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АНЕКС ПРАВИЛНИКА БОДОВАЊА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОКВИРУ УСТАНОВЕ 

(важи од 1.9.2022. године) 

 

ОБЛАСТ 

ПРИОРИТЕТА 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

 

ДОКАЗИ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

БОДОВАЊЕ 

1.  

Угледни / 

огледни часови 

праћени 

дискусијом и 

анализом 

(иновације у 

наставном 

процесу) 

 

K1 

1.0 

Реализација 

угледног/огледног часа 

уз присуство колега и 

ПП службе са обавезном 

анализом и 

дискусијом. 

Остварени исходи и 

циљани стандарди 

постигнућа ученика, 

унапређивање наставе, 

развијање и унапређење 

наставничких и 

ученичких компетенција. 

Потврда о одржаном 

угледном /огледном 

часу, односно потврда 

о присуству и учешћу 

у дискусији и анализи 

часа. Методичка 

припрема, продукти 

рада, видео-запис, 

текст и фотографије 

на страници и сајту 

школе. 

наставници, 

стручни сарадници 

реализатор: 8 

асистент: 4 

присуство и 

анализа: 2 

1.1 

Реализација радионице 

(ученичког парламента, 

професионалне 

оријентације, бриге о 

здрављу, животној 

средини,превенције 

насиља, са родитељима) 

Унапређивање наставе и 

подстицање мотивације 

ученика уз развијање 

наставничких и 

ученичких компетенција. 

Сарадња са родитељима 

и локалном заједницом. 

Методичка припрема 

и прилози; 

фотографије, 

продукти рада,  

видео-запис текст и 

фотографије на 

страници и сајту 

школе. 

наставници, 

стручни сарадници 

реализација 

радионице: 6 

асистент: 2 

присуство: 1 

1.2 

Тематски дан (за 

учитеље:повезани сви 

наставни предмети који 

су у распореду тога дана 

Остварити исходе 

иобразовне стандарде 

постигнућа ученика, 

унапређивање наставе и 

мотивација ученика. 

Методичка припрема 

за тематски дан у којој 

су приказани сви 

предмети по 

распореду, 

наставници, 

стручни сарадници 

реализатори: 3 
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кроз интегративни 

приступ). 

евалуациони 

листићи,фотографије, 

записи, прилози 

1.3 

Вођење сопственог сајта 

или блога 

едукативног 

садржаја од значаја за 

наставни процес 

 

ИКТ иновацијама у 

настави развијају се 

дигиталне 

компетенције 

ученика, подиже се 

мотивација ученика за 

учење и унапређују 

наставничке 

компетенције. 

Сајт/блог, односно 

креиран 

дигитални час, 

завршен онлајн курс 

(веб 

адреса). 

наставници креатор сајта / 

блога: 6 

 

1.4 

Менторски рад са 

приправницима 

Увођење у посао, 

саветодавни рад, вођење 

менторског дневника. 

Записници и извештај 

о менторству. 

наставници,  

стручни сарадници 

ментор: 24 (за 

годину дана) 

1.5 

Менторски рад са 

студентима 

Увођење у посао, 

саветодавни рад, вођење 

менторског дневника. 

Записници и извештај 

о менторству. 

наставници,  

стручни сарадници 

ментор: 5 (за 

недељу дана) 

1.6 

Писање наставног 

програма за Школски 

програм (или анекс) 

Писање наставног 

програма, сређивање, 

обрада табела. 

Школски програм. наставници, 

стручни сарадници 

координатор: 4 

(по разреду) 

учесник: 2 (по 

програму) 

2.  

Јачање 

професионалних 

капацитета 

запослених 

(општа питања 

струке) 

 

K1, K2 

2.0 

Евалуација и рецензија 

уџбеника 

Рад на развијању 

компетенција наставника 

у оквиру уже 

стручности. 

Приказ евалуације 

или рецензије 

уџбеника. 

наставници евалуатор: 4 

рецензент: 8 

2.1 

Објављивање 

стручних радова у 

стручним часописима 

Унапређене 

компетенције, 

напредовање у звању 

Објављени радови у 

стручним часописима. 

