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На основу Правилника  о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 13/2012), Актив стручних сарадника 
Пожеге, предлаже: 

 
 

ПРАВИЛНИК  
О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  

 
          

Члан 1. 
 

 Овим Правилником одређују се услови и начин стицања 44 сата/бода  наставника, васпитача 
и стручног сарадника, запослених у основним и средњима школама, које у току једне школске 
године, предузима Школа у оквиру својих развојних активности. 
 

Члан 2. 
 

 Стручно усавршавање из члана 1. овог Правилника јесте обавезна активност наставника, 
васпитача и стручног сарадника, утврђена педагошком нормом, у оквиру 40-часовне радне недеље. 
 

Члан 3.  
 

 Наставник, васпитач и стручни сарадник дужан је да сачини лични план професионалног 
развоја, на основу самопроцене нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, 
васпитача и стручног сарадника. 
 Лични план стручног усавршавања наставника, васпитача и стручног сарадника је саставни 
део годишњег плана рада Школе и усклађен је са Школским развојним планом и резултатима 
самовредновања и спољашњег вредновања Школе. 
 

Члан 4. 
 

 Саставни део личног плана усавршавања наставника, васпитача и стручног сарадника је и 
евиденција о реализацији планираних активности. 
 Извештај са анализом евиденције из става 1. овог члана саставни је део извештаја о раду 
Школе. 

 
 

Члан 5. 
 

 Стално стручно усавршавање које предузима Школа у оквиру својих развојних могућности 
бодује се према следећим критеријумима: 
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  1. Извођење угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 

Активност Број сати Опис активности Могући докази: 

Извођење угледног часа 
/ угледне активности 10 

Писање припрема за час/активност, 
организација простора, времена и 
наставних средстава. 
Реализација часа/ активности. 
Анализа и дискусија. 
Самовредновање и вредновање. 

Припрема за час 
Протокол о посети 
часа/активности 
Увид у евиденцију 
рада 

Извођење угледног часа 
у комбинованом 
одељењу (2, 3 и 4 
одељења) у разредној 
настави 

10+1  
10+2 
10+3 

Извођење угледног часа 
у одељењу са ИОП-ом 13 

Извођење угледних 
часова уз тематско 
планирање у разредној 
настави (корелација, 
тимска настава, 
интегративна настава) 

15 

Извођење угледних 
часова уз тематско 
планирање у предметној 
настави (корелација, 
тимска настава) 

12 

Асистирање у припреми и 
реализацији угледног 
часа/активности  

4 

Помоћ у припреми часа. 
Асистенција у реализацији 
часа/активности 
Учешће у вредновању 
часа/активности 

Присуствовање и 
дискусија на  угледном 
часу 

2 

Присуствовање угледном 
часу/активности 
Праћење часа/активности кроз 
протокол 
Учешће у дискусији и анализи 

Протокол о посети 
часа/активности 
Увид у евиденцију рада  

Систематизација 
материјала са угледног 
часа/активности и 
постављање у базу 
(Интернет страница, 
годишњак, извештај) 

3 
Документовање угледног 
часа/активности 
 

Увид у базу 
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 2. Презентација савладаног програма  стручног усавршавања са обавезном дискусијом и 
анализом (сати се рачунају по одржаном састанку стручног органа) 

Активност Број сати Опис активности Докази: 

Излагање усвојених 
садржаја 4 

Припрема презентације и 
материјала; 
Реализација са анализом и 
дискусијом. 

Материјал 
Записник са састанка 
стручног органа 

Присуствовање излагању 1 Присуство, учешће, дискусија, 
анализа 

Записник са састанка 
стручног органа 

 
 

3.  Приказ стручне литературе, дидактичког и методичког материјала 

Активност Број сати Опис активности Докази: 

Излагање о стручној 
књизи/приручнику 6 Припрема и презентовање приказа 

књиге/приручника 

Записник са састанка 
стручног органа 

Излагање о часопису, 
стручном чланку, 
мултимедијалном 
садржају, приказивање 
дидактичког материјала 

3 

Припрема и презентовање 
часописа, стручног чланка, 
мултимедијалног садржаја, 
приказивање дидактичког 
материјала 

Присуствовање излагању 1 
Присуство, учешће у дискусији, 
анализа могућности и примене у 
пракси 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 
 

4. Публиковање стручних радова из области образовања и васпитања 

Активност Број сати Опис активности Докази: 

