Карловачка гимназија
Сремски Карловци

На основу Члана 129 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 –
аутентично тумачење и 68/2015) и Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(„Службени гласник РС“, бр. 85/2013 и 86/2015 – др. правилник) Тим за стручно усавршавање предлаже:

ДОКУМЕНТ О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 85/2013 и
86/2015 – др. правилник), између осталог, прописује:
Члан 3
Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира и на основу исказаних личних планова професионалног развоја наставника, васпитача и
стручних сарадника, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о остварености стандарда постигнућа и других
показатеља квалитета образовно-васпитног рада.
Лични план професионалног развоја наставника, васпитача и стручног сарадника сачињава се на основу самопроцене нивоа развијености свих
компетенција за професију наставника, васпитача и стручног сарадника (у даљем тексту: компетенције).
Члан 4
Стално стручно усавршавање остварује се активностима које:
1) предузима установа у оквиру својих развојних активности, и то:
(1) извођењем угледних, односно огледних часова, и других наставних и ваннаставних активности са дискусијом и анализом,
(2) излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања
ван установе,
(3) учешћем у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у установи, програмима од националног значаја у установи, међународним
програмима, скуповима, семинарима и мрежама, програму огледа, раду модел центра;
2) се спроводе по одобреним програмима обука и стручних скупова, у складу са овим правилником;
3) предузима министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту: Министарство), Завод за унапређивање образовања и васпитања и Завод
за вредновање квалитета образовања и васпитања, Педагошки завод Војводине, по поступку утврђеном овим правилником, кроз стручна и студијска
путовања;
4) предузима Министарство, а није обухваћено тач. 2) и 3) овог члана;
5) предузима наставник, васпитач и стручни сарадник у складу са личним планом професионалног развоја, и то активностима које нису наведене у тач. 1)
до 3) овог члана (објављивање стручних радова, чланака, ауторство и коауторство одобреног уџбеника или другог наставног средства, међународни
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скупови и др.).
Члан 5
Стручно усавршавање из члана 4. став 1. тач. 1), 2) и 3) овог правилника јесте обавезна активност наставника, васпитача и стручног сарадника утврђена
педагошком нормом, у оквиру 40-часовне радне недеље.
Облике сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручног сарадника из члана 4. став 1. тач. 2) и 3) надлежни орган или организација
одобрава по утврђеној процедури.
За стручно усавршавање из члана 4. став 1. тач. 2) до 4) овог правилника наставник, васпитач и стручни сарадник има право на плаћено одсуство у складу
са Законом о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) и посебним колективним уговором.
Члан 21
Наставник, васпитач и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске године учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања
у установи, и то да:
1) прикаже: поједини облик стручног усавршавања који је похађао, а који је у вези са пословима наставника, васпитача и стручног сарадника; примену
наученог са стручног усавршавања; резултате праћења развоја детета и ученика; стручну књигу, приручник, стручни чланак, дидактички материјал;
резултате обављеног истраживања, студијско путовање, стручну посету и слично;
2) одржи угледни, односно огледни час наставе, односно активност и води радионицу;
3) присуствује активностима из става 1. тач. 1) и 2) овог члана и учествује у њиховој анализи;
4) учествује у: истраживањима; пројектима образовно-васпитног карактера у установи; програмима од националног значаја у установи; програмима
огледа, модел центра; планирању и остваривању облика стручног усавршавања у оквиру установе, у складу са потребама запослених.
Установа обезбеђује остваривање права и дужности наставника, васпитача и стручног сарадника из става 1. овог члана.
Члан 22
Наставник, васпитач и стручни сарадник у оквиру норме непосредног рада са децом, ученицима и полазницима као и других облика рада има право и
дужност да се стручно усавршава, као и право да одсуствује са рада, у складу са Законом и прописом донетим на основу њега.
У оквиру пуног радног времена наставник, васпитач и стручни сарадник има 64 сати годишње различитих облика стручног усавршавања, и то:
1) 44 сата стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојних активности из члана 4. став 1. тачка 1. овог правилника;
2) 20 сати стручног усавршавања из члана 4. став 1. тач. 2) до 4) овог правилника, за шта има право на плаћено одсуство.
Сат похађања обуке стручног усавршавања има вредност бода.
Дан учешћа на стручном скупу има вредност једног бода.
Дан учешћа на стручном и студијском путовању има вредност једног бода.
Захтев за признавање одговарајућег броја бодова остварених учествовањем на међународном стручном усавршавању (сертификат и превод
сертификата), Заводу подноси установа у којој је наставник, васпитач и стручни сарадник запослен.
Наставник, васпитач и стручни сарадник дужан је да у току пет година оствари најмање 100 бодова из различитих облика стручног усавршавања из става
2. тачка 2. овог члана, од чега најмање 80 бодова из одобрених програма стручног усавршавања.
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ДОКУМЕНТ О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У КАРЛОВАЧКОЈ
ГИМНАЗИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

ИЗВОЂЕЊЕ УГЛЕДНИХ/OГЛЕДНИХ ЧАСОВА, ОДНОСНО ДРУГИХ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ СА ДИСКУСИЈОМ И АНАЛИЗОМ
Активности

Извођење угледног/огледног часа

Асистент/помоћник

Присуствовање и дискусија на
угледном часу (Учесник)

Опис
активности






Носиоци
активнос
ти

Докази






Писана припрема за час
Фотографије
ПП презентација
Видео снимци
Остало (објава на блогу наставника, званичном
сајту Гимназије, у медијима, стручним
часописима и др.)

