
Годишњи план стручног усавршавања за школску 2012/2013. годину 
 
Основна школа „Милорад Мића Марковић“ Мала Иванча 

 
Анализа стања 
У школској 2011/2012. години наставници и стручни сарадници су се стручно усавршавали на стручним семинарима 

(ван школе) и развијали компетенције, пре свега, за уже стручну област, али и за комуникацију и сарадњу, поучавање и 
учење и подршку развоју личности детета и ученика. 

Стручно усавршавање је остварено и кроз различите активности у школи: угледни часови, часови тематске наставе, 
учешће у пројектима у школи и ван школе, излагања на Наставничким већима, прикази активности и сл. 

 

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. 

 

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. 
 

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 
- повећање компетенција наставника и стручних сарадника за примену ИКТ-а 
- побољшање атмосфере и међуљудских односа у школи. 



Приоритетне области стручног усавршавања: 
- инклузија деце и ученика са сметњама у развоју,  

- комуникацијске вештине, 
- учење да се учи и развијање мотивације за учење, 

- јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања 
одељењем, 

- информационо-комуникационе технологије. 

 
 

Усклађеност са потребама појединаца и циљевима и могућностима саме установе 
У својим личним плановима професионалног развоја наставници су истакли да желе да развијају компетенције за уже 

стручну област, комуникацију и сарадњу, поучавање и учење и подршку развоју личности детета и ученика. 

 
Усклађеност са Развојним планом школе и Планом самовредновања 

Развојним планом школе и за 2012/2013. годину предвиђено је развијање области: Настава и учење, Подршка 
ученицима, Ресурси и Етос. Професионални развој наставника и стручних сарадника, као и активности за развијање 
успешне комуникације међу запосленима су најважнији задаци. 

Професионална оријентација ученика кроз школски пројекат је део Развојног плана. 
 

Планом самовредновања за 2012/2013. годину обухваћене су области: 
- Настава и учење, предмет самовредновања: Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на 

часу и Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу 
- Етос, предмет самовредновања: Регулисани су међуљудски односи у школи и Резултати ученика и наставника се 

подржавају и промовишу 

- Ресурси, предмет самовредновања: Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 
 

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. 
Наставници и стручни сарадници ће се професионално развијати и кроз примену наученог допринети развијању образовних 

постигнућа, успешнијем учењу и бољем успеху ученика. 
Добра комуникација међу запосленима и између наставника и ученика је важан услов успешне школе, па је развијање 

ове компетенције (К4) уз компетенцију за поучавање и учење (К2) главна одредница и у Плану стручног усавршавања. 
 



Стручно усавршавање у установи 
 

К1-

К4 

Облик Тема Стручни 

орган 

Време Реализатори Учесници 

 К2 Приказ стручног 

семинара 

 

Зелени пакет, приказ, 

примери и могућност примене 

Наставничко 

веће 

12.9.2012. Тања Бабић 

Бранка Миладиновић 

Радица Јаћимовић 

Чланови Наставничког 

већа 

К1- 

К4 

Приказ стручног 

семинара  

 

ПО на преласку у средњу 

школу - ППТ презентација, 

анализа и дискусија 

Тим за ПО и 

Наставничко 

веће 

7.9.2012. 

12.9.2012. 

Наташа Демић Чланови Тима 

Чланови Наставничког 

већа 

К1 Угледни час 

 

Хемија - реализација, анализа 

и дискусија 

Одељенско 

веће 

17.10.2012. Славојка Берић Наставници, педагог 
директор 

 

К2 

К4 

Часови тематске 

наставе  

 

Комуникација - реализација, 

анализа и дискусија 

Одељенско 

веће 

Септембар, 

октобар, 

новембар 

2012. 

Софија Зећовић 

Саша Живановић 

Слађана Галушка 

Мирослав Станковић 

Слободан Карановић 

Наставници, 

библиотекар, педагог 

К1- 

К4 

Угледни час Природа и друштво, Звуци у 

природи - реализација, 

анализа и дискусија 

Одељенско 

веће 

18.10.2012. Синиша Босић Чланови Одељенског 

већа, педагог 

К1- 

К4 

Угледни час Свет око нас - реализација, 

анализа и дискусија 

Одељенско 

веће 

29.10.2012. Лидија Николић Наставници, педагог 
директор 

К1 

К2 

Приказ часа 

 

 

Историја, Балкански ратови - 

презентација, анализа и 

дискусија 

Наставничко 

веће 

15.11.2012. Слободан Карановић Чланови Наставничког 

већа 

К4 Приказ дидактичког 

материјала, стручног 

чланка 

Сарадња и међуљудски 

односи у школи - 

презентација, анализа и 

дискусија 

Наставничко 

веће 

15.11.2012. Петар Јовановић Чланови Наставничког 

већа 

К2 Угледни час 

 

