На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања
наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број
13/2012), ОШ „Моша Пијаде“ у Гудурици доноси:
ПЛАН СТРУЧНОГУСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА НАСТАВНИКА И
СТРУЧНИХ САРАДНИКА ОШ „МОША ПИЈАДЕ“ У ГУДУРИЦИ
ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ
Под сталним стручним усавршавањем наставника, васпитача и стручних
сарадника, у смислу овог правилника, подразумева се праћење, усвајање и
примена савремених достигнућа у науци и пракси ради остваривања циљева и
задатака образовања и васпитања и унапређивања образовно-васпитне
праксе.
Стално стручно усавршавање остварује се активностима:
1) које самоиницијативно предузима наставник, васпитач и стручни сарадник
ради унапређивања свог професионалног развоја и образовно-васпитног рада;
2) које школа планира својим годишњим програмом рада:
-на нивоу стручних органа;
-организовањем семинара по програмима;
-остваривањем својих развојних програма;
4) које организује Министарство просвете или Завод за унапређивање
oбразовања и васпитања, установа, стручно друштво, односно удружење или
привредно друштво, регистровано за обављање делатности у области
образовања и васпитања;
5) које се организују на међународном нивоу у области образовања и
васпитања, односно учешћем на међународним семинарима и скуповима, у
сарадњи са Министарством и другим установама и организацијама.
У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник треба да
оствари 68 сати годишње различитих облика стручног усавршавања, од чега
24 сата похађањем одобрених програма и стручних скупова (из Каталога
стручног усавршавања), а осталих 44 сата стручним усавршавањем које
предузима установа у оквиру својих развојних активности и то:
1. Извођењем угледних часова, односно активности са дискусијом и
анализом
2. Излагањем са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и
анализом

3. Приказом књиге, приручника, стручног чланка, часописа и
дидактичког материјала из области образовања и васпитања
4. Остваривањем истраживања које доприноси унапређењу и афирмацији
образовно васпитног процеса
5. Публиковањем стручних радова
6. Стручним посетама и студијским путовањима дефинисаним Годишњим
програмом или Развојним планом установе.
7. Остваривањем пројеката образовно-васпитног карактера у установи
8. Учешћем на смотрама и такмичењима
9. Учествовањем у раду стручног актива, удружења која доприносе
унапређењу и афирмацији образовно васпитног процеса
10.Учешћем у маркетингу школе
11.Радом у радним телима и програмима
Учествовање у наведеним активностима се бодује на основу Документа
о вредновању сталног стручног усавршавања у установи, који је
усвојен на седници Наставничког већа одржаној 28.09.2017.
Осим
учешћа наставника и стручних сарадника у наведеним
активностима, које ће сваки наставник одн. стручни сарадник реализовати
у складу са својим интересовањима, школа ће за све запослене,
ангажоване у васпитно-образовном процесу организовати у школи
семинаре:
1. Претпоставке успешне наставе, у организацији Центра за примењену
педагогију.Трајање семинара је један дан (8 бодова).
2. Инклузија по мери детета, за васпитаче, учитеље, наставнике и
стручне сараднике, у организацији Института за експерименталну
фонетику и патологију, у периоду фебруар-април 2018. године. Аутор и
реализатор овог семинара је др. сци. Мирјана Совиљ. Трајање семинара
је два дана ( 16 бодова). Семинар подржава компетенцију наставника
К2 ( компетенције за поучавање и учење) и припада П1 области
приоритета (индивидуални приступ у раду са децом, ученицима и
полазницима коришћењем различитих метода и облика рада). Од
неколико предложених семинара, већина наставника се изјаснила да би
желели да похађају овај семинар,

3. Такође, организоваће се наставак обуке за рад у дигиталној
учионици и за прављење power point презентација, која је започета
школске 2012/13. године, али није у потпуности реализована.
Ову обука је предвиђена Развојним планом школе у циљу унапређења
квалитета наставе применом савремених информационих технологија,
што је један од приоритетних развојних циљева наше школе.
Наведени план стручног усавршавања и напредовања сачинио је стручни тим
за планирање и реализовање стручног усавршавања у саставу:
1.Дејана Баница,педагог
2.Силвана Јенча, наставник разредне наставе
3.Романца Паску, библиотекар

У Гудурици,
28.09.2017.

Директор школе
_________________
проф.Ненад Васић