Наставници
,
2
Стручни
сарадници




Фотографије
Видео снимци

Наставници
,
Стучни
1
сарадници,
Директор



Образац за праћење рада наставника у
извођењу угледног часа

Наставник



Писана припрема за час;
Припрема наст.материјала;
Иновативна средства;
Реализација часа;
Сређивање података са
евалуационих листова;
Самоевалуација






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




Присуствовање
Евидентирање уочених квалитета
часа
Попуњавање евалуационихлиста
Учешће у дискусији




Број сати
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ИЗЛАГАЊА НА САСТАНЦИМА СТРУЧНИХ ОРГАНА И ТЕЛА И ОНЛАЈН ИЗВЕШТАВАЊА КОЈЕ СЕ ОДНОСИ НА САВЛАДАН ПРОГРАМ СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА ИЛИ ДРУГИ ОБЛИК СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ
Активности

Опис
активности


Излагање о иновацијама

Приказ иновативних садржаја
са стручних скупова




Носиоци
активност Број сати Докази
и

Изваштавање са научних скупова,
семинара, трибина...
Онлајн настава

Чланови
стручних
већа

Тематско излагање
Објављивање на сајту школе и у
средствима јавног информисања

Наставници,
Стручни
3 по
сарадник,
приказу
Директор

3 по
излагању

Приказ књиге, приручника,
стручног чланка, часописа,
дидактичког материјала, сајта,
блога, друштвених мрежа,

мултимедијалних садржаја,
догађаја и феномена у вези са
културом, науком, едукацијом
и сл.

Организација и презентација
приказа

Приказ часова и материјала
којима је наставник
учествовао на конкурсима,
пројектима и сл.



Излагање конкретног пројекта
(часа)



Писана припрема и организација
излагања;
Припрема материјала за присутне; Наставници,
Стручни
5 по
Онлајн форум дискусије;
сарадник,
излагању
Директор

Излагање са стручних
усавршавања са дискусијом и
анализом; онлајн излагања и
форум дискусија




Наставници,
Стручни
3 по
сарадник,
приказу
Директор

Наставници,
Стручни
3 по
сарадник,
приказу
Директор





ПП презентација;
Записници са седница.
Текст у медијима или на званичном сајту Гимназије





ПП презентација;
Записници са седница.
Текст у медијима или на званичном сајту Гимназије






Припрема приказа
Публиковање у средствима јавног информисања,
школском часопису и др. часописима или
зборницима
ПП презентација, прези, вордпрес презентација, сајт
Гимназије, онлајн часопис
Записници са седница.






ПП презентација припремељена за конкурс,
Пријава на конкурс,
Записник са седнице наставничког већа..
Извештај





ПП презентација.
Записници са седница.
Публиковање у средствима јавног информисања,
школском часопису и др. часописима или
зборницима
ПП презентација, прези, вордпрес презентација, сајт
Гимназије, онлајн часопис
Записници са седница
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Презентација стручних
радова, ауторства и
коауторства,превођење књига,
приручника, мултимедијалних 
садржаја, израда ауторских

блогова и сајтова, наставних
средстава, догађаја и
феномена у вези са културом,
науком, едукацијом и сл.

Презентација представљеног
реферата на конгресу,
конференцији, симпозијуму

Слушалац



Припрема за презентацију
Презентовање рада у установи и
дискусија

Аутор/коаут
ор, излагач





3
по през.




Извештај за наставничко веће

Аутор/коаут
ор, излагач







Реферат/текст
Записници са седница
Публиковање у средствима јавног информисања,
школском часопису и др. Часописима или
зборницима
ПП презентација, прези, вордпрес презентација, сајт
Гимназије, онлајн часопис
Записници са седница



Записници са састанка.

3
по през.





Присуство;
Учешће у дискусији;

Чланови
већа

5

1

Објављен садржај
Презентација (ППоинт)
Записници са седница
Публиковање у средствима јавног информисања,
школском часопису и др. Часописима или
зборницима
ПП презентација, прези, вордпрес презентација, сајт
Гимназије, онлајн часопис
Записници са седница
Извештај
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ КАО ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ (УЧЕШЋЕ У ИСТРАЖИВАЊИМА, ПРОЈЕКТИМА У УСТАНОВИ,
ПРОГРАМИМА ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА У УСТАНОВИ, МЕЂУНАРОДНИМ ПРОГРАМИМА, СКУПОВИМА, СЕМИНАРИМА И МРЕЖАМА,
ПРОГРАМУ ОГЛЕДА, РАДУ МОДЕЛ ЦЕНТРА И СЛ)
Опис
активности

Активности


Број
сати

Докази

Истраживања

Истраживање које доприноси
унапређењу образовноваспитног процеса
Учесник у истраживачком
пројекту






Кординатор истраживања

Чланови тима


Носиоци
активности



Ауторски пројекат (истраживање)