Физичко васпитање -

реализација, анализа и 

дискусија 

Одељенско 

веће 

14.12.2012. Мирослав Станковић Наставници, педагог 
директор 

К2 Угледни час Енглески језик, Problems - 

реализација, анализа и 

дискусија 

Одељенско 

веће 

21.12.2012. Марина Ружић Наставници, педагог 
директор 



К3 Приказ стручног 

семинара  
Правилник о оцењивању - 
презентација, анализа и 

дискусија 

Наставничко 

веће 

14.12.2012. Ружица Будимкић Чланови Наставничког 

већа 

К1- 

К4 

Приказ активности на 

часовима тематске 

наставе 

Комуникација, приказ часова: 

ППТ презентација, анализа и 

дискусија 

Наставничко 

веће 

14.12.2012. Слађана Галушка 

Софија Зећовић 

Саша Живановић 

Чланови Наставничког 

већа 

К1- 

К4 

Приказ стручног 

семинара  

 

Добра припрема за час – 

успешан час - презентација, 

анализа и дискусија 

Одељенско 

веће виших 

разред 

Јануар 

2013. 

Ружица Танасковић 

Наташа Булатовић 

 

Чланови Одељенског 

већа виших разреда 

К1- 

К4 

Приказ стручног 

семинара 

Добра припрема за час – 

успешан час - презентација, 

анализа и дискусија 

Стручно веће 

разредне 

наставе 

Јануар 

2013. 

Гордана Косанић 

Наташа Пејовић 

Синиша Босић 

Чланови Стручног већа 

К1- 

К4 

Приказ анализе 

резултата завршног 

испита  

Резултати завршног испита, 

јун 2012. и иницијалног теста, 

новембар 2012. - 

презентација, анализа и 

дискусија 

Одељенско 

веће виших 

разреда 

Јануар 

2013. 

 

Наташа Демић 

Чланови Одељенског 

већа виших разреда 

К1- 

К4 

Приказ приручника Приручник за планирање и 

писање ИОП-а - презентација, 

анализа и дискусија 

Наставничко 

веће 

Јануар 

2013. 

Лидија Николић Чланови Наставничког 

већа 

К2 Угледни час 

 

Шпанија - реализација, 

анализа и дискусија 

Одељенско 

веће 

Јануар 

2013. 

Радица Јаћимовић Наставници, педагог 
директор 

К2 Угледни час 

 

Реализација, анализа и 

дискусија 

Одељенско 

веће 

Фебруар 

2013. 

Љиљана Вићовац Наставници, педагог 
директор 

К1- 

К4 

Приказ књиге, 

дидактичког 

материјала, стручног 

чланка 

Технике поучавања - 

презентација, анализа и 

дискусија 

Наставничко 

веће 

Фебруар 

2013. 

Данка Стојановић Чланови Наставничког 

већа 

К1- 

К4 

Приказ стручног 

семинара  

 

Комуникација и интеракција у 

савременој школи - 
презентација, анализа и 

дискусија 

Наставничко 

веће 

Фебруар 

2013. 

Љиљана Вићовац 

Ксенија Илић 

Тања Бабић 

Чланови Наставничког 

већа 

К1- 

К4 

Приказ стручног 

семинара  

Тренинг комуникацијских 

вештина и самопоуздања 

наставника - презентација, 

анализа и дискусија 

Наставничко 

веће 

фебруар 

2013. 

Слађана Галушка Чланови Наставничког 

већа 



К1- 

К4 

Угледни час 

 

Енглески језик - реализација, 

анализа и дискусија 

Одељенско 

веће 

Март 2013. Јелена Стевановић Наставници, педагог 
директор 

К1- 

К4 

Угледни час 

 

ТИО - реализација, анализа и 

дискусија 

Одељенско 

веће 

Март 2013. Саша Живановић Наставници, педагог 
директор 

К1- 

К4 

Угледни час 

 

Математика - реализација, 

анализа и дискусија 

Одељенско 

веће 

Март2013.  Ружица Будимкић Наставници, педагог 
директор 

К3 Приказ дидактичког 

материјала, стручног 

чланка 

Описно оцењивање - 

презентација, анализа и 

дискусија 

Одељенско 

веће разредне 

наставе 

Март 2013 Десанка Милојковић Чланови Одељенског 

већа 

К3 Приказ дидактичког 

материјала, стручног 

чланка 

Праћење и вредновање рада 

ученика у складу са ОС - 

презентација, анализа и 

дискусија 

Одељенско 

веће виших 

разреда 

Март 2013. Марина Ружић 

Јелена Стевановић 

Чланови Одељенског 

већа 

К3 Приказ дидактичког 

материјала, стручног 

чланка 

Праћење и вредновање рада 

ученика у складу са ОС - 

презентација, анализа и 

дискусија 

Одељенско 

веће разредне 

наставе 

Март2013. Тања Трајковић 

Јована Борисављевић 

Чланови Одељенског 

већа 

К2 

К4 

Приказ активности Корелација ликовне и музичке 

културе са другим предметима 

- презентација, анализа и 

дискусија 

Одељенско 

веће виших 

разреда 

Април 

2013. 