аутор рада аутор: 8 

2.2 

Планирање и 

организација стручних 

Организованa 

трибина, предавање, 

стручни скуп, 

Потврде, фотографије управа,  

стручни сарадници, 

наставници 

организатор: 6 

прегледачи: 4 

дежурни: 2 
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скупова, трибина, 

предавања и школских 

такмичења 

такмичење или 

смотра 

учешће:1 (по 

ученику) 

2.3 

Припрема тестова за 

такмичење (Читалићи, 

школска такмичења) 

Писање питања на три 

нивоа тежине за тестове. 

Тестови, записници. наставници реализатор: 5 (по 

тесту за разред) 

2.4 

Креирање и вођење 

програма стручног 

усавршавања у школи 

(интерне обуке и курсеви 

у школи) 

Реализоваа обука или 

курс и унапређене 

компетенције 

Потврда о реализацији 

/ 

завршеном курсу или 

обуци у оквиру 

установе 

креатор обуке, 

курса, 

полазници 

креатор курса: 

10 

пoлазници: 4 

2.5 

Писање и учешће у 

пројектним 

активностима 

(аплицирање) који су од 

образовно-васпитног 

значаја 

Унапређено школско 

окружење, наставни 

процес, компетенције и 

ученика и наставника. 

Конкурсна 

документација 

(апликација, 

мониторинг, 

извештај) 

координатор 

пројекта и 

сарадници 

координатор:8 

учесници: 4 

2.6 

Координисање пројектом  

(Еразмус+) 

(комуникација са 

фондацијом Темпус, 

комуникација са страним 

провајдером, 

организација путовања, 

извештавање са 

састанака, извештавање 

са мобилности, 

постављање материјала, 

извештаја и слика на 

Унапређено школско 

окружење, наставни 

процес, компетенције и 

ученика и наставника. 

Конкурсна 

документација 

(апликација, 

мониторинг, 

извештај) 

координатор 

пројекта и 

сарадници 

координатор 

пројекта:15 

 

активни 

сарадници: 2 
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кориснички простор 

Еразмус +, писање 

завршног извештаја) 

2.7 

Учесници мобилности 

(похађање курса у 

иностранству, 

посматрање на радном 

месту у школама у 

иностранству - job 

shadowing, презентација 

са мобилности, 

учествовање у 

дисеминацији пројекта - 

презентација у школи и 

ван ње, јавне трибине, 

ТВ наступ и сл. 

Унапређено школско 

окружење, наставни 

процес, компетенције и 

ученика и наставника. 

Конкурсна 

документација 

(апликација, 

мониторинг, 

извештај) 

координатор 

пројекта и 

сарадници 

учесници: 3 (по 

активности) 

2.8 

Долазак страних 

партнера на посматрање 

рада у нашој школи 

(контакт са страним 

партнерима, учествовање 

у оранизацији и пријему, 

промоција школе, јавни 

наступ на телевизији) 

Унапређено школско 

окружење, наставни 

процес, компетенције и 

ученика и наставника. 

Извештаји, текст и 

фотографије на 

страници и сајту 

школе. 

координатор 

пројекта и 

сарадници 

учесници: 2 (по 

активности) 

2.9 

Језичка и културолошка 

припрема за мобилност 

(курс језика) 

Компетенције 

наставника се 

унапређују. 

Извештаји, записници 

са одржаних часова, 

текстови и 

фотографије на сајту и 

страници школе. 

предавач 

(наставник страног 

језика) и полазници 

предавач: 3 (по 

часу)  

учесници 1 (по 

часу) 

 

2.10 

Извештавања са 

На седницама 

Наставничког већа, 

Извештаји, 

презентације, 

наставници, 

стручни 

3 (по 

извештају) 
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семинара, трибина, 

састанака стручних 

актива. 

Стручних већа – 

извештај са стручног 

скупа, семинара, 

трибине. 

записници, 

фотографије. 

сарадници 

2.11 

Сарадња са 

институцијама локалне 

заједнице, стручним 

активима, подружницама 

и др. органима на нивоу 

града, општине или 

Републике. Учествовање 

у раду и активностима 

које су од значаја за 

унапређење 

образовно-васпитног 

процеса на нивоу 

града, општине, 

Републике, програмима 

од националног значаја, 

модел центра, огледа. 