3





Пројекат
Записници са седница
Извештај

Координатор

10





Пројекат
Записници са седница
Извештај

Чланови тима

5





Пројекат
Записници са седница
извештај

Руководилац
ауторског
истраживања

15

Учесник у
пројекту

Планирање, организација и
ангажовање у истраживању
Планирање, организација и
ангажовање у пројекту

Планирање, организација и
руковођење ауторским
истраживањем
Ангажовање у пројекту

Пројекти

Писање пројеката, аутор
(оснивач или носилац пројекта)



Конкурисање за различите
пројекте – израда предлога
пројекта

10 ако је 1
аутор; 8 ако
има тим на
шк. нивоу
Аутор



Предлог пројекта



Евиденција наставника који је учествовао

15, тј. 12
држ.ниво
20, тј. 15
међун.

Учествовање у писању пројекта



Учешће у писању/аплицирању

Члан
пројектног
тима

6
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Спровођење пројекта
(оснивач или носилац пројекта)



Реализација пројектних
активности




Извештај (наративни и финансијски)



Предлог пројекта



Евиденција наставника који је учествовао

8 држ.







10 међун.
ниво



Реализоване активности
Фотографије
ПП презентације
Извештај
Публиковање у средствима јавног
информисања, школском часопису и др.
Часописима или зборницима
ПП презентација, прези, вордпрес
презентација, сајт Гимназије, онлајн часопис

10 држ.
Реализатор
15 међун.
ниво

Управљање пројектом
(оснивач или носилац пројекта)

Писање пројеката, аутор
(партнерска школа)



Координација

Координатор








Реализоване активности
Фотографије
ПП презентације
Сајт
Извештај
Публиковање текста у средствима јавног
информисања, школском часопису и др.
часописима или зборницима
ПП презентација, прези, вордпрес
презентација, сајт Гимназије, онлајн часопис
Записници са седница

5 на лок.

5 шк.
8 држ.



10 међун.



Конкурисање за различите
пројекте – израда предлога
пројекта

5 ако је 1
аутор; 3 ако
има тим на
шк. нивоу
Аутор

8, тј. 5
држ.ниво
10, тј. 8
међународ

Учествовање у писању пројекта



Учешће у писању/аплицирању

Члан
пројектног
тима

3

3 на лок.
Спровођење пројекта
(партнерска школа)



Реализација пројектних
активности

Реализатор

7

Карловачка гимназија
Сремски Карловци

Управљање пројектом
(партнерска школа)
Програми и пројекти у локалној
самоуправи



Координација



Учешће у реализацији пројекта:
стратегије, радна тела,
превенција наркоманије,
безбедност у саобраћају,
заштита животне средине...

Рад у радним телима и
програмима од националног
значаја



Рад у радним телима и
програмима од националног
значаја





Координатор

Члан тима

Национално тестирање ученика,
професионална оријентација и
Координатор
сл.
програма у
школи
Национално тестирање ученика,
професионална оријентација и
Члан
сл.
(наставници)



Извештај (наративни и финансијски)




Извештај
Фотографије

10







Реализоване активности
Фотографије
ПП презентације
Сајт
Извештај

5







Реализоване активности
Фотографије
ПП презентације
Сајт
Извештај

5 шк. и држ.
8 међун.

5

Радионице, онлајн радионице и обука наставника у школи (интерни семинари, дебате, дискусије и сл)

Планирање и припрема
радионица (ауторство)




Спровођење радионица

Планирање и припрема обуке
наставника у школи








Наставници

кратке: 8
средње
дужине: 10
дуге: 12

Спровођење ктивности на:
школском, локалном,
регионалном, државном и
међународном нивоу

Наставници


5 шк/локални, 
10 рег. и држ, 
15
међународни 
ниво


Планирање и припрема обуке
(интерни семинар, дебата,
дискусија и сл)

Наставници,
Стручни
сарадници

8

Планирање и писање сценарија

8




Написан сценарио
Презентација
Онлајн презентација
Извештај
Фотографије
Извештај
Текст у средствима јавног информисања,
школском часопису и др.
ПП презентација, прези, вордпрес
презентација, сајт Гимназије, онлајн часопис
Записници са седница
Написана припрема
Презентација усмена или онлајн

Карловачка гимназија
Сремски Карловци

Спровођење интерне обуке



Спровођење активности

Наставници,
Стручни
сарадници

6




Фотографије
Извештај

Учешће у радионици, интерном
семинару, дебати, дискусији и
сл.



Учешће

Наставници,
стручни
сарадници

3



Извештај, фотографије



Предавања, трибине, смотре, књижевни сусрети, изложбе и др. школске манифестације

Организатор предавања,
трибина, смотри, књижевних
сусрета, изложби у школи
(школске манифестације)

Учешће у предавањима,
трибинама, смотрама,
изложбама и сл.






Организација (Дан отворених
врата, Свечана академија за Дан
школе, Дан Св. Саве, Бранков
дан, преводилачка и ликовна
Организатор,
колонија, изложбе ученичких и
координатор,
других радова, приредби,
чланови НВ
фестивала, креативних
радионица, хуманитарних и еко
акција...)