Маја Вучић 

Нада Аранђеловић 

Чланови Одељенског 

већа 

К1- 

К4 

Угледни час 

 

Биологија - реализација, 

анализа и дискусија 

Одељенско 

веће 

Април 

2013. 

Бранка Миладиновић Наставници, педагог 
директор 

К1- 

К4 

Угледни час 

 

Математика - реализација, 

анализа и дискусија 

Одељенско 

веће 

Април 

2013. 

Новка Боричић Наставници, педагог 
директор 

К1- 

К4 

Угледни час 

 

Српски језик - реализација, 

анализа и дискусија 

Одељенско 

веће 

Април 

2013. 

Гордана Косанић Наставници, педагог 
директор 

К1- 

К4 

Угледни час 

 

Музичка култура -

реализација, анализа и 

дискусија 

Одељенско 

веће 

Април 

2013. 

Тања Трајковић Наставници, педагог 
директор 

К1- 

К4 

Угледни час 

 

Физичко васпитање -

реализација, анализа и 

дискусија 

Одељенско 

веће 

Мај 2013. Ксенија Илић Наставници, педагог 
директор 

К1- 

К4 

Угледни час 

 

Српски језик - реализација, 

анализа и дискусија 

 

Одељенско 

веће 

Мај 2013. Десанка Милојковић Наставници, педагог 
директор 



К2 

К3 

Приказ стручног 

семинара  

 

Индивидуализација редовне 

наставе математике - 

презентација, анализа и 

дискусија 

Стручно веће 

природних 

наука 

Мај 2013. Новка Боричић Чланови стручног већа 

К1- 

К4 

Приказ активности Најуспешнија активност - 
презентација, анализа и 

дискусија 

Стручно веће 

језика 

Јун 2013. Тања Бабић и чланови 

већа 

Чланови стручног већа 

К1- 

К4 
Приказ активности Најуспешнија активност - 

презентација, анализа и 

дискусија 

Стручно веће 

природних 

наука 

Јун 2013. Наташа Булатовић и 

чланови већа 

Чланови стручног већа 

К1- 

К4 
Приказ активности Најуспешнија активност - 

презентација, анализа и 

дискусија 

Стручно веће 

разредне 

наставе 

Јун 2013. Наташа Пејовић и чланови 

већа 

Чланови стручног већа 

К1- 

К4 
Приказ активности Најуспешнија активност - 

презентација, анализа и 

дискусија 

Стручно веће 

вештина и 

уметности 

Јун 2013. 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 2013. Радица Јаћимовић 

Слободан Карановић 

Чланови стручног већа 

К1- 

К4 
Приказ активности Најуспешније активности у 

школи - презентација, 

анализа и дискусија 

Наставничко 

веће 

Јун 2013. Председници стручних 

већа 

Чланови Наставничког 

већа 

К1- 

К4 
Приказ дидактичког 

материјала, стручног 

чланка 

Стручни скуп - презентација, 

анализа и дискусија 

Наставничко 

веће 

Јун 2013. Наташа Демић Чланови Наставничког 

већа 

К1 

К4 
Приказ дидактичког 

материјала, стручног 

чланка 

Електронски порфолио - 
презентација, анализа и 

дискусија 

Наставничко 

веће 

Јун 2013. Слађана Галушка Чланови Наставничког 

већа 

К1- 

К4 

Часови тематске 

наставе 

Корелација међу предметима 

и сарадња наставника 

Наставничко 

веће 

Током 

школске 

године 

Наставници, библиотекар 

и педагог 

Наставници, педагог, 

библиотекар, директор 

К1- 

К4 
Радионице у оквиру 

пројекта 

ПО на преласку у средњу 

школу 

Одељенско 

веће седмог и 

осмог разреда 

Септембар 

2012. – мај 

2013. 

Чланови Тима, наставници 

и библиотекар 

Наставници, педагог, 

библиотекар  

К1- 

К4 
Активности у оквиру 

пројекта  

Екологија Наставничко 

веће 

2012/2013.  Наставници, библиотекар 

и педагог 

Наставници, педагог, 

библиотекар  



Планирање, реализација и вредновање часова тематске наставе, радионица у оквиру пројекта Професионална 
оријентација на преласку у средњу школу, активности у оквиру пројекта Екологија и других школских пројеката, спадају у 

стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у школи/установи.  
Тим активностима се наставници усавршавају у приоритетним областима стручног усавршавања: 

- инклузија деце и ученика са сметњама у развоју,  
- комуникацијске вештине, 
- учење да се учи и развијање мотивације за учење, 

- јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања 
одељењем, 

- информационо-комуникационе технологије. 
 

 

Тим за професионални развој 