Афирмација васпитно--- 

образовног процеса на 

нивоу града, 

општине, Републике; 

унапређење 

компетенција и 

стицање искуства и 

примера добре 

праксе (посредно и 

афирмација школе); 

реализација 

програма огледа, модел 

центра, 

програма од 

националнног значаја 

 

Позив/записник са 

састанака, продукти 

рада, медијски 

извештаји и сл. 

 

Ангажовани 

наставници 

 

учесник: 2 (по 

састанку) 

носилац пројекта: 

8 

реализатор 

активности: 4 

2.12 

Учествовање на 

стручним или 

студијским 

путовањима са циљем 

стицања увида у 

примере добре праксе, 

рад других школа и 

наставника 

 

Унапређене 

компетенције, 

размена искуства и 

примери добре 

праксе 

Потврда/сертификат, 

извештај са 

стручног путовања, 

фотографије 

наставници,  

стручни сарадници,  

управа 

организатор 

путовања/ 

посете: 6 

учесници: 2 (по 

дану) 

2.13 

Неакредитовани 

Унапређене 

компетенције, 

Потврда/ 

сертификат, извештај 

Учитељи, 

наставници, управа 

присуство: 1 
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скупови, 

конференције, трибине, 

сајмови 

(презентација наст. 

средстава, образовних 

технологија, 

платформи и сл.) 

размена искуства и 

примери добре 

праксе 

са 

стручног путовања, 

фотографије 

2.14 

Рад у школским 

тимовима 

Активним радом у 

школским тимовима 

наставници 

доприносе унапређењу 

школског окружења 

и наставног процеса 

Записник са састанка 

тима 

наставници, 

стручна служба, 

директор, 

помоћник 

директора 

рад у тиму: 1 по 

састанку 

(+1 за 

координатора) 

2.15 

Записничар на 

Наставничком већу 

Вођење записника, 

сређивање, оверавање, 

објављивање на огласној 

табли. 

Записници са седница 

Наставничког већа. 

записничар записничар: 5 (по 

полугодишту) 

2.16 

Члан Школског одбора  

Учешће у раду Школског 

одбора. 

Записници са 

састанака Школског 

одбора. 

члан Школског 

одбора 

члан: 4 (по 

полугодишту)  

2.17 

Председник стручног 

већа 

Састанци стручног већа 

и решавање питања 

наставе уско везаних за 

одређени наставни 

предмет 

Записници  наставници председник: 2 (по 

полугодишту) 

2.18 

Држање обука 

наставницима (обуке 

прописане од стране 

МПНТР, ауторске обуке 

и сл.)  

Професионално и 

стручно усавршавање 

наставника 

Извештаји са 

одржаних обука 

наставници, 

стручни сарадници, 

директор школе 

водитељ по дану 

обуке: 5  

2.19 

Инструктивно-

Професионално и 

стручно усавршавање 

Извештаји са посета 

часовима 

педагошки 

саветници, 

посета: 2 (по часу) 
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саветодавни рад са 

наставницима приликом 

посете часовима 

 

наставника и развијање 

компетенција наставника 

стручна служба, 

директор 

2.20 

Истраживања 

Спроведена 

професионална, 

културолошка, 

социјална и др. 

истраживања дају 

смернице за даљу 

координацију наставног 

процеса. 

 

План истраживања, 

анкета, анализа, 

статистика. 

наставници, 

стручни сарадници 

аутор 

истраживања: 6 

учесник: 1 

2.21 

Администратор за ес 

дневник  

 

Одржавање система и 

техничка помоћ колегама 

у раду на ес дневнику. 

Записници, ес 

дневник 

наставници администратор: 5 

(по полугодишту) 

2.22 

Одржавање рачунара 

током године 

Рад на одржавању 

система. 

Записник. наставник 

Информатике, 

Технике и 

технологије 

 

радник на 

одржавању:5 (по 

полугодишту) 
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3.  

Културне и 

друштвене 

манифестације, 

спортске 

активности и 

остали облици 

културног и 

научног 

деловања 

образовно- 

васпитног 

карактера у 

школи 

 

К2 

3.0 

Пријем првака 

Дан школе 

Новогодишњи вашар 

Свети Сава 

Осмомартовски базар 

Ускршњи вашар 

Фестивал науке 

Светосавска 

академија 

Дан планете  

Земље и 

сл. догађаји 

обимнијег  

карактера. 
 

