпстима
Сарадоа са ушеницима и наставницима

План рада и активнпсти
Записници и извещтаји

Извещтаји п реализацији активнпсти
Записници / извещтаји
Евиденципне листе
Фптп и видеп записи

7.

Публикпваое струшних радпва, аутпрства и кпаутпрства коиге, прирушника,
мултимедијалних садржаја, наставних средстава...
Брпј
Активнпст
Опис активнпсти
Дпкази:
сати

Аутпр/кпаутпр
Излагаш

Рецензија учбеника
или струшне коиге
Аутпр/кпаутпр
Коиге, прирушника,
практикума,
наставнпг средства
Слущалац
Акредитација
прпграма струшнпг
усаврщаваоа у
гпдини
акредитације

10

Објављиваое рада у струшнпм шасппису /
листу
Припрема и презентпваое у устанпви
Дискусија
Реферат на кпнгресу, кпнференцији,
симппзијуму и припрема и презентпваое
у устанпви

15

Рецензија учбеника или струшне коиге

15

Реферат на кпнгресу, кпнференцији,
симппзијуму
Писана припрема за презентпваое у
устанпви

1

10

Радни материјали (елекрпнски,
щтампани)
Публикпвани материјал
Извещтај/записник
Евиденципне листе
Фптп и видеп запис

Присуствп, ушещће, дискусија, анализа

Евиденципне листе
Фптп и видеп запис

Осмищљаваое прпграма струшнпг
усаврщаваоа
Акредитпваое прпграма

Радни материјали (елекрпнски,
щтампани)
Публикпвани материјал
Извещтај/записник

3

7.

Публикпваое струшних радпва, аутпрства и кпаутпрства коиге, прирушника,
мултимедијалних садржаја, наставних средстава...
Брпј
Активнпст
Опис активнпсти
Дпкази:
сати
Акредитација
струшнпг скупа,
трибине, кпнгреса,
летое и зимске
щкпле, пкруглпг
стпла...

Осмищљаваое прпграма струшнпг скупа,
трибине, кпнгреса, летое и зимске
щкпле, пкруглпг стпла...

7

8.
Активнпст

Радни материјали (елекрпнски,
щтампани)
Публикпвани материјал
Извещтај/записник

Рад са студентима, приправницима и вплпнтерима
Брпј
сати

Опис активнпсти

Дпкази:

Рад са студентима

2

Извпђеое наставе или кпнсултације на
кпјима је присутан студент или
приправник са ментпрпм и заједнишкп
анализираое наставе/кпнсултација

Рад са вплпнтерима

2

Пружаое ппдрщке, ппдушаваое,
кпнсултације, разгпвпри, впђеое
дпкументације

Угпвпри
План рада/активнпсти
Извещтај/записник

Пружаое ппдрщке, кпнсултације,
ппдушаваое, прганизпваое шаспва

Рещеоа и материјали

Ментпрски рад

1
пп
шасу

9.
Активнпст
Администратпр
сајта, прпфила,
бплга щкпле
Ппмпћник
администратпра

ПР меначмент /
пспба задужена за
пднпсе са јавнпщћу
Члан тима
Впђеое щкплспг
шаспписа, летпписа,
билетена

Брпј сати

Пптврде
План рада/активнпсти
Извещтај/записник

Маркетинг щкпле
Опис активнпсти

Дпкази:

20

Израда и ажурираое сајта
устанпве

Брпј ажурираоа
Редпвнп ажуриран сајт щкпле
Административни налпг

10

Пружаое ппмпћи пкп
ажурираоа и администрација
сајта, фејсбук странице или
блпга за наставни предмет или
васпитнп-пбразпвну пбласт

Брпј ажурираоа
Редпвнп ажуриран сајт щкпле
Административни налпг

Изјаве, интервјуи, гпстпваоа
на медијима, саппщтеоа,
израда и дистрибуција
прпмптивнпг материјала итд.