координатор 
и организатор 
10



Записници
Изложбе
Школски лист
Извештај
Текст у средствима јавног информисања,
школском часопису и др.
ПП презентација, прези, вордпрес
презентација, сајт Гимназије, онлајн часопис
Записници са седница




Извештај
Фотографије

Припрема ученика за учешће у
активностима

Наставници

6

Организација такмичења
План расподеле задужења
Учешће у реализацији такм.

Наставници
Стручни
сарадници

8 шк. и општ,
10 окруж, 15
реп. и
међунар.




План расподеле задужења
Извештај

Наставници

5



Прегледани тестови

Наставници

5



Извештај



Жалбе



Листе

Такмичења

Организација општинског,

окружног, републичког и

међународног такмичења које се 
одвија у школи
Прегледачи тестова/радова



Прегледање тестова

Централна комисија за преглед
тестова и радова



Прегледање тестова

Учешће у жалбеној комисији



Рад у комисији за пријем жалби

Наставници

бр. сати

Информатичка обрада података




Обрада података
Састављање листа

Наставници

бр. сати

9

Карловачка гимназија
Сремски Карловци

Учешће на такмичењу у својству 
ментора



Учешће






Извештаји
Дипломе
Фотографије
Новински чланци



Примљена документа

Наставници

8 шк. и општ,
10 окруж, 15
реп. и
међунар.

Чланови
наставничког
већа

1 дан = 3 сата

Наставници

бр. сати
проведених



Прегледани тестови

Активности у вези са пријемним испитом

Организација
(пријем докумената)



Пријем докумената

Члан комисије - Прегледање
тестова



Прегледање тестова

Учешће у централној комисији



Рад у централној комисији

Наставници

бр. сати



Извештај

Учешће у жалбеној комисији



Рад у комисији за пријем жалби

Наставници

бр. сати



Жалбе

Информатичка обрада података




Обрада података
Састављање листа

Наставници

бр. сати



Листе






ПП презентација припремељена за конкурс,
Пријава на конкурс,
Извештај
Текст на званичним сајтовима и у медијима



Припрема и објављивање стручних садржаја

Припрема (и објављивање)
часова, стручних радова и
материјала којима је наставник
учествовао на конкурсима или
током истраживања
Публиковање стручних радова,
ауторства и
коауторства,превођење књига,
приручника, мултимедијалних
садржаја, израда ауторских
блогова и сајтова, наставних
средстава
Представљање реферата на
конгресу, конференцији,
симпозијуму
(Аутор-излагач)








Припрема конкретног пројекта
(часа)

Наставници,
Стручни
сарадник,
Директор

6

20

аутор књиге/ 
15
Припрема за презентацију
Аутор/коаутор,
коаутор
Презентовање рада у установи и
излагач
књиге, 15,
дискусија
превод књиге
15
Извештај за наставничко веће

Аутор/коаутор,
10
излагач

10




Објављен садржај
Извештај

Реферат/текст
Извештај

Карловачка гимназија
Сремски Карловци

Приказ књиге, изложбе,
позоришне представе,
предавања,
открића...актуелности из сфере
друштвених и природних наука



Објавњен садржај онлајн или публикован на
класичан начин



Наведени уџбеник/књига



Документација, онлајн садржаји






План посете,
Извештај о реализацији,
ПП презентација,
Фотографије

2 бода по
дану





Евиденција о присутности,
Позивно писмо,
Извештаји и сертификати

15




Програм стручног усавршавања
База података ЗУОВА






Извештај реализације програма
Евалуација програма
Веб сајт
База података ЗУОВА



Писање приказа

5 по приказу,
Аутор, коаутор коаутор 3 по
приказу

Рецензија уџбеника или стручне
књиге



Рецензија уџбеника или стручне
књиге

Рецензент

Припремање наставних
садржаја за учење на даљину,
онлајн секција, вођење
ауторског блога и странице



Одабир, селекција и
структурирање садржаја за
онлајн употребу



20

Стручна и студијска путовања

Стручне посете и студијска
путовања дефинисана
Развојним планом школе
Студијско путовање које није
дефинисано Развојним планом
школе али доприноси стручном
усавршавању професора


Наставници
Стручни
сарадници

15 по реценз.




Организација посете;
Писање извештаја



Стручна посета и анализа
студијског путовања

Вођа – аутор
2 бода по
стручне посете дану
Учесник
стручне
посете,
студијског
путовања

Програми стручног усавршавања

Ауторство и коауторство
акредитованог програма
стручног усавршавања



Имплементација акредитованог

програма стручног усавршавања

Осмишљавање програма
стручног усавршавања за
акредитацију

Наставници
Стручни
сарадници
Директор

Реализација програма

Наставници
Стручни
сарадници
Директор

11

5 по циклусу

Карловачка гимназија
Сремски Карловци

Ауторство и коауторство
акредитованог стручног скупа,
трибине, округлог стола,
вебинара и сл.
Имплементација акредитованог
стручног скупа, трибине,
округлог стола, вебинара и сл.
Ауторство и коауторство
неакредитованог програма
стручног усавршавања
Имплементација
неакредитованог програма
стручног усавршавања

Осмишљавање програма
стручног усавршавања за
акредитацију

Наставници
Стручни
сарадници
Директор



Реализација програма

Наставници
Стручни
сарадници
Директор



Осмишљавање програма
стручног усавршавања за
акредитацију

Наставници
Стручни
сарадници
Директор

Реализација програма

Наставници
Стручни
сарадници
Директор

Осмишљавање програма
стручног усавршавања за
акредитацију

Наставници
Стручни
сарадници
Директор

Реализација програма

Наставници
Стручни
сарадници
Директор





Ауторство и коауторство
неакредитованог стручног скупа, 
трибине, округлог стола,
вебинара, креативне радионице
и сл.
Имплементација
неакредитованог стручног скупа,

трибине, округлог стола,
вебинара и сл.


