
На основу   члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017,27/2018 И 10/2019 ,) Правилника о сталном 
стручном усавршавању и стицању звања наставника и стручних сарадника („Службени 
гласник РС“, број 13/2012 „Службени гласник РС“ број 81/17, Правилник о изменама и 
допунама Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања 
наставника, васпитача и стручних сарадника – „Службени гласник РС“, број 48/18) , на 
предлог Наставничког већа  ОШ ,,Бора Станковић”с. Тибужду у Врању ,школски одбор 
на седници одржаној дана 09.12.2022.године  доноси 
 

ПРАВИЛНИК  О ВРЕДНОВАЊУ 
СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ  

 
         У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник има 68 сати 
годишње различитих облика стручног усавршавања, од чега је 24 сата право на 
плаћено одсуство из установе ради похађања одобрених програма и стручних 
скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих развојних активности. 
         Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима 
установа у оквиру својих развојних активности, и то:         

1. Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и 
анализом 

Активност 

Бро
ј 

сат
и 

Опис активности Докази: 

Извођење угледног часа 
 
 

8 

Писана припрема за час 
Организација простора и времена 
Припрема наст. материјала 
Иновативна средства  
Реализација часа 
Сређивање података са 
евалуационих листова 
Самоевалуација 

 

Извођење сопствено 
креиране радионице 

8 

Писање сценариа радионице 
Организација простора и времена 
Иновативна средства 
Реализација радионице 

 

Извођење радионице из 
неког програма 

6 

Припрема за реализацију радионице 
Организација простора и времена 
Иновативна средства 
Реализација радионице 

 

Асистент – помоћник 
 

4 

Помоћ у припреми часа 
Асистенција током извођења часа 
Попуњавање евалуационих листова 
Учешће у дискусији 

 

Присуствовање  часу и 
дискусија  

3 

Присуствовање 
Евидентирање уочених квалитета 
часа  
Попуњавање евалуационих листова 
Учешће у дискусији 

 



Присуствовање  часу и 
дискусија 

2 Учешће у дискусији 
 

Ако се час, активност, радионица изводи у комбинованом одељењу или у одељењу у 
коме се образују ученици за који је израђен ИОП број сати ономе ко изводи активност 
се увећава за два. 

 
2. Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом 
(сати се рачунају по одржаном састанку стручног органа) 

 

Активност 

Бро
ј 

сат
и 

Опис активности 
 

Докази: 
 

Излагач 6 

Писана припрема за излагање 
Организација излагања 
Припрема материјала за присутне 
Реализација, анализа и дискусија 

 

Асистент - помоћник 3 
Помоћ у припреми за излагање 
Аситенција током излагања 
Учешће у дискусији 

 

Присуствовање  часу и 
дискусија 

2 

Присуствовање  
Учешће у анализи и дискусији о 
примени у сопственој пракси 
Анализа могућности за примену у 
сопственој пракси 

 

    3. Примена наученог са стручног усавршавања са обавезном дискусијом и 
анализом  

Активност 

Бро
ј 

сат
и 

Опис активности Докази: 

Излагач 8 
Писана припрема за излагање 
Организација излагања 
Реализација 

 

Асистент - помоћник 4 
Помоћ у припреми за излагање 
Аситенција током излагања 
Учешће у дискусији 

 

Присуствовање  часу и 
дискусија 

2 
Присуствовање  
Учешће у анализи и дискусији о 
примени у сопственој пракси 

 

       4.Приказ резултата праћења развоја детета и ученика 

Активност 

Бро
ј 

сат
и 

Опис активности Докази: 



Излагач 5 
Приказ резултата праћења развоја 
детета и ученика (систем подршке и 
постигнућа) 

 

Асистент - помоћник 3 

Помоћ у анализи резултата 
Помоћ у припреми приказа резултата 
Аситенција током излагања 
Учешће у дискусији 

 

Присуствовање излагању  2 
Присуствовање  
Анализа 
Примена у сопственој пракси 

 

5. Приказ  обављеног студијског путовања, стручне посете, стручног скупа 
(сати се рачунају по одржаном састанку стручног органа) 

Активност 

Бро
ј 

сат
и 

Опис активности Докази: 

