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Особа задужена за праћење реализације ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА Кончар 
Даница, проф. економске групе предмета. 
 
 
Пуну пажњу школа ће и ове године посветити стручном усавршавању наставника ради 
осавремењивања образовно-васпитног рада и усвајaња нових парадигми учења. 
 
 
Р.б
р 

Назив активности и облик стручног усавршавања Вр.реализа

ције 
Носиоци 

реализације 
Начин праћења 

1. Индивидуално стручно усавршавање – 
путем стручне литературе – књиге, 
часописи, интернет, други извори. 

Током 
године 

Предметни 
наставниции, 
стручни 
сарадници  

Евиденција о 
набављеној 
литератури 

2. Индивидуално стручно усавршавање-
посетом часовима других колега и 
разменом искустава  
 

Током 
године 

Предметни 
наставниции, 
стручни 
сарадници. 

Евиденцијом посете 
часовима 
образовно-
васпитног рада  

3. Групно стручно усавршавање-на 
семинарима,  преко предметних Форума у 
организацији ГИЗ –а и МП. 

Током 
године 

Наставно 
особље 

Реализација и 
записници ОВ и  
стручних већа 

4. Групно стручно усавршавање у оквиру 
стручних већа  

Током 
године 

Чланови 
стручних већа 

Планови и програми 
стручних већа 

5. Групно стручно усавршавање у оквиру 
наставничког већа-предавања везана за 
актуелне теме, извештаји са семинара и 
форума наставника, примери добре праксе 

 педагог, 
психолог, 
предметни 
наставници 

Записници са 
наставничког већа 

6. Педагошко-инструктивни рад са 
наставницима приправницима  
 
 
 

Током 
године 

ментор, 
предметни 
наставници 
педагог,  
психолог 

Евиденција о раду 
са наставницима 
приравницима 

7. Педагошко-инструктивни рад са 
наставницима (упознавање са педагошко-
дидактичким и методичким иновацијама и 
могућностима унапрађења васпитног рада 
са ученицима, решавање проблема који 
настају у односима наставник и ученик, 
итд.) 

Током 
године 

Педагог,  
Психолог 

Оперативни 
планови педагога  
 
 
 

8. Групно стручно усавршавање-програм 
стручног усавршавања, Каталог за 
2016/2017.год.: један семинар по избору 
Педагошког колегијума. 
Поред овог семинара планирају се и  
следећи  стручни семинари: 
-Зимски семинар српског језика и 
књижевности 
-Стручни семинари друштва за српски 

 
 
 
 
 
Током 
године 
 
 

Наставници и 
стручни 
сарадници 
 
 
 
 
 
 

Евиденција о 
стручном 
усавршавању 



језик и књижевност 
-Стручни семинари наставника економске 
групе предмета 
-Зимски семинар наставника математике и 
информатике 
-Стручни семинари наставника стручног 
већа хемије, биологије и познавања робе 
-Стручни семинари наставника стручног 
већа 
историје,географије,социологије,психолог
ије, 
филозофије и устава и права грађана, 
грађанског васпитања и верске наставе 
- Стручни семинари наставника стручног 
већа страних језика 
-Стручни семинари стручних сарадника 
-Стручни семинари за директора школе  
-Стручни семинари за секретара, шефа 
рачуноводства  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Стручна 
друштва 
 
 
 
 
 
 
 
Директор 
школе 

 
 
 


