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План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 
за школску 2022/2023. 

 

Анализа стања   
Наставници и стручни сарадници су стицали и усавршавали компетенције током школске 2021/2022. године на стручним семинарима и 

скуповима у више приоритетних области: учење да се учи и развијање мотивације за учење, комуникацијске вештине, дигиталне компетенције, 
инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено-маргинализованих група и превенција насиља, злостављања и занемаривања. 
Резултати су нова знања и искуства и боље вештине комуникације, сарадње и тимског рада, а примењени су у планирању, реализацији и 
вредновању многобројних активности у оквиру часова редовне, тематске и пројектне наставе, као и у организацији угледних часова. Тако је 
побољшана успешност ученика у свим сегментима. Успех ученика се огледа у броју освојених награда на такмичењима и конкурсима, као и у 

одличним литерарним и ликовним радовима.  
 

Снаге школе у вези са стручним усавршавањем и напредовањем:  
- наставници и стручни сарадници који желе да уче и да се професионално развијају,  
- стручни сарадници који подстичу увођење иновација у реализацији образовно-васпитног рада и подстичу наставнике на професионални 

развој,  

- развијена информатичка писменост наставника и стручних сарадника који се окрећу похађању електронских семинара,  
- ученици који радо учествују у пројектима/програмима школе, као и у међушколским пројектима и такмичењима и прихватају нове 

активности у раду наставника/школе,  
- хоризонтално учење,  
– размена искустава и спремност наставника и стручних сарадника да буду реализатори стручног усавршавања на нивоу школе.  
Слабости школе: раздвојеност три објекта школе, тешкоће у организовању састанака стручних органа и тимова школе.  
 

Усклађеност потреба и циљева рада школе са плановима појединаца  

У оквиру стручног усавршавања ван установе наставници, стручни сарадници и директор су се определили да похађају појединачне 
семинаре у вези са стручном облашћу којом се баве.  

Стручно усавршавање у установи ће обухватити: одржавање угледних часова, организацију и реализацију тематске и пројекте наставе, 
примену наученог на семинарима (у вези са развијањем међупредметних компетенција ученика), унапређивање самовредновања и развојног 
планирања и остваривање сарадње и хоризонталног учења међу колегама.  

Циљеви у стручном усавршавању запослених, тј. унапређивању рада установе:  

- развијање компетенција наставника и стручних сарадника ради остваривања активности из Развојног плана школе,  
- примена наученог у свакодневном раду и побољшање квалитета и атрактивности свих облика образовно-васпитно рада,  
- унапређење планирања и реализације наставе у складу са образовним стандардима,  
- побољшање успеха ученика на завршном испиту. 
Приоритетне области стручног усавршавања: учење да се учи и развијање мотивације за учење, јачање професионалних капацитета 

запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем.  

 
Усклађеност са Развојним планом школе и Планом самовредновања  
Неки од приоритетних циљева из Акционог плана Развојног плана школе за 2022/2023. годину су: Побољшање логичког размишљања и 

закључивања код ученика, Побољшање квалитета и атрактивности свих облика образовно-васпитно рада, Побољшање успеха ученика свих 
разреда, Подстицање личног развоја ученика и развијање социјалних вештина ученика, Унапређивање услова рада и професионалног развоја 
наставника, стручних сарадника и директора.   

Планом самовредновања за школску 2022/2023. годину обухваћене су области: Настава и учење, Образовна постигнућа ученика и Етос. 

Активности из Развојног плана школе и активности предвиђене Планом самовредновања су повезане, а део који се односи на професионални 
развој наставника и стручних сарадника усклађен је са осталим циљевима и задацима. 