Фптп и видеп записи, прпмптивни
материјал, исешци из щтампе

1

Пружаое ппмпћи и ппдрщке у
активнпстима у пднпсима са
јавнпщћу

Записници, фптп и видеп материјал

Редакција,
уредник – 6
Сарадници – 2

Уређиваое садржаја
ппјединих страна щкплскпг
шаспписа, летпписа щкпле или
билтела, брпщуре...

Радни материјали, Записници

3 пп активнпсти (пп
изјави, интервјуу,
гпстпваоу на ТВ...)

4

10.
Активнпст

Рад у радним телима, прпграмима, кпмисијама, гупама
Брпј
сати

Опис активнпсти

Кппрдинатпр
прпграма пд
наципналнпг
знашаја (МПНТР,
ЗУПВ, ЗВКПВ, ГИЗ...)

20

Члан тима

10

Прпграми/прпјекти
у лпкалнпј
сампуправи

10

Члан тима

5

Ушещће у реализацији прпграма пд
наципналнпг знашаја
(нпр: ПИСА истраживаое, Наципналнп
тестираое ушеника, Прпфесипнална
пријентација, Праћеое кплега једнаких пп
ппзицији и пбразпваоу итд...)
Ушещће у реализацији прпграма пд
наципналнпг знашаја
(нпр: ПИСА истраживаое, Наципналнп
тестираое ушеника, прпфесипнална
пријентација, Праћеое кплега једнаких пп
ппзицији и пбразпваоу итд....)
Ушещће у реализацији прпграма/прпјеката
лпкалне сампуправе (Стратегије, Радна тела,
Екплпщки прпјкети, Превенција
наркпманије, Безбеднпст у
сапбраћају,прпграми НСЗ, СЦР, МУП,
Здравства, Привредне кпмпре....)
Ушещће у реализацији прпграма/прпјеката
лпкалне сампуправе

Ушещће у
кпмисијама/раднм
групама
фпрмираним ра
разлишите намене

3

Рад у кпмисији/раднпј групи

Дпкази:

План рада
Радни материјал и прпдукти рада
Извещтаји/записници
Фптп и видеп материјал

Прпјектна дпкументација
Радни материјал и прпдукти рада
Извещтаји/записници
Фптп и видеп материјал

Извещтај кпмисије/радне групе;
Фптпграфије;
Радни материјали

11. Tакмишеоа, смптре, тестираоа, испити
Активнпст

Брпј сати

Прганизпваое
такмишеоа и
смптри пп нивпима

Прганизатпр – 4
Дежурствп – 2
Прегледаши - 2

Организпваое такмишеоа и
смптри прпписаних
календарпма Министарства
прпсвете, извещтавое.....

Записник / извещтај
Евиденципне листе
Рещеоа

Ушествпваое у
такмишеоа и
смптри пп нивпима

Шкплски - 1
Ппщтински - 2
Пкружни - 3
Републишки - 5
Међунарпдни - 7

Припремаое ушеника за
републишка и међунарпдна
такмишеоа и смптре

Записник / извещтај
Евиденципне листе
Фптп и видеп записи

Анализа резултата и
извещтаваое, щтампаое,
прегледаое тестпва,
дежурствп

Записник / извещтај
Евиденципне листе
Рещеоа

Анализа резултата и
извещтаваое, щтампаое,
прегледаое тестпва,
дежурствп, рад и шланствп у
кпмисијама

Записник / извещтај
Евиденципне листе
Рещеоа

Прирпема материјала и
ушещће

Записник / извещтај
Пптврде, базе, кпнкурсна
дпкументација

Прганизпваое
тестираоа (крају
првпг цилкуса,
прпбна тестираоа)

Прганизпваое
прпбнпг и заврщнпг
испита

Ушещће на кпнкурсу
„Креативна щкпла“,
„Дигитални шас“...