10

8




Програм стручног усавршавања
База података ЗУОВА





Извештај реализације програма
Евалуација програма
База података ЗУОВА



Програм стручног усавршавања





Извештај реализације програма
Евалуација програма
Веб сајт




Програм стручног усавршавања
Извештај




Извештај реализације програма
Евалуација програма






Извештај реализације програма
Позивно писмо
Евалуација програма
Званични веб сајт наведене манифестације
или скупа
Текст објављен у медијима

8

2 по циклусу

6

4

Међународни програми, скупови, семинари и мреже

Учествовање на међународним
скуповима и семинарима
(Учесник)



Учешће

Наставници
Стручни
сарадници
Директор

бр. сати х 2



12

Карловачка гимназија
Сремски Карловци

Учествовање на међународним
скуповима и семинарима
(Тренер, аутор, и сл)



Учешће

Наставници
Стручни
сарадници
Директор

6







Учествовање у међународним
програмима (Учесник).



Учешће

Наставници
Стручни
сарадници
Директор

трајање







Учествовање у међународним
мрежама (Учесник)




Учешће

Наставници
Стручни
сарадници
Директор

8 за целу
годину





Извештај реализације програма
Позивно писмо
Евалуација програма
Званични веб сајт наведене манифестације
или скупа
Текст објављен у медијима
Извештај реализације програма
Позивно писмо
Евалуација програма
Званични веб сајт наведене манифестације
или скупа
Текст објављен у медијима



Извештај
Фотографије
Званични веб сајт наведене манифестације
или скупа
Текст објављен у медијима





Решење о ментору.
Дневник ОВ рада.
Припреме за час.

Рад са ученицима, студентима и приправницима

Менторство
(по приправнику)



Присуствовање часовима
приправника

Задужени
24 по
наставник
приправнику
Стручни сарадник



Извођење наставе или
консултације на којима је
присутан студент;
Анализа часова


Задужени

наставник
3 по студенту
Стручни сарадник



Пружање подршке,
подучавање, консултације,
разговори и вођење
документације.

Задужени
наставник
2 по волонт.
Стручни сарадник



Припрема за такмичење
такмичења

Ментор

Менторски рад са студентима

Рад са волонтерима
Менторски рад са ученицима
(по нивоу)

13

10

Дневник ОВ рада.
Припреме за час.





Извештај волонтера.
Документација волонтера.
Фотографије.




Припреме за такмичење
Освојене награде

Карловачка гимназија
Сремски Карловци

Менторски рад са ученицима
(по нивоу)
Предавачи на припремној
настави
Припрема за завршни испит
(матура)
Обука за завршни испит




Регионални центар за
таленте



Предавања на припремној
настави



Часови



Презентација и инструкције

Ментор

10




Евиденција
Освојене награде

Наставници

15





Припреме
План рада и наставни материјали
Евиденције

Наставници

10




Припреме
Евиденције

Наставници

5




Припреме
Евиденције

Организација образовно-васпитних активности ван школе (биоскоп, позориште, екскурзије, посете и др) и ваннаставних активности

Организовање одласка ученика
у биоскоп, позориште, на
изложбу, предавање...



Одлазак у биоскоп,
позориште, концерте

Наставници,
Стручни
сарадници

3 за целу
годину

Екскурзија



Одлазак на екскурзију

Наставници,
Стручни
сарадници

5 по дану



Ваннаставне активности

Наставници,
Стручни
сарадници

1 по часу
припреме

Извођење ваннаставних
активности


Извештаји, записници



Извештај





Припреме
Извештај
Фотографије





Лични план професионалног развоја;
наставника и стручних сарадника;
Записници са седница стручних већа;
Портфолио наставника




Извештаји
Записници

Лични план стручног усавршавања


Израда личног плана стручног
усавршавања






Израда личног плана
стручног усавршавања;
Разматрање планова на
седницама стручних већа.

Сви наставници,
Стручни
сарадници

3

Наставници
Стручни
сарадници

10

Остале активности

Координатор рада ученичког
парламента



Организовање рада
ученичког парламента

14
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Сремски Карловци

Тимско или тематско планирање 
(предмет, тема, наставна
јединица) и израда инструмената
за праћење

Израда плана рада и
инструмената за праћене

Припрема наставних материјала 
и наставних средстава (набавка 
уџбеника)



Наставници
Стручни
сарадници

10

Контактирање добављача
Контактирање наставника
Поруџбина

Наставници

15

Чланови
5
наставничког већа




Планови. Припреме.
Евиденција наставника и стручних сарадника
који су учествовали у припреми.





