ПРАВИЛНИК О ИНТЕРНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ

Правилник је настао на основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању
звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 13/2012).
Сваки наставник је у обавези да води личну евиденцију о остварном стручном
усавршавању, као и да прикупља доказе о истом.

ТИПОВИ
АКТИВНОСТИ

УГЛЕДНИ/ОГЛЕДНИ
ЧАС1

ОБУКА НАСТАВНИКА У
ШКОЛИ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ПОСЕЋЕНОГ
СЕМИНАРА2

ВРСТЕ АНГАЖМАНА У ОКВИРУ
АКТИВНОСТИ

БРОЈ САТИ

Аутор – реализатор угледног/огледног часа

8

Асистент - реализатор

6

Посматрач – учесник

2

Аутор – реализатор интерне обуке

10

Асистент - реализатор

8

Посматрач – учесник, полазник

4

Излагач – презентер посећеног стручног
семинара

5

Слушалац – учесник

2

1

Реализација угледног / огледног часа подразумева: писање припреме за час, организацију простора и времена, припрему наставног материјала, реализацију часа, сређивање података са евалуационих листова и самоевалуацију. Посматрач-ученик је у обавези да: присуствује часу, евидентира уочене квалитете часа током
попуњавања евалуационе листе и да учествује у дискусији.
2
Презентација посећеног семинара, прикази књига, чланака, приручника, сајтова, рецензија и сл. подразумева: писану припрему за излагање, организацију излагања, реализацију и анализу. Слушалац – учесник треба
да: присуствује, учествује у дискусији са освртом на могућности примене у пракси.

1

ПРИКАЗИ КЊИГА,
ЧЛАНАКА

ПРИКАЗИ САЈТОВА...

ТАКМИЧЕЊА И
СМОТРЕ

ПУБЛИКОВАЊЕ И
ПРИКАЗ СОПСТВЕНИХ
КЊИГА, ПРИРУЧНИКА,
ЧЛАНАКА, НАСТАВНИХ
СРЕДСТАВА...

Излагач – презентер туђе књиге, чланка,
приручника, часописа, дидактичког материјала

6

Слушалац – учесник

1

Излагач – презентер туђег сајта, блога, поста,
аплета, друштвених мрежа...

5

Слушалац – учесник

1

Припрема и учешће са ученицима на
републичким и међународним такмичењима или
смотрама

10

Припрема и учешће са ученицима на окружном
такмичењу или смотри

4

Координација организације такмичења/смотре

4

Учесник у организацији такмичења/смотре члан комисије

2

Учесник у организацији такмичења смотре –
дежурни наставник

1

Аутор/коаутор објављеног стручног рада у
часопису – излагач

15

Аутор реферата на конгресу, конференцији,
симпозијуму – излагач

20

Аутор објављене књиге, приручника, практикума,
наставног средства – излагач

30

Слушалац – учесник

2

Рецензент уџбеника или стручне књиге

15

2

ИСТРАЖИВАЧКИ
ПРОЈЕКТИ ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ
КВАЛИТЕТА РАДА
ШКОЛЕ

СТРУЧНИ
АКТИВИ/ДРУШТВА ...

Аутор акредитованог програма стручног
усавршавања

15

Акредитација стручног скупа, трибине, округлог
стола...

7

Аутор/руководилац/координатор истраживачког
пројекта у области образовања (ван школе)

20

Аутор/руководилац/координатор истраживачког
пројекта за унапређивање квалитета рада школе
(у школи)

10

Учесник у реализацији истраживачког пројекта
ван школе – члан тима

10

Учесник у реализацији истраживачког пројекта у
школи – члан тима

5

Аутор публикације о пројекту ван школе презентер

12

Аутор публикације о пројекту у школи презентер

6

Слушалац - учесник

1

Председник - руководилац стручног
актива/друштва Града

5

Учесник у раду стручног актива/друштва на
нивоу Града

ОСТВАРИВАЊЕ
ПРОЈЕКАТА И
ПРОГРАМА
ОБРАЗОВНО-

2 по
активности

Аутор пројекта – координатор

10

Учесник у писању пројекта – члан пројектног
тима

5

3

ВАСПИТНОГ
КАРАКТЕРА У ШКОЛИ

Организатор (изложби, приредби, фестивала,
хуманитарних и еколошких акција, трибина,
радионица, квизова, књижевних сусрета ...)
Аутор сценарија – организатор ученичких
позоришних представа и приредби
Координатор – асистент у организацији горњих
активности
Организатор активности (посетне, биоскопу,
позоришту, концерту, излети, учешће у
спортским и културниом манифестацијама ...)

РАД СА
ПРИПРАВНИЦИМА,
СТУДЕНТИМА

МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ,
ШКОЛСКИ САЈТ,
ЕЛЕКТРОНСКИ
ШКОЛСКИ ЧАСОПИС,
ЛИЧНИ НАСТАВНИЧКИ
САЈТОВИ,
ЕЛЕКТРОНСКИ
ДНЕВНИК

6

20 сати по
догађају
4 сата

3 по
активности

Реализатор наставе/консултација којима
присуствују студенти/приправници са
менторима

3

Рад са студентима

5

Рад са приправницима

15

Администратор сајта

20

Координатор сајта

12

Лектор сајта

10

Сарадник на сајту

4

Промотер (изјаве, интервјуи, гостовање у
медијима, саопштења, израда и дистрибуција
промотивносг материјала...)

3 по
активности

Лични наставнички сајт везан за наставни процес
– аутор и администратор

10

Администратор Мудла

20

Сарадник – аутор наставног материјала за Мудл

4

8 за сваку
наставну
тему

РАД У РАДНИМ
ТЕЛИМА/ТИМОВИМА
У ШКОЛИ3

РАД У РАДНИМ
ТЕЛИМА И
ПРОГРАМИМА ОД
НАЦИОНАЛНОГ
ЗНАЧАЈА И У
ОРГАНИЗАЦИЈИ
ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ

Сарадник – корисник Мудла

2

Главни уредник – администратор школског
часописа

20

Лектор школског часописа

8

Сарадник – аутор прилога у школском часопису

3

Администратор електронског дневника

20

Координатор

10

Члан тима

4

Координатор програма од националног значаја
(Писа истраживање, национално тестирање
ученика, професионална оријентација...)

20

Члан тима – учесник у реализацији програма од
националног значаја

10

Носилац реализације програма/пројекта локалне
управе (стратегије, радна тела, еколошки
пројекти, превенција наркоманије, безбедност
деце...)

10

Члан тима – учесник у реализацији програма
локалне управе

5

Учесник у обуци за реализацију завршног испита

3

3

Наставници и стручни сарадници који су ангажовани у Стручном активу за развојно планирање, Стручном
активу за развој школског програма, Тиму за самовредновање, Тиму за заштиту ученика и запослених од насиља, злостављања и занемаривања (ШБН) и Тима за инклузију не могу добити посебне сате стручног усавршавања у оквиру установе, јер су њихова ангажовања обухваћена 40-часовном структуром радног
времена.

5