Излагач 6 
Писана припрема за излагање 
Организација излагања 
Реализација, анализа и дискусија 

 

Присуствовање   2 
Присуствовање  
Учешће у анализи и дискусији о 
примени у пракси 

 

    6. Активности усмерене на промоцију школе 

Активност 

Бро
ј 

сат
и 

Опис активности 

 
 
Докази: 

Израда и ажурирање 
школског сајта 

20 Креирање и одржавање сајта  

Уређивање садржаја 
појединих страна сајта или 
школског часописа (страна 
одређеног предмета или 
секције) 

5 Припема приказа и презентација  

Организовање јавне 
промоције школе (Дан 
отворених врата, Пример 
добре школе, Дан школе, 
Дан Светог Саве...) 

15 
Планирање, организација и реализација 
програмских активности 

 

Координатор 15 
Помоћ у организацији и реализацији 
активности 

 

Учесник 10 Присуствовање, дискусија  

Израда летописа, 
информатора о раду 
школе, израда промотивног 

5 
Планирање, организација и реализација 
програмских активности 
 

 



материјала школе 

7.Приказ  књиге, припучника, стручног чланка, часописа и  дидактичког 
материјала (сати се рачунају по одржаном састанку стручног органа) 

Активност 

Бро
ј 

сат
и 

Опис активности 

 
    Докази: 

Излагач 5 
Писана припрема приказа, 
организација активности и 
презентација приказа 

 

Слушалац 2 

Присуство  
Учешће у дискусији 
Анализа могућности  примене у 
пракси 

 

    8. Публиковање стручних  радова, ауторства и коауторства књиге,припучника,  
мултимедијалних садржаја, наставних средстава... (сати се рачунају по 
одржаном састанку стручног органа) 

Активност 

Бро
ј 

сат
и 

Опис активности Докази: 

Аутор/коаутор књиге, 
приручника,практикума 

20 

Објављивање стручне књиге, 
приручника 
Писана припрема и презентовање 
у установи 

 

Рецензија књиге, уџбеника 15 
Рецензија уџбеника или стручне 
књиге 

 

Аутор/коаутор стручног 
чланка, дидактичгог 
материјала 

10 

Објављивање рада у стручном 
часопису/ листу 
Писана припрема и презентовање 
у установи 
 

 

Акредитација програма 
стручног усавршавања 

20 

Осмишљавање програма 
Акредитовање програма (само у 
години за коју је програм 
акредитован) 
 

 

Акредитација стручног 
скупа, трибине, округлог 
стола... 

10 
Осмишљавање прогррама стручног 
скупа, трибине, округлог стола 
 

 

Слушалац 2 Присуство и учешће у дискусији  



9. Остваривање истраживања које доприноси унапређењу и афирмацији 
образовно васпитог процеса 

Активност 

Бро
ј 

сат
и 

Опис активности Докази: 

Руководилац ауторског 
истраживања 

20 

Руковођење ауторским 
истраживачким пројектом 
усмереним на повећање квалитета 
рада школе 

 

Учесник у истраживачком 
пројекту 

10 

Планирање истраживања 
Организација истраживања 
Обрада и анализа података 
Писање извештаја 

 

Координатор истраживања 12 
Реализација истраживачкогпројекта 
усмереног на  повећање 
квалитетарада школе 

 

Слушалац  2 
Присуствовање  
Учешће у анализи и дискусији о 
примени у пракси 

 

10. Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера у установи 

Активност 

Бро
ј 

сат
и 

Опис активности 
       
Докази: 

Писање пројеката 
 

20 
Израда предлога - пројктне 
апликације 

 

 
Координатор пројекта 

15 

Одговоран за реализацију пројекта 
Организовање и учешће у пројектним  
активностима 
Писање извештаја (наративних) 

 

Учесник у пројекту 10 

Планирање активности 
Организација активности 
Реализација и анализа 
 

 

    11. Остваривање програма од националног значаја  

Активност 

Бро
ј 

сат
и 

Опис активности 

 
Докази: 

Координатор програма на 
нивоу града 

20 
Планирање, организација и 
реализација програмских активности 
Руковођење програмским тимом 