Стручно усавршавање у установи 

 
Реализатор  Назив теме стручног усавршавања Облик стручног 

усавршавања 
Време  Учесници  

Наставници 
библиотекар 

Стручни текст за школски лист и сајт 
школе 

Припрема стручног текста  Током школске 
године 

Наставници, библиотекар 

Наставници 
библиотекар 

Угледни и јавни часови и дискусија  Присуство часу, анализа 
и дискусија 

Током школске 
године 

Ксенија Илић, Наташа Демић, 
nаставници библиотакар 

Библиотекар и 
наставници  

Пројекат Оштро Перце Учешће у реализацији 
пројектне наставе 

Током школске 
године 

Библиотекар, наставници 
ученици 

Одељенско веће седмог 
и осмог разреда 

ПО на преласку у средњу школу  Радионице у оквиру 
пројекта 

Током школске 
године 

Педагог, наставници, ученици 

Стручно веће језика Најуспешнија активност - презентација, 

анализа и дискусија 

Приказ активности Јун 2023. Чланови стручног већа 

Стручно веће 
природних наука 

Најуспешнија активност - презентација, 
анализа и дискусија 

Приказ активности Јун 2023. Чланови стручног већа 

Стручно веће разредне 
наставе 

Најуспешнија активност - презентација, 
анализа и дискусија 

Приказ активности Јун 2023. Чланови стручног већа 

Стручно веће вештина 
и уметности 

Најуспешнија активност - презентација, 
анализа и дискусија 

Приказ активности Јун 2023. Чланови стручног већа 

Стручно веће историје 
и географије 

Најуспешнија активност - презентација, 
анализа и дискусија 

Приказ активности Јун 2023. Чланови стручног већа 

Наставничко веће Најуспешнија активност - презентација, 
анализа и дискусија 

Приказ активности Јун 2023. Чланови Наставничког већа 

Наставничко веће Приказ семинара Приказ семинара Током школске 

године 

Чланови Наставничког већа 

Радица Јаћимовић  Пројектна настава  Дан планете Земље 
 

Приказ активности Април 2023. Наставници, ученици 

Радица Јаћимовић Тематска настава  Јован Цвијић 

 

Извођење тематска 

наставе 

Октобар 2022. Наставници, ученици 

Радица Јаћимовић Пројектна настава  Учешће у реализацији 
пројектне наставе  

Април 2023. Наставници, ученици 

Радица Јаћимовић Пројектна настава Излет  Учешће у реализацији 
пројектне наставе 

Прво 
полугодиште 

Наставници, ученици 

Радица Јаћимовић Пројектна настава Излет Учешће у реализацији 
пројектне наставе 

Друго 
полугодиште  

Наставници, ученици 

Радица Јаћимовић Теренска настава 5. разред, 

Астрономија, астрономска опсерваторија 

Учешће у реализацији 

теренске наставе 

Прво и друго 

полугодиште 

Наставници,  

ученици 5. разреда 

Радица Јаћимовић Теренска настава 8. разред, Завичајна 
географија - Авала, Космај 

Учешће у реализацији 
теренске наставе 

Прво и друго 
полугодиште 

Наставници,  
ученици 8. разреда 

Јована Антонијевић 
Радица Јаћимовић 

Светски дан Рома Извођење угледног часа Април 2023. Наставници, ученици 

Мирослав Станковић, 
учитељи 

Пројекат Брзином до звезда Учешће у реализацији 
пројектне наставе 

Током школске 
године 

Мирослав Станковићм 
учитељи, ученици 

Мирослав Станковић, 
учитељи  

Пројекат Мале олимпијске игре Учешће у реализацији 
пројектне наставе 

Током школске 
године 

Мирослав Станковић, 
учитељи, ученици 



Марина Луковић 
Слободан Карановић 

Пројекат/угледни час Марко Краљевић Извођење угледног часа Март 2023. Марина Луковић, ученици VI1 

Директор, наставници, 
стручни сарадници 

Платформа Чувам те Обука Током школске 
године 

Директор, наставници, 
стручни сарадници 

Наташа Демић Радионице са ученицима петог разреда Извођење радионице 
 

Током школске 
године 

Педагог, ученици петог 
разреда 

Наташа Демић Стручни скупови, седница скупштине 
Друштва Педагошко друштво Србије 

Присуство стручном 
скупу, седници  

Током школске 
године 

Наташа Демић 

Наташа Демић СОС телефон за превенцију насиља Остало Током школске 
године 

Наташа Демић 

Марина Луковић, 
Марина Ружић 

Пројекат Бајкопис Учешће у реализацији 
пројекта 

Септембар, 
октобар 2023. 