Публиковање стручног 
рада  10 Објављивање стручног рада у 

својству аутора или коаутора  Публиковани материјал 

Презентовање 
публикованог стручног 
рада 

3 Припрема и представљање стручног 
рада у својству аутора или коаутора Записник са састанка 

стручног органа 
Присуствовање излагању 2 

Присуство, учешће у дискусији, 
анализа могућности и примене у 
пракси 

Излагање на конгресу, 
конференцији,  
симпозијуму 

10 
Реферисање на конгресу, 
конференцији,  
симпозијуму  

Програм/извештај 

Присуствовање на 
конгресу, конференцији,  
симпозијуму 

1 сат 
по дану 

Присуствовање на конгресу, 
конференцији, симпозијуму Потврда о присуству 

Рецензија уџбеника или 
стручне књиге 15 Рецензија уџбеника или стручне 

књиге 
Уџбеник / стручна 
књигу 

Публиковање 
књиге, приручника, 
практикума, наставног 
средства 

30 
Објављивање књиге, приручника, 
практикума, наставног средства у 
својству аутора или коаутора 

Публиковани материјал 

Израда методичко-
дидактичког 
приручника за интерну 
употребу 

15 
Припремање материјала, израда 
и презентовање методичко-
дидактичког приручника 

Материјал 
Записник 

Припремање 
едукативног 
материјала за интерну 
употребу  

5 Припремање материјала, израда 
и презентовање  

Материјал 
Записник 

Акредитација програма 
стручног усавршавања у 
години акредитације 

10 Акредитовање програма  Каталог стручног 
усавршавања 

Акредитација стручног 
скупа, трибине, конгреса, 
летње и зимске школе, 
округлог стола 

7 
Акредитовање  стручног скупа, 
трибине, конгреса, летње и зимске 
школе, округлог стола 

Публиковани материјал 

Учешће на конкурсима ради 
унапређивања образовно-
васпитне праксе 

5 Израда конкурсне документације и 
аплицирање 

Пројектна 
документација 
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5. Остваривање истраживања које доприноси унапређењу и афирмацији образовно 
васпитног процеса 

Активност Број сати Опис активности Докази: 

Аналитичко-
истраживачки рад  20 

Реализација истраживачког  
пројекта усмереног на повећање 
квалитета рада школе 

Публиковани материјал 

Учесник у 
истраживачком пројекту 5 

Реализација истраживачког 
пројекта усмереног на повећање 
квалитета рада школе 

Координатор 
истраживања 10 

Реализација истраживачког 
пројекта усмерениог на повећање 
квалитета рада школе 

Објављивање/ 
публиковање 
ауторског истраживачког 
пројекта 

10 
Публиковање истраживања у 
стручном часопису и припрема и 
презентовање у установи 

  
 

6. Стручне посете, студијска путовања и посете сајмовима и фестивалима у циљу 
унапређивања образовно васпитног рада 

Активност Број сати Опис активности Докази: 

Организатор стручних 
посета 4 

Планирање активности 
Организација посете 
Писање извештаја 
Презентовање са анализом и 
дискусијом 

Програм/извештај 

Учесник стручне посете 2 Присуство, учешће, дискусија, 
анализа Записник  
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7. Неакредитоване стручне обуке  

Активност Број сати Опис активности Докази: 

Присуство стручној 
обуци  5 по дану Стицање вештина и знања  

Програм/извештај 
Примена стечених 
вештина и знања кроз 
обуку других наставника 

7 
Планирање активности 
Организација  
Реализација 

 
 
 

8. Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера  

Активност Број сати Опис активности Докази: 

Организовање тематског 
дана  15 

Планирање активности 
Организација  
Реализација 

Програм/извештај 

Учешће у реализацији 
тематског дана 10 

Организовање 
друштвених активности 
(предавања, трибине, 
округли сто, дебата) 

4 

Реализовање 
друштвених активности 
(предавања, трибине, 
округли сто, дебата) 

6 

Припремање културних 
активности: 
-позоришна представа, 
академија, концерт 
-приредба на нивоу 
Школе,   
-приредба на нивоу 
одељења,  
- квиз 
- књижевно вече, 
карневал 
- тематске изложбе на 
нивоу Школе 

 
 
 

15 
 

10 
 

5 
 

4 
 

3 

Организација спортских 
манифестација 
- школских 
- општинских 
- републичких 

 
 