Обележити кључне 

догађаје у животу 

школе : пријем нових 

ђака у школу, недељу 

посвећену деци, Дан 

школе, школску 

славу низом 

активности 

културног, забавног, 

спортског и 

хуманитарног 

карактера, 

позоришне представе,  

приредбе, 

фестивали, академије. 

 
 

Фотографије, 

видео-запис, 

текст. 
 

наставници 
 

креатор и 

координатор 

програма: 6 

посета са 

ученицима: 2 

  организатор                   

  приредбе - 

  академије, на     

  нивоу школе: 15 

3.1 

Дечија недеља са 

организованим 

активностима за сваки 

дан 

Обележавање прве 

недеље у октобру кроз 

различите активности. 

Фотографије, текст на 

страници и сајту 

школе 

наставници, 

стручни сарадници 

реализатор: 10  (за 

целу недељу) 

3.2 

Тематске изложбе 

ученичког 

стваралаштва 

 

 

Организована 

изложба ученичких 

ликовних, 

литерарних  

радова, 

фотографија... 
 

Продукти рада 

(фотографије, 

ликовни 

радови, 

књижевни 

радови и сл.) 
 

наставници 

предметне 

наставе, 

ученици 
 

  приређивач 

изложбе: 2 

посета са 

ђацима: 1 
 

3.3 

Спортска  

такмичења – 

турнири / школски 

ниво 
 

Промоција 

здравих 

стилова живота, 

неговање  

фер-плеја и 

културе  

Дипломе, 

похвалнице,  

списак 

учесника, 

фотографије, 

прилози 
 

наставници 

физичког 

васпитања 
 

организатор: 4 
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понашања, 

толеранције и 

такмичарског  

духа. 
 

3.4 

Савез за школски спорт – 

општински ниво 

Промоција 

Здравих стилова живота, 

неговање фер-плеја и 

културе понашања, 

толеранције 

итакмичарског  

духа. 

Дипломе, 

похвалнице,  

списак 

учесника, 

фотографије, 

прилози 

наставници 

физичког 

васпитања 

организатор: 8 

3.5 

Јесењи и пролећни крос 

Промоција спорта, брига 

о здрављу, неговање 

физичке 

културе 

Похвалнице,  

списак учесника, 

текст и фотографије 

на сајту и страници 

Наставници 

физичког 

васпитања 

организатор 

такмичења: 4  

 

3.6 

Организоване посете 

другим установама: 

Културном центру, 

Завичајном музеју, 

Спортској хали, Дому 

здравља (едукативно 

предавање и сл.) 

Бар једном годишње 

посета једној 

биоскопској 

представи, једној 

позоришној представи, 

једној изложби и неком 

спортском дешавању 

типа утакмице, уличних 

трка и сл. 

Списак учесника, 

текст и фотографије 

на сајту и страници 

Разредне 

старешине, 

наставници 

физичког 

васпитања, 

наставник ликовне 

културе 

организатор: 3 (по 

посети) 

4.  

Подршка 

ученицима  

K3 

4.0 

Ђачки парламент – 

вођење радионице, 

дискусије, размене 

искуства и сарадња са 

другим парламентима 

Вршњачки тимови, 

унапређена 

проактивност ученика 

фотографије, координатор, 

стручна служба 

реализатор: 6 

 

4.1 

Професионална 

Упис у адекватне средње 

школе 

прилози Тим за 

професионалну 

реализатор: 6 
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оријентација – 

вођење радионице, 

посете Сајму 

образовања, сусрети са 

експертима, учешће на 

менторским 

састанцима 

оријентацију 

4.2 

Завршни испити 

Постигнућа: 

основни ниво ће постићи 

80%, а напредни ниво 25 

% ученика 

Статистика и 

извештаји са 

завршног испита 

наставници, 

разредне 

старешине 

координатор 

уписа: 6 

супервизор: 12 (за 

сва три дана) 

прегледачи: 4 

дежурство: 2 

4.3 

Ученици по ИОП –у 

– праћење развоја и 

постигнућа 

ученика 

Развијање компетенција 

за рад по ИОП-у, 

праћење 

напредовања и 

постигнућа 

ученика 

Документација наставници, 

стручна служба 

наставник: 2 (по 

ученику, по 

полугодишту) 