 

Координатор програма од 
националног значаја у 
установи 

15 
Планирање, организација и 
реализација програмских активности 
координирање у тиму 

 



Учесник/члан програмског 
тима у установи 

10 
Учествује у програмским 
активностима у установи 
 

 

12. Стручни активи, тимови, удружења, подружнице  који доприноси 
унапређењу и афирмацији образовно васпитног процеса 

Активност 

Бро
ј 

сат
и 

Опис активности 

 
     
Докази: 

Руководилац  стручног 
актива, удружења,  на 
нивоу града/републике  

10 

Планира активности 
Организује и води састанке 
Води документацију 
Представља удружење у јавности 

 

Учесник у раду стручног 
тима, актива на нивоу 
града/републике   

4 

Активно учествује у раду стручнот 
тима, актива 
Релаизује програмске активности  
Презентује рад актива, тима 

 

Руководилац стручног 
већа, актива, тима у школи 

5 

Планира активности, Организује и 
води састанке, води документацију,  
Активно учествује у раду стручнот 
тима, актива 
Релаизује програмске активности  
Презентује рад већа, актива, тима 

 

Учесник у раду стручног 
већа, актива, тима у школи 

3 

Активно учествује у раду стручнот 
тима, актива 
Релаизује програмске активности  
Презентује рад већа, актива, тима 

 

Организатор/уредник 
ђачког листа, квизова, 
трибина,смотри, стручних 
скупова...на нивоу града 

10 
Уређивање/планирање 
активности,организација 

 

Асистент 5 
Помоћ у планирању, 
организацији,учешће у реализацији, 
активности 

 

Активни учесник 2 Учесствује, дискутује, анализира 
 

   13. Такмичења и смотре 

Активност 
 

Бро
ј 

сат
и 

Опис активности 

 
    
Докази: 

Освојено место на  
међународном такмичењу  

10 
Припремање ученика за међународна 
такмичења  

 

Освојено место на  
републичком такмичењу  

8 
Припремање ученика за републичко 
такмичење  

 

Освојено место на  
међуопштинском – 
окружном такмичењу 

6 
Припремање ученика за 
међуопштинско – окружно такмичење  

 



Освојено место на  
општинском такмичењу  

4 
Припремање ученика за општинско 
такмичење  

 

    14. Рад са приправницима (сати се рачунају на годишњем нивоу) 

Активност 
 

Бро
ј 

сат
и 

Опис активности 

 
    
Докази: 

Рад са приправницима  10  

Извођење наставе или косултације са 
приправником  
Анализа наставе – консултације 
Вођење документације 

 

Рад са студентима 5 
Пружање подршке, подучавање, 
консултације, разговори, вођење 
документације 

 

    15. Учешће у планирању и остваривању облика стручног усавршавања у 
оквиру установе, у складу са потребама запослених 

 
Активност 

 

Бро
ј 

сат
и 

Опис активности 

 
    
Докази: 

Излагач 6 

 
Планира и предлаже облике стручног 
усавршавања 
Подноси извештај о реализованим 
облицима стручног усавршавања 
 

 

Асистент 4 Присуствује и активно учествује 
 

    16. Други облици стручног усавршавања у школи 

 
Активност 

 

Бро
ј 

сат
и 

Опис активности 

 
    
Докази: 

Обука наставника за 
коришћење 
информационих 
технологија (обуку изводе 
наставници) 

8 
Писана припрема за обуку 
Организација времена и простора  
Реализација обуке 

 

Организатор 
предавања,смотри, 
књижевних сусрета, 
трибина, приредби, 
округлог стола 

8 
Планирање активности 
Организација активности 
Реализација, анализа и извештавање 

 

Учесник 2 Активно учествује у дискусији 
 

Организатор тематског 
дана (нпр. Дан планете, 

8 
Планирање активности 
Оргнизација активности 

 



Дан писмености, Дан 
толеранције, Дан 
борбепротив сиде, Светски 
дан борбе против 
пушења...) 

Реализација, анализа и извештавање 

 
 
 
У Врању , 
Дана 09.12.2022.године 

      Председник школског 
одбора 

 
Новица Стојановић 

 
 

_________________________ 