Кппрдинатпр – 6
Прегледаши – 2 пп
тесту Дежирни
наставници – 2 пп
тесту
Супервизпри - 12
Прегледаши – 2 пп
тесту
Дежирни наставници
– 2 пп тесту
Члан кпмисије – 2 пп
тесту
База знаоа - 10
Награђени рад - 15
Ушещће - 3

Опис активнпсти

Дпкази:
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12.

Прпграми СУ кпји су припремљени или пстварени у устанпви

Активнпст

Брпј сати

Израда щкплских
дпкумената

Прганизатпр – 5
Ушесник - 3

Опис активнпсти

Прганизпваое
курса или пбуке

10

Ушесник
курса/пбуке

2

Прганизпваое
пдласка на
сппртске и
културне
манифестације,
излете,
прганизпваое
приредбе,
трибине...
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Ушесник

2

Ушещће у изради интерних
щкплских дпкумената (ГПР, ШРП,
разни правилници и ппслпвници,
прпцедуре...
Осмищљава прпграм курса/пбуке
Планира и прганизује активнпсти
пбуке
Пружаое ппдрщке, ппдушаваое,
кпнсултације
Впди дпкументацију
Ушещће у реализацији
пкрса/пбуке
Присуствп, ушещће, дискусија,
анализа
Планираое активнпсти
Организпваое активнпсти
Писаое извещтаја и анализа и
дискусија
Организација активнпсти
(нпр: Излпжба кућних љубимаца,
Сепска птвпрена щкпла,
Васкрщоа излпжба, Квизпви,
Приредбе, Хуманитарне и
екплпщке акције,)
Ушещће у реализацији
прпграма/активнпсти

Гпстујуће
представе и
представљаоима
у щкпли

1

присуствп у представљаоу,
педстави, прпграму/активнпсти

Дпкази:
Дпкумент
Извещтаји
Записници
План рада и прпграм курса/пбуке
Записник/извещтај
Евиденципне листе
Радни материјал
Фптп и видеп записи
Евиденципне листе
Радни материјал
Фптп и видеп записи

Записник/извещтај
Фптп и видеп записи

Записник/извещтај
Фптп и видеп записи
Фптп и видеп записи
Листа присутних, агенда, извещтај,
записник

13.

Струшни активи, удружеоа, ппдружнице, пгранци на нивпу града /ппщтине кпја
дппринпси унапређеоу и афирмацији пбразпвнп васпитнпг прпцеса
Брпј
Активнпст
Опис активнпсти
Дпкази:
сати

Рукпвпдилац
/председник
струшнпг актива,
удружеоа,
ппдружнице на
нивпу града
/ппщтине

Ушесник/шлан

5

Планира активнпсти
Организује и впди састанке
Впди дпкументацију
Представља удружеое у јавнпсти
Представља садржаје на струшнпм пргану у
устанпви

Статут п раду
Дпкументација п раду
Извещтаји
Фптп и видеп галерија

2

Ушествпваое у раду
Ушещће у активнпстима струшних актива,
удружеоа, ппдружница на нивпу града
/ппщтине (актив наставника италијанскпг
језика, Ппдружница друщтва за српски
језик, Удружеое струшних сарадника,
Огранак Вукпве задужбине...)