Разредни 

старешина: 2 (по 

ученику по 

полугодишту) 

4.4 

Ученичке екскурзије, 

рекреативна настава, 

излети 

Очигледна настава Извештај о 

реализацији 

наставници вођа путовања: 4 

екскурзија: 2 по 

дану 

рекреативна 

настава: 8 

(укупно) 

4.5 

Учешће на такмичењима 

и смотрама –припрема и 

праћење напредовања и 

постигнућа ученика 

Учешће на свим 

такмичењима које 

прописује 

Министарство, као и 

смотрама у организацији 

Евиденција о 

припреми (дневник 

дод. активности и 

извештај о припреми), 

извештај са 

наставници из 

чијих 

предмета се 

организују 

такмичења 

 

школско: 2 (по 

ученику) 

општинско: 4 

окружно: 6  
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Културно – просветне 

заједнице, остваривање 

резултата. 

 

такмичења, дипломе, 

похвалнице... 

републичко: 8 

(освојено место 

од 1-3 још 2) 

4.6 

Учешће на конкурсу 

(литерарни, ликовни, 

екололошки, дигитални 

и др.) 

Реализован конкурс, 

стечене награде, похвале 

и сл. 

Евиденција, дипломе, 

похвалнице... 

наставници учешће на 

конкурсима: 1 (по 

ученику) 

4.7 

Припрема за смотру 

хорова 

Такмичарски дух, развој 

компетенција ученика и 

наставника, рад на 

развоју талента. 

Похвалница, диплома. наставник Музичке 

културе 

реализатор: 10 

5.  

Промоција и 

афирмација 

школе 

K4 

5.0 

Видео монтажа спотова, 

клипова, филмова. 

Афримација школе, 

наставника, иновација у 

раду, ученика 

Видео материјали наставници реализатор: 3 (по 

материјалу) 

5.1 

Сајт школе - пратити и 

представљати 

актуелности у 

наставном процесу и 

школском животу, 

постигнућа ученика, 

резултате 

истраживања, 

примере добре праксе и 

др. 

Водити савремену 

презентацију школе. 

Сајт школе (прилози)  (администратор), 

чланови Тима за 

маркетинг, 

библиотекар, 

ученици 

администратор: 

6 

наставници који 

приложе чланак 

или извештај на 

сајт:1  
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5.2 

Часопис школе - 

пратити, представљати 

актуелности у 

наставном процесу и 

школском животу, 

постигнућа ученика, 

резултате истраживања, 

примере добре праксе... 

Промоција и 

праћење школског 

живота, постигнућа, 

актуелности и друго. 

Активности од 

значаја за васпитно- 

образовни процес 

Школски часопис 

(штампан или 

дигитални), прилози 

наставници српског 

језика, 

информатике, 

наставници, 

ученици, 

координатор Тима 

за маркетинг 

уредник: 15 

наставници који 

приложе чланак за 

часопис: 2 

 

5.3 

Техничка подршка и 

обрада школског 

часописа у дигиталној 

форми 

Активности од 

значаја за васпитно- 

образовни процес 

Школски часопис 

(штампан или 

дигитални), прилози 

наставник 

Информатике, 

Технике и 

технологије 

реализатор – 

информатичар: 10 

5.3 

Сарадња са родитељима 

укључивање родитеља у 

живот школе, 

учешће родитеља у 

настави (радионице, 

културно-друштвене 

активности и сл.) 

Ангажовани 

родитељи доприносе 

унапређењу 

школског живота и 

афирмацији школе у 

граду. 

 

План сарадње са 

родитељима, 

продукти рада, 

фотографије, 

извештаји и сл. 

наставници 

 

Наставник 

организатор 

родитеља госта на 

часу (представља 

своје занимање 

или занат): 2 

радионице са 

родитељима: 4  

5.4 

Руководиоци издвојених 

одељења 

Ангажовање око сарадње 

са локалном средином, 

родитељима, афирмација 

школе. 

Фотографије, 

записници. 

наставници руководилац: 4 

(по полугодишту) 

 

Тим за стручно усавршавање, школска 2022/23. година 
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