Марина Луковић, Марина 
Ружић, ученици V1 

Данка Стојановић Угледни час Светски дан поезије Извођење угледног часа Март 2023. Данка Стојановић, ученици 
VII2, VIII2 

Зоран Буквић Радионица 
Међународни дан безбедног интернета 

Извођење радионице 
 

Фебруар 2023. Зоран Буквић, ученици  

Светлана Матко Les autres et toi sur le Net Извођење угледног часа Октобар 2022. Светлана Матко, ученици 

VIII2 

Светлана Матко Пројекти и радионице на часовима 
Француског језика и ЧОС 

Извођење радионице  Током школске 
године 

Светлана Матко, ученици 

Љиљана Вићовац Учешће у Е-твининг пројектима Учешће у реализацији 

пројекта 

Током школске 

године 

Љиљана Вићовац, ученици 

IV2 

Љиљана Вићовац, 
Гордана Косанић 

Пројекат С природом на ти Учешће у реализацији 
пројекта 

Током школске 
године 

Љиљана Вићовац, ученици 
IV2 

Наставници српског и 
страних језика 

Радионица 
Дан европских језика 

Извођење радионице Септембар 2022. Наставнице, ученици 

Јелена Стевановић Радионица 
Божић 

Извођење радионице 
 

Децембар јануар  Јелена Стевановић, ученици 

Јелена Стевановић Радионица 
Васкрс 

Извођење радионице 
 

Април 2023 Јелена Стевановић, ученици 

Јелена Стевановић Пројекти и радионице на часовима 
енглеског језика  

Пројекти и радионице на 
часовима енглеског 
језика  

Токомшколске 
године 

Јелена Стевановић, ученици 

Нада Аранђеловић Барок, сликари, правац Извођење угледног часа  

 