Поручени уџбеници
Кореспонденција
Уплате

Рад у стручним активима

Руководиоци стручних актива





Планира активности
Организује и води састанке
Води документацију



Документација о раду стручног актива

Учесник стручног актива



Учествује у раду стручног

актива школе
Чланови
1 по састанку
наставничког већа
Учествује у раду удружења
на нивоу града и подружница

Документација о раду стручног актива




Активности Тима за стручно усавршавање


Израда плана рада Тима за
стручно усавршавање




Припремање, организовање,
руковођење састанцима
Тима уз примену Правилника
о сталном стручном
Руководилац
усавршавању;
Тима,
Учешће у раду Тима за
Чланови Тима
стручно усавршавање;
Извештавање о плану на
Наставничком већу и
Педагошком колегијуму.

15





8

План рада Тима за стручно усавршавање.
ПСУ за текућу школску годину.
Записници са седница.
Извештај

Карловачка гимназија
Сремски Карловци







Израда Документа о вредновању
сталног стручног усавршавања у

Карловачкој гимназији

Усклађивање са законским и
подзаконским актима
Поређење са постојећим
бодовницима
Документа о вредновању
сталног стручног
усавршавања у Карловачкој
гимназији

Учествовање у раду Тима за
стручно усавршавање



Учешће на састанку



Извештавање о плану на
Наставничком већу и
Педагошком колегијуму

Праћење остваривања ПСУ
(по стручним већима)



Периодично извештавање
чланова наставничког већа

Чланови Тима

Праћење остваривања ПСУ
установе



Тромесечно извештавање
директора

Члан Педагош.
колегијума

Учествовање у раду Тима за
стручно усавршавање

Руководилац Тима

10




Чланови Тима

1 по састанку



Извештај (записник са састанка)

Чланови Тима

1 по извештају




Извештај
Записник са Наставничког већа и Педагошког
колегијума





Извештај
Евиденција о стручном усавршавању
Досијеи наставника и стручних сарадника




Извештај
Евиденција о стручном усавршавању по
стручним већима
Досијеи наставника и стручних сарадника

4

10




ЗОСОВ
Правилник о сталном стручном усавршавању
и стицању звања наставника, васпитача и
стручних сарадника
Кореспонденција са члановима Тима
Документ о вредновању сталног стручног
усавршавања у Карловачкој гимназији

Активности Тима за заштиту ученика од насиља

Осмишљавање нових поступака
(акција) унутар установе



Спровођење осмишљене акције



Учествовање у раду Тима



Осмишљавање поступака и
акција

Чланови Тима


1 по састанку 


Извештај
Евиденција
Записници

Спровођење акције

Чланови Тима

5 по акцији





Извештај
Евиденција
Записници



Извештај (записник са састанка)

Учешће на састанку

Чланови Тима

16

1 по саст.

Карловачка гимназија
Сремски Карловци



Активности Стручног актива за развој школског програма

Припрема и израда плана
развоја школског програма за 5
година



Учествовање у раду Тима





Чланови актива

24




План развоја школског програма
Записници са седница.

Учешће на састанку

Чланови Тима

1 по саст.



Извештај (записник са састанка)




Развојни план
Записници са седница.





Web адреса блога, сајта, форума.
Записник са састанка Педагошког колегијума.
Званични сајт школе



Извештај (записник са састанка)




Инструменти за истраживање.
Извештај о спроведеном истраживању.





ПП презентација.
Записник са састанка Тима.
Извештај о спроведеном истраживању.



Анкете, упитници.



Извештај (записник са састанка)

Активности Стручног актива за Школски развојни план

Припрема и приказ израде
школског развојног плана
Приказ размене стручних
искустава путем стручних
блогова и web сајтова.
Учествовање у раду Тима


Израда плана развоја
школског програма





Припрама за планирање
Израда плана
Презентација плана на НВ и
ШО



Припрема и приказ начина
размене стручних искустава
путем стручних блогова и
web сајтова.

Чланови актива

3

Учешће на састанку

Чланови Тима

1 по саст.



Чланови актива

24

Активности Тима за самовредновање

Планирање, организовање и
спровођење истраживања у
циљу унапређења образовно –
васпитне праксе и развијање
компететнција наставника.
Извештавање о спроведеном
истраживању.





Планирање, организовање и
спровођење истраживања

Чланови Тима

10

Резултати истраживања
Координатор Тима 1

Учешће у истраживању попуњавање анкета и
инструмената за самопроцену
компетенција наставника на
основу којих се врши
самовредновање рада школе.