4 
6 
8 

Планирање активности 
Организација  
Реализација 

Програм/извештај 
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Присуствовање 
друштвеним, културним 
и спортским 
манифестацијама 

2 Присуствовање Извештај/евиденција 

Организовање одласка 
ученика на позоришне и 
биоскопске представе, 
изложбе, излете, на 
спортске и културне 
манифестације и друге 
садржаје који имају 
образовно васпитни 
карактер 

2 Организовано вођење ученика Извештај 

Писање пројеката у 
циљу унапређивања 
образовно васпитног 
рада 

20 Израда пројектне документације Пројектна 
документација 

Координација рада 
Ученичког парламента и 
Вршњачког тима 

10 Реализација Плана рада ученичког 
парламента 

План рада 
Записник  
Извештај о раду 

 
 

9. Рад са студентима, приправницима или волонтерима 

Активност Број сати Опис активности Докази: 

Рад са студентима 2 
Пружање подршке, подучавање, 
консултације, разговори, вођење 
документације, писање извештаја Евиденција рада 

Извештај 
Рад са волонтерима 2 

Рад са приправницима 2 

Рад приправника са 
стручном службом, 
ментором, наставником 

2 Увођење у посао 

 
 

10. Такмичења и смотре 

Активност Број сати Опис активности Докази: 

Такмичења и смотре 
ученика  
- међушколска, међудомска 
- окружна, обласна,  
- републичка и међународна 

 
 
2 
5 
10 

Припремање ученика за такмичења 
и смотре Евиденција рада 
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Организовање такмичења и 
смотри ученика 
- општинска, међушколска, 
међудомска 
- окружна, обласна,  
- републичка и међународна 

 
 
 
1 
2 
3 

Планирање активности 
Организација  
Реализација 

Евиденција рада 
Извештај 

Израда задатака за 
такмичење 5 Израђивање тестова и радних 

задатака 
Материјал са 
такмичења 

 
 
11. Стручни активи, удружења, подружнице, стручна друштва, огранци који 
доприносе унапређивању и афирмацији образовно васпитног процеса 

Активност Број сати Опис активности Докази: 

Учешће у раду стручног 
актива 

2 по 
састанку 

Учествовање у раду и активностима  Записник 
Радни материјал  

 
 

12. Садржаји усмерени на промоцију Школе 

Активност Број 
сати/бодова Опис активности Докази: 

Израда и ажурирање 
Интернет странице 
Школе 

20 Израда и ажурирање Интернет 
странице Интернет страница 

Асистирање у изради и 
ажурирању Интернет 
странице Школе 

5 Пружање помоћи око  ажурирања 
Интернет странице Интернет страница 

Координирање 
активности на 
издавању: 
- летописа  
- школског часописа  
- годишњака 

 
 
 
5 
10 
12 

Планирање активности 
Организација  
Реализација 

Евиденција рада 
Извештај 
Материјал 

Израда промотивних 
материјала 2  

Израда флајера, постера, спота, 
филма, брошура са циљем 
промовисања Школе 

Материјал 

Промоција школе у 
другим установама 2 Члан тима за промоцију Школе Извештај 
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13. Учешће у програмима од општег значаја 

Активност Број 
сати/бодова Опис активности Докази: 

Учешће у програмима 
од националног значаја 
- координатор школског 
тима 
- члан школског тима 

 
 

15 
 

10 

Учешће у реализацији програма од 
националног значаја  

Евиденција рада 
Извештај 
Материјал 

Учешће у 
програмима/пројектима 
локалне самоуправе 
- координатор школског 
тима 
- члан школског тима 
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5 

Учешће у реализацији 
програма/пројеката локалне 
самоуправе  

Евиденција рада 
Извештај 
Материјал 
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У Пожеги,  27.6.2013.      Чланови стручног актива: 
        

 
      ________________________________________ 
        (Јелена Бошковић) 
       
      ________________________________________ 
        (Данијела Негројевић) 
 
      ________________________________________ 
        (Мирјана Попадић) 
 
      ________________________________________ 
        (Божина Чоловић) 
 
      ________________________________________ 
        (Марија Костандиновић) 
 
      ________________________________________ 
        (Весна Вуковић) 
 
      ________________________________________ 
        (Милица Тошић Рудић) 
  
 
      ________________________________________ 
        (Снежана Стаматовић)  
 


