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 Тим за професионални развој  

Јелена Стамболија  Наставник предметне наставе – Математика -координатор тима  

Бојан Батало  
Наставник предметне наставе - Филозофија, Грађанско васпитање  

Ненад Вукадиновић  Наставник стручних предмета у подручју рада електротехника  

Татјана Савић  
Наставник стручних предмета у подручју рада машинство и обрада 

метала  

Татјана Цанов  Наставник предметне наставе -Математике  

Весна Илић  Директор  

  

 

Задаци 

• Састанак Тима за професионални развој и анализа рада у овој области у току школске 

2021/22. године 

• Расподела задужења међу члановима Тима и договор о раду Тима за професионални 

развој 

• Израда годишњег плана рада Тима за професионални развој 

• Анализа потреба стручних већа за стручним усавршавањем 

• Израда Годишњег плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника 

ван установе за школску 2022/23.год. 

• Израда личних планова стручног усавршавања 

• Рад на заказивању, организацији и реализацији семинара 

• Евиденција о стручном усавршавању 

• Стално стручно усавршавање у функцији побољшања образовних постигнућа и 

практичне примене новостечених знања 

• Стално стручно усавршавање у функцији вредновања и самовредновања рада школе 

• Евалуација планираног стручног усавршавања у установи и ван установе у школској 

2022/23.год. 

 

 



 

 

 

 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

   

 

 

 

 

 

Упознавање Тима са 

стручним 

усавршавањем 

наставника и 

стручних сарадника у 

периоду 

до 2022/23. 

Избор записничара и 

расподела 

задужења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор 

Тима 

Записничар 

Остали чланови 

Тима 

 

 

Тим за ПР информисан 

о активностима и 

анализи бодова 

стручног усавршавања 

наставника и стручних 

сарадника за период 

2021/22. 

Извршена расподела 

задужења и направљен 

договор о динамици 

састајања Тима 

Израђен годишњи 

Акциони план рада  

Тима за ПР 

ОКТОБАР 

 

 

 

Прикупљање података 

од стручних већа и 

израда годишњег плана 

ПР на нивоу школе 

 

 

 

Тим за ПР 

Стручна већа 

 

Прикупљени подаци о 

избору семинара које 

стручна већа желе да 

похађају у шк.2022/23. 

год. Израђен годишњи 

план стручног 

усавршавања наше 

школе изван установе 

 

 

НОВЕМБАР 

 

Усмеравање, помоћ у 

изради и 

прикупљање личних 

планова 

професионалног развоја 

 

 

 

Тим за ПР 

 

 

 

Сви наставници и 

стручни сарадници 

имају план стручног 

усавршавања у 

установи и ван 

установе за шк. 

2022/23. год. 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

Анализа стручног 

усавршавања са аспекта 

примене стечених 

копетенција и у 

Стручна већа 

Тим за образовне 

стандарде и 

постигнућа 

Стално стручно 

усавршавање је у 

функцији 

побољшања 



функцији побољшања 

образовних постигнућа 

ученика 

Тим за ПР образовних постигнућа 

ученика 

У ТОКУ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

 

Позивање аутора 

семинара и 

договор око 

организације и 

реализације семинара 

Тим за ПР 

Директор школе 

Заказани семинари 

У ТОКУ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

 

Наставници и стручни 

сарадници достављају 

Тиму за ПР доказе: 

фотографије,извештаје, 

сертификате,уверења, 

потврде...о стручном 

усавршавању. 

Тим за ПР Постоји евиденција 

о стручном 

усавршавању 

ЈУН 

Анализа стручног 

усавршавања 

у функцији 

вредновања и 

самовредновања 

рада школе 

Тим за 

вредновање и 

самовредновање 

Тим за 

професионални 

развој 

Стално стручно 

усавршавање је у 

функцији 

вредновања и 

самовредновања 

рада школе 

ЈУН-АВГУСТ 

Тим за ПР врши 

евалуацију и 

подноси извештај о 

осварености плана ПР. 

Наставници и стручни 

сарадници подносе 

извештај о 

остварености личног 

плана 

стручног усавршавања 

Тим за 

професионални 

развој 

Наставничко 

веће 

Извршена 

евалуација плана 

стручног 

усавршавања 

 

 

 