Учествовање у раду Тима



Попуњавање анкета и
инструмената

Учешће на састанку

Наставници
Чланови тима

1

Чланови Тима

1 по саст.
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Тим за маркетинг школе и остали наставници

Израда и ажурирање сајта школе 

Израда сајта школе

Администратор

20



Сајт



Сајт



Фејсбук профил школе



Фејсбук профил школе



Прилог објављен на сајту или ФБ-у



Објављен прилог

Ажурирање сајта школе



Ажурирање сајта школе

Администратор

10

Израда Фејсбук профила школе



Израда Фејсбук профила
школе

Администратор

20

Ажурирање Фејсбук профила
школе



Ажурирање Фејсбук профила
Администратор
школе

10

Аутор прилога за сајт и/или



Писање прилога

Наставници,
Стручни
сарадници

2 по прилогу

Лектура и коректура прилога за
сајт и ФБ профил школе



Лектура и коректура

Наставници

1 по прилогу

Израда и ажурирање шсколског
Твитер налога и Инстаграма



Израда и ажурирање

Администратор

10

Сарадници

5

По прилогу

2

Израда и ажурирање Инстаграм
профила



Израда и ажурирање
Инстаграм профила

Администратор

15

Промоција школе



Посета основним школама

Наставници

Израда презентације за
промоцију



Израда презентације

Учешће на Сајму образовања



Учешће на Сајму
образовања

Учешће у ТВ и радио емисијама



Учешће

Уређивање текста за новине



Уређивање текста за новине

Инстаграм, ФБ или твитер налог



Инстаграм профил

5 по школи



Извештај

Наставници

5



ПП презентација

Наставници

5



Извештај

Наставници

5 по учешћу




Прилог
Извештај

Наставници

2 по тексту



Текст

18
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ПР школе




Давање изјава
Контакт са медијима

Наставници

20




Изјаве
Извештаји

Учествовање у раду Тима



Учешће на састанку

Чланови Тима

1 по саст.



Извештај (записник са састанка)

Припремање, организовање;
Учешће у раду Тима;
Извештавање о плану на
Наставничком већу и
Педагошком колегијуму.

Руководилац
Тима,
Чланови Тима

8





План рада Тима за ИОП.
Записници са седница.
Извештај

Чланови Тима

1 по саст.



Извештај (записник са састанка)



Тим за ИОП


Израда плана рада Тима за ИОП 


Учествовање у раду Тима



Учешће на састанку

Координатор израде и праћења
остваривања индивисуалних
образовних планова





Израда ИОП-а
Стручни сарадник,
Праћење израде ИОП-а
10
Праћење остваривање ИОП- Наставник
а




Извештаји
ИО планови

Рад са ученицима




Извештаји
Планови




Извештаји
Планови





План рада Тима за ИОП.
Записници са седница.
Извештај



Извештај (записник са састанка)

Непосредни рад са ученицима по 
ИОП-у

Непосредни рад са ученицима по 
ИОП-у



Наставник
разредне наставе
Рад са ученицима

Наставник
предметне
наставе

ИОП 1=10
ИОП 2=12
ИОП 1=8
ИОП 2=10

Тим за каријерно вођење и саветовање

Израда плана рада Тима за
каријерно вођење и саветовање





Припремање, организовање;
Учешће у раду Тима;
Извештавање о плану на
Наставничком већу и
Педагошком колегијуму.

Руководилац
Тима,
Чланови Тима

8

Учествовање у раду Тима



Учешће на састанку

Чланови Тима

1 по саст.
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Стручни актив за развојно планирање.

Израда плана рада Тима за
развојно планирање





Припремање, организовање;
Учешће у раду Тима;
Извештавање о плану на
Наставничком већу и
Педагошком колегијуму.

Руководилац
Тима,
Чланови Тима

Учествовање у раду Тима



Учешће на састанку

Чланови Тима



План рада Тима за ИОП.
Записници са седница.
Извештај

1 по саст.



Извештај (записник са састанка)

План рада Тима за ИОП.
Записници са седница.
Извештај

Сручни тим за међународну сарадњу и пројекте


Израда плана рада Тима за

међународну сарадњу и пројекте 

Учествовање у раду Тима


8







Припремање, организовање;
Учешће у раду Тима;
Извештавање о плану на
Наставничком већу и
Педагошком колегијуму.

Руководилац
Тима,
Чланови Тима

8





Учешће на састанку

Чланови Тима

1 по саст.



Извештај (записник са састанка)

План рада Тима за ИОП.
Записници са седница.
Извештај

Тим за културну и јавну делатност школе

Израда плана рада Тима за
културну и јавну делатност
школе





Припремање, организовање;
Учешће у раду Тима;
Извештавање о плану на
Наставничком већу и
Педагошком колегијуму.

Руководилац
Тима,
Чланови Тима

8





Учествовање у раду Тима



Учешће на састанку

Чланови Тима

1 по саст.



Извештај (записник са састанка)
План рада Тима за ИОП.
Записници са седница.
Извештај

Извештај (записник са састанка)



Тим за техничко унапређење школе

Израда плана рада Тима за
техничко унапређење школе





Припремање, организовање;
Учешће у раду Тима;
Извештавање о плану на
Наставничком већу и
Педагошком колегијуму.

Руководилац
Тима,
Чланови Тима

8





Учествовање у раду Тима



Учешће на састанку

Чланови Тима

1 по саст.