Статут п раду
Дпкументација п раду
Извещтаји
Фптп и видеп галерија
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ВАЖНП:
Наставници, струшни сарадници, васпиташи кпји су ангажпвани у Активима и Тимпвима
(шлан 66. ЗОСОВ-а), не мпгу дпбити ппсебнп сате струшнпг усаврщаваоа у пквиру устанпве, јер
су оихпва ангажпваоа пбухваћена 40-шаспвнпм струкурпм раднпг времена.
Облици рада за СУ у Устанпви
•
Пленарнп предаваое: излагаш се пбишнп пбраћа щирем аудитпријуму, шија је улпга да слуща.
Карактер пве кпмуникације је у пснпви једнпсмеран. Некад ппстпји мпгућнпст за кратка питаоа и
пдгпвпре на крају излагаоа. У тпку пленарнпг предаваоа мпгу да се кпристе разлишите технике (Power
Point, видеп-презентација, фплије и сл.)
•
Презентација са дискусијпм: излагаш се пбраћа маоем брпју ушесника. Брпјнпст публике
услпвљава стварну дискусију. Деп времена се кпристи за презентацију, дпк се пстатак кпристи за
дискусију и размену идеја. Овде је знашајнп дпбрп впђеое дискусије.
•
Панел-дискусија: мпже да се прганизује за већи брпј ушесника кпји су експерти у пдређенпј
пбласти. Дискутује се п прпблему, изнпсе се дилеме, разлишити ставпви и мищљеоа. Ппстпји знашајна
интеракција између ушесника панела. Мпже да се пдреди и време за питаоа ушесника.
•
Округли стп: ушесници пкруглпг стпла имају ппдједнаку щансу да ушествују у дискусији. Овај
пблик ппшиое вепма кратким увпдпм у прпблем или тему. Остали ушесници дају свпј дппринпс и виђеое
разлишитих нашина и приступа у рещаваоу прпблема или разради дате теме.
•
Рад у групама јесте јесте временски и тематски пгранишена целина, у кпјпј мала радна група
ради интензивнп најдуже дп два сата. Ушесници раде заједнп и усмерени су једни на друге. Једна пд
фпрми пвпг рада на енглескпм гпвпрнпм ппдрушју назива се ,,workshop".
Рад се заснива на следећим активнпстима:
•
размени искустава, знаоа, увереоа и пптреба између впдитеља и ушесника, кап и између самих
ушесника;
•
ппвезиваоу са лишним искуствпм и пракспм;
•
сарадои и партнерству.
Неке пд пдлика мпгу бити:
•
рад на заједнишкпј теми;
•
рад у малим групама;
•
активнп ушещће свих ушесника;
•
стављаое ушесника у разнпврсне ситуације, у кпјима се пдвија и ппдстише кпмуникација (рад у
пару, спцијалне игре, дискусија, драматизације, „brain storming" - „мпждане плује" и сл.);
•
даваое права на разлишитпст и ппщтпваое пптреба, емпција и индивидуалнпсти сва-кпг
ушесника.
•
Ппстер-презентација јесте приказ материјала и идеја. Тпкпм трајаоа ппстер - презентације
излагаш или тим кпји је радип на пдређенпм садржају, щтп се представља, јесте присутан и ушесницима
даје пптребна пбјащоеоа. Ппстери су излпжени на зиду или на ппсебнп припремљеним панпима и
садрже щеме, кљушне реши, илустрације, тезе са резимеима. Ппред ппстера, мпже бити излпжен и
дпдатни материјал - прпдукти рада. У тпку времена предвиђенпг за ппстер - презентацију ушесници се
смеоују, дискутују са презентерима и размеоују идеје.
•
Излпжбе: излпжбе дидактишкпг и наставнпг материјала мпгу бити ппсебне или су саставни деп
кпнгреса, струшних скуппва или симппзијума. На излпжбама мпгу бити представљени и прпдукти настали
у прпцесу ушеоа, у смислу представљаоа мпгућнпсти и важнпсти кпнтекста у кпме се пдвија ушеое, кап и
пратећих активнпсти.
•
Струшнп путпваое прганизује се са циљем унапређиваоа знаоа у пквиру струке, пднпснп
прпфесије;
•
Студијскп путпваое прганизује се са циљем стицаоа увида и унапређиваоа знаоа везаних за
кпнкретни специфишни ппсап, кпјим се пспба бави у датим тренутку.

Правилник ступа на снагу са данпм дпнпщеоа.
Милка Васиљевић
__________________
ОШ „Димитрије Туцпвић“
Чајетина

Иван Иванпвић
______________
ОШ „Миливпје Бпрпвић“
Машкат

Снежана Мићпвић
____________
ОШ“Савп Јпванпвић Сирпгпјнп“
Сирпгпјнп
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