На основу члана 44. тачка 1) Статута Основне школе „Јосиф Панчић“ Школски одбор је, на
својој 15. седници одржаној 29.06.2016. год., донео следећу,
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ УПУТСТВА
О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

Мења се чл. 1. у делу који се позива на прилог 1 „Бодовање реализације активности стручног
усавршавања“ и гласи:
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Прилог 1

БОДОВАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Врсте активности

Угледни или
огледни час
Приказ програма
стручног
усавршавања или
одређене стручне
теме

Приказ књига,
чланака и сл.

Приказ сајта или
сличног садржаја

Публиковање и
приказ сопствених
књига,
приручника,
наставних
средстава и
стручних радова

Пројекти/
истраживања за
унапређење и
афирмацију
образовно –
васпитног процеса

Улога наставника и стручног сарадника
(врста ангажовања)
Аутор – извођач угледног или огледног часа
Асистент - помоћник
Посматрач - учесник
Извођење угледног тематског дана
Посматрач угледног тематског дана
Излагач – презентер савладаног програма стручног
усавршавања или реферата/презентације