20

Карловачка гимназија
Сремски Карловци

АКТИВНОСТИ КАО ОБЛИК СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ КОЈЕ ПРЕДУЗИМА НАСТАВНИК И СТРУЧНИ САРАДНИК У СКЛАДУ СА
ЛИЧНИМ ПЛАНОМ ППРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА (ОБЈАВЉИВАЊЕ СТРУЧНИХ РАДОВА, ЧЛАНАКА, АУТОРСТВО И КОАУТОРСТВО КЊИГА,
УЏБЕНИКА, НАСТАВНОГ СРЕДСТВА, ПРАКТИКУМА, ПРИРУЧНИКА, МЕЂУНАРОДНИ СКУПОВИ И СЛ)
Опис
активности

Активности


Број
сати

Докази

Истраживања

Истраживање
Учесник у истраживачком пројекту
Координатор истраживања
Чланови тима


Носиоци
активности





Ауторски пројекат (истраживање)



Пројекат



Пројекат



Пројекат



Предлог пројекта



Евиденција

10







Реализоване активности
Фотографије
ПП презентације
сајт
Извештај

4 држ.



Извештај (наративни и финансијски)

Планирање, организација и
руковођење ауторским
истраживањем

Руководилац
ауторског
истраживања

15



Ангажовање у пројекту

Учесник у
пројекту

3



Планирање, организација и
ангажовање у истраживању

Координатор

10



Планирање, организација и
ангажовање у пројекту

Чланови тима

5



Конкурисање за различите
пројекте – израда предлога
пројекта

Аутор

15

Учешће у писању/аплицирању

Члан пројектног
тима

5

Пројекти

Писање пројеката, аутор
Учествовање у писању пројекта

Спровођење пројекта

Управљање пројектом







Реализација пројектних
активности

Реализатор

Координација

Координатор

5 међ.

21

Карловачка гимназија
Сремски Карловци

Рад у радним телима и програмима
од националног значаја



Рад у радним телима и програмима
од националног значаја





Координатор
10
програма у школи







Реализоване активности
Фотографије
ПП презентације
Сајт
Извештај

Члан







Реализоване активности
Фотографије
ПП презентације
Сајт
Извештај

Различити програми

Различити програми
5

Радионице, онлајн радионице и обуке ван школе (семинари, дебате, дискусије и сл)

Планирање и припрема радионица
(ауторство)




Спровођење радионица

Планирање и припрема обуке



Планирање и писање сценарија Аутор

кратке: 8
средње 
дужине: 
10

дуге: 12

Написан сценарио
Презентација
Извештај

Спровођење ктивности на:
локалном, регионалном,
државном и међународном
нивоу

Реализатор

5
локални,
10 рег. и

држ, 15

међунар
одни
ниво

Фотографије
Извештај

Планирање и припрема обуке
(семинар, дебата, дискусија и
сл)

Аутор

8




Написана припрема
Презентација

Спровођење обуке



Спровођење активности

Реализатор

6




Фотографије
Извештај

Учешће у радионици, семинару,
дебати, дискусији и сл.



Учешће

Учесник

3



Извештај, фотографије

22

Карловачка гимназија
Сремски Карловци

Учешће у курсевима



Учешће

Учесник

Дужина
трајања 
у сатима

Сертификат

Учешће у онлајн курсевима
(Coursera, Udacity, Future Learn,
British Council, Cambridge…)



Учешће

Учесник

Дужина
трајања 
у сатима

Сертификат



Припрема и објављивање садржаја

Припрема (и објављивање) радова
и материјала којима је наставник
учествовао на конкурсима или
пројектима



Публиковање радова, ауторства и
коауторства,превођење књига,
приручника, мултимедијалних

садржаја, израда ауторских блогова
и сајтова

Рецензија књиге

Припремање садржаја за учење на
даљину




Припрема конкретног пројекта

Припрема за презентацију





Аутор

6

Аутор/коаутор,
излагач

15

ауторств 
о/ 10
коауторс
тво

Рецензија уџбеника, или
стручне књиге, као и књига које
припадају тзв. лепој
књижевности

Рецензент

15

Одабир, селекција и
структурирање садржаја за
онлајн употребу

Аутор

20

ПП презентација припремељена за конкурс,
Пријава на конкурс,
Извештај
Објављен садржај
Извештај




Наведени уџбеник/књига
Објављен садржај



Документација, онлајн садржаји







План посете,
Извештај о реализацији,
ПП презентација,
Фотографије
Објава у медијима или на званичним
сајтовима

Стручна и студијска путовања



Стручне посете и студијска
путовања

Организација посете;
Писање извештаја
Учесник стручне
2 бода
посете, студијског
по дану
путовања

23

Карловачка гимназија
Сремски Карловци



Међународни програми, скупови, семинари и мреже

Учествовање на међународним
скуповима и семинарима (Учесник)



Учешће

Учесник

бр. сати
х2





Извештај реализације програма
Позивно писмо
Евалуација програма

Учествовање на међународним
скуповима и семинарима (Тренер,
аутор и сл)



Учешће

Тренер, аутор

6





Извештај реализације програма
Позивно писмо
Евалуација програма

Учествовање у међународним
програмима (Учесник)



Учешће

Учесник


трајање

у сатима


Извештај реализације програма
Позивно писмо
Евалуација програма

Учествовање у међународним
мрежама (Учесник)



Учешће

Учесник

8

Приредиле:
Мр Љиљана Пижурица, пегагог
Милена Трпчевић, професор рачунарства и информатике
Преуредила:
Данијела Поп-Јованов и Тим за стручно усавршавање професора

24




Извештај
Фотографије

