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Годишњи план стручног усавршавања наставника, стручних 

сарадника и директора за школску 2016/2017. годину 
 

Анализа стања 
 

Наставници и стручни сарадници су стицали и усавршавали компетенције током школске 

године на стручним семинарима и скуповима у више приоритетних области: учење да се учи и 

развијање мотивације за учење, комуникацијске вештине, 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. 

Наставници, педагог и директор школе су похађали семинар Планирање и реализација 

додатне образовне подршке деци, ученицима са сметњама у развоју у вртићу, школи у 

организацији Педагошког друштва Србије. 

Ефекти обуке: Семинар је допринео томе да су наставници оснажени у начину планирања 

и спровођења индивидуалних образовних планова, као и у попуњавању свих неопходних 

образаца који се захтевају када деца раде по ИОП-у. У сарадњи са педагогом наставници су 

стечена знања применили у директном раду са ученицима. У школској 2015/2016. години 13 

ученика је радило по ИОП- у, 10 ученика у старијим разредима и 3 у млађим. 

Електронски семинар Развијање информационе и медијске писмености наставника и 

ученика – кључ за целоживотно учење, у организацији Друштва школских библиотекара 

Србије, похађало је пет наставника.  

Ефекти обуке: Полазници су стечена знања примењивали у пракси током школске године. 

Кроз самосталну израду задатака на семинару научили су како да правилно одаберу пригодан 

материјал који ће презентовати ученицима, како да процене изворе информација у 

електронском облику и како одабрати потребне и поуздане информације. На часовима су са 

ученицима причали о томе и њима давали одређене задатке уз објашњење како да дођу до 

потребних информација. Како је један од аутора и реализатора обуке школски библиотекар, 

део активности је реализован кроз заједнички рад на школским пројектима Оштро Перце и 

Јубилеји. 

Поред похађања акредитованих семинара, своје стручно усавршавање наставници су 

реализовали и у установи кроз следеће активности: 

- размена искустава и хоризонтално учење,  

- предавањe на стручном већу, анализа и дискусија,  

- одржавање угледног часа/часова тематске наставе, присуствовање часовима, анализа и 

дискусија у вези са часовима,  

- реализација активности у оквиру школских пројеката,  

- приказивање активности са часова тематске и пројектне наставе, анализа и дискусија, 

представљање најуспешнијих активности током школске године, израда чланака о 

активностима за школски лист, 

- састанци стручних већа, анализа резултата пробних тестова за ученике осмог разреда,  

- радионице у оквиру пројекта „Професионална оријентација на прелазу у средњу 

школу“. 

 

 

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. 
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Слабости школе: 

- раздвојеност три објекта школе, тешкоће у организовању састанака стручних органа и 

тимова школе, 

- недовољно финансијских средстава за организовање стручног усавршавања у свим 

областима. 

 

 

 

Усклађеност потреба и циљева рада школе са плановима појединаца 
Стручно усавршавање ван установе 

Наставници, стручни сарадници и директор су се определили да похађају појединачне 

семинаре у вези са стручном облашћу којом се баве. Ради унапређивања компетенција 

одељењског старешине за успешан рад са родитељимара и јачања професионалних 

компетенција наставника за примену међупредметног приступа настави, договорено је да 

наставници, стручни сарадници и директор похађају семинаре „Корак напред у сарадњи 

одељенског старешине и родитеља“ Педагошког друштва Србије и „Међупредметни приступ 

настави и учењу и развој компетенција ученика“ у организацији KЛЕТ друштво за развој 

образовања, Београд.  

 

Стручно усавршавање у установи 

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 
Акционим планом Развојног плана школе за 2016/2017. годину предвиђено је развијање 

области: Настава и учење, Образовна постигнућа ученика, Подршка ученицима, Ресурси и 

Етос. 

Приоритетни циљеви: 

- Побољшање логичког размишљања и закључивања код ученика,  

- Побољшање квалитета и атрактивности свих облика образовно-васпитно рада, 

- Унапређење планирања и реализације наставе у складу са образовним стандардима, 

- Подстицање личног развоја ученика и Развијање социјалних вештина ученика, 

- Професионални развој наставника стручних сарадника и осталих запослених, 

целоживотно учење кроз различите облике неформалног и информалног учења. 

 

Планом самовредновања за школску 2016/2017. годину обухваћене су области: Настава и 

учење, Подршка ученицима и Ресурси. 

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.  
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Стручно усавршавање у установи 
 

К1-

К4 

Облик Тема Стручни 

орган 

 

Време Реализатори Учесници 

К2 Пројекат Shakespeare 400  Септембар – 

децембар 2016. 

Марина Ружић Наставник, 

ученици V1 и V2 

К1- 

К4 

Пројекат Деца и породица  Октобар 2016. Ружица Будимкић 

Сања Петровић 

Наставници, 

ученици I3 – IV3 

К1- 

К4 

Угледни час „Мали Радојица“  Октобар 2016. 