Фебруар 2023. Нада Аранђеловић, VII2 

Гордана Косанић На почетку трећег разреда Извођење радионице 
 

Септембар 2022. Гордана Косанић, III2 

Гордана Косанић Тематска настава  Гледам како јесен 
стиже 

Извођење тематска 
наставе  

Септембар 2022. Гордана Косанић, III2 

Гордана Косанић Тематска настава  Нова година Извођење тематска 
наставе  

Децембар 2022. Гордана Косанић, III2 

Гордана Косанић Тематска настава  Свети Сава Извођење тематска 
наставе  

Јануар 2023. Гордана Косанић, III2 

Гордана Косанић Бруји шарена кошница лета Учешће у реализацији 
пројекта  

Током школске 
године 

Гордана Косанић, III2 

Гордана Косанић Добро дошли у свет писаца, Учешће у реализацији 
пројекта  

Током школске 
године 

Гордана Косанић, III2 



Гордана Косанић Радионица 
Дан заставе 

Извођење радионице 
 

Септембар 2022. Гордана Косанић, III2 

Гордана Косанић Пролеће се буди Учешће у реализацији 
пројекта 

Март 2023. Гордана Косанић, III2 

Учитељи, библиотекар, 
наставници 

Дечија недеља Учешће у реализацији 
пројекта 

Октобар 2022. Учитељи, библиотекар, 
наставници,ученици 

Марина Ружић Дан планете Земље, Учешће у реализацији 
пројекта  

Април 2023. Марина Ружић, ученици 

Учитељи, наставници 
српског језика, 
библиотекар 

Дани Доситеја Обрадовића Извођење радионице 
 

Април 2023. Учитељи, наставници српског 
језика, библиотекар, ученици 

Ружица Будимкић, 
Сања Петровић 

Тематска настава Дани Вука Караџића Извођење тематска 
наставе 

Новембар 2022. Ружица Будимкић, Сања 
Петровић, ученици I3, II3, 

III3, IV3 

Ружица Будимкић, 
Сања Петровић 

Тематска настава Здрава Храна Извођење тематска 
наставе 

Током 2023. Ружица Будимкић, Сања 
Петровић, ученици I3, II3, 
III3, IV3 

Ружица Будимкић, 

Сања Петровић 

Тематска настава Дан доброте Извођење тематска 

наставе 

Током  2023. Ружица Будимкић, Сања 

Петровић, ученици I3, II3, 
III3, IV3 

Ружица Будимкић, 
Сања Петровић 

Тематска настава Спортски дан Извођење тематска 
наставе 

Током  2023. Ружица Будимкић, Сања 
Петровић, ученици I3, II3, 
III3, IV3 

Учитељи, наставници, 
библиотекар 

Обележавање важних датума Извођење радионице 
 

Током школске 
године 

Учитељи, наставници, 
библиотекар, ученици 

Наташа Булатовић Графикон зависности брзине  и 

пређеног пута од времена код 
равномерно праволинијског кретања 

Извођење тематска 

настава  

Октобар 2022. Наташа Булатовић, ученици 

VI1, VI2 

Наташа Булатовић Тематска настава Примена линеарних 
једначина у физици 

Извођење тематска 
наставе 

Октобар 2022. Наташа Булатовић, ученици 
VI1, VI2 

Вероучитељи  Радионица 
Божић 

Извођење радионице 
 

Децембар - 
јануар 

Вероучитељи, ученици 

Вероучитељи Радионица 
Ускрс 

Извођење радионице 
 

Април 2023. Вероучитељи, ученици 

 

 

 

 

 

 



Стручно усавршавање ван установе  

 
Кат. број 
Компетенције 

Приоритет  

Назив планираног стручног усавршавања  Име и презиме  Време  

456, К2, П1 Блог, инстаграм и фејсбук у настави  
 

Радица Јаћимовић Септембар - јун 

240, К2, П1 Модели комуникације у онлајн окружењу  

 

Радица Јаћимовић Септембар - јун 

935, К1, П1 Примена савремених научних сазнања у настави географије 
 

Радица Јаћимовић Септембар - јун 

280, K2, K23, П6 Дигитални медији у школи, Медија полис 
 

Слободан Карановић Септемба - јун 

938, К1, K23, П3 64. Републички зимски семинар Марина Луковић, Данка 
Стојанови, Валентина Милић 

Јануар- фебруар 
2023. 

 Клетова Образовна академија, стручни скупови 
 

Чланови Наставничког већа Септембар - јун 

239, K2, K23, П1 Деца са развојним и психичким тешкоћама у школи Наташа Демић 
 

Септембар - јун 

957, К2, П4  Континуирано усавршавање који предају француски као страни језик, 
као и професора који у билингвалној настави предају остале 
предмете на француском језику 

Светлана Матко Септембар - јун 

K1,П1 Примена информатичких технологија у настави ТИО – интерактивни 
приступ са практичним примерима 

Саша Живановић Септембар - јун 

K1, П1 ECDL on-line обука наставника за Модул 3: Обрада текста у програму 

МS Word 2010 

Саша Живановић Септембар - јун 

406, К2, П1 еМатематика 
 

Марија Јоксимовић Септембар - јун 

946, К2, П6 (No) More drama Online! Е-настава страних језика уз употребу 
драмских техника и ИКТ 

Јелена Стевановић 
Марина Ружић 

Септембар - јун 

36, К4, К6, К9, 
К15,К 20, К23, П4 

Рад са тешком родитељима Љиљана Вићовац Септембар - јун 

 Дигитални свет 3 
 

Гордана Косанић  

 ОКЦ семинари (избор) 
 

Учитељи, наставници Септембар - јун 

1081, К2, П6 Примена ИКТ у настави физичког и здравственог васпитања 1 

 

Мирослав Станковић Септембар - јун 

960, K2, 
П3 

Од учионице до причаонице – контекстуално усвајање страног језика, Марина Ружић Септембар - јун 

815, К2, П3 Републички семинар о настави физике 
 

Наташа Булатовић Септембар - јун 

 

 