 

Софија Зећовић Наставник, 

ученици VII2 

К1- 

К4 

Тематска настава „График зависности брзине 

и пута од времена код РПК“ 

 Октобар 2016. 

 

Новка Боричић, 

Наташа Булатовић 

Наставници, 

ученици VI2 

К2, 

К4 

Угледни час „Марко Краљевић укида 

свадбарину“ 

 Новембар 2015. Марина Луковић Наставник, 

ученици VI1 

К4 Угледни час Кина  Новембар 2016. Радица Јаћимовић Наставник, 

ученици VII2 

К4 Угледни час „Прескок преко козлића“  Новембар 2016. Мирослав Станковић Наставник, 

ученици VI2 

К1- 

К4 

Приказ књиге, 

стручног чланка  

Проблемска настава Наставничко 

веће 

Новембар 2016. Тања Ћирковић Чланови 

Наставничког већа 

К4 Угледни час „Плава гробница“ – М. Бојић   Децембар 

2016. 

Данка Стојановић Наставник, 

ученици VII1 

К4 Угледни час Први светски рат – Историја 

и музика 

 Децембар 

2016. 

Слободан Карановић Наставник, 

ученици VIII1 

К4 Угледни час „Слободан пад. Хитац 

навише и наниже“ 

 Децембар 

2016. 

Наташа Булатовић Наставник, 

ученици VII2 

К4 Угледни час „Линија“  Децембар 

2016. 

Нада Аранђеловић Наставник, 

ученици V2 

К2, 

К4 

Тематска настава Нова година  Децембар 

2016. 

Сандра Пајић, Гордана 

Косанић, Наташа Пејовић, 

Синиша Босић 

Наставници, 

ученици I1 – IV1 

К1- 

К4 

Приказ књиге, 

стручног чланка  

„Живот и дело Паје 

Јовановића“ 

Наставничко 

веће 

Јануар 2017. Нада Аранђеловић Чланови 

Наставничког већа 

К2 Угледни час Свет око нас  

 

Април 2017. Сандра Пајић Наставник, 

ученици I1 
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К2 Угледни час Свет око нас 

Природа и друштво 

 

 

Април 2017. Сања Петровић Наставник, 

ученици I3/III3 

К2 Угледни час „Vacances utiles“  

 

Април 2017. Живослава Панчић Наставник, 

ученици VII2 

К2 Угледни час „Народна музика и обичаји“  

 

Мај 2017. Маја Вучић Наставник, 

ученици VI2 

К2 Угледни час „Болести зависности“  

 

Мај 2017. Бранка Миладиновић Наставник, 

ученици VII2 

К1- 

К4 

Пројекат 

 

Ђачко предузетништво  Новембар 2016. 

– април 2017. 

Ружица Будимкић 

Сања Петровић 

Наставници, 

ученици I3 – IV3 

К1- 

К4 

Пројекат 

 

Оштро Перце  Новембар 2016. 

– април 2017. 

Библиотекар и наставници Ученици, 

библиотекар, 

наставници 

К1- 

К4 

Радионице у оквиру 

пројекта 

ПО на преласку у средњу 

школу 

Одељенско 

веће седмог и 

осмог разреда 

Септембар 

2016. – мај 

2017. 

Чланови Тима, наставници 

и библиотекар 

Наставници, 

ученици, педагог, 

библиотекар  

К1- 

К4 

Пројекат  Јубилеји - Обележавање 

годишњица школе 

 Октобар 2016. 

– мај 2017. 

Наставници, стручни 

сарадници, директор 

Наставници, 

ученици, гости 

К1- 

К4 

Приказ активности Најуспешнија активност - 

презентација, анализа и 

дискусија 

Стручно веће 

језика 

Јун 2017. Чланови већа Чланови стручног 

већа 

К1- 

К4 

Приказ активности Најуспешнија активност - 

презентација, анализа и 

дискусија 

Стручно веће 

природних 

наука 

Јун 2017. Чланови већа Чланови стручног 

већа 

К1- 

К4 

Приказ активности Најуспешнија активност - 

презентација, анализа и 

дискусија 

Стручно веће 

разредне 

наставе 

Јун 2017. Чланови већа Чланови стручног 

већа 

К1- 

К4 

Приказ активности Најуспешнија активност - 

презентација, анализа и 

дискусија 

Стручно веће 

вештина и 

уметности 

Јун 2017. Нада Аранђеловић 

Маја Вучић 

Мирослав Станковић 

Чланови стручног 

већа 

К1- 

К4 

Приказ активности Најуспешнија активност - 

презентација, анализа и 

дискусија 

Стручно веће 

историје и 

географије 

Јун 2017. Радица Јаћимовић 

Слободан Карановић 

Чланови стручног 

већа 

К1- 

К4 

Приказ активности Најуспешније активности у 

школи - презентација, 

анализа и дискусија 

Наставничко 

веће 

Јун 2017. Председници стручних 

већа 

Чланови 

Наставничког већа 

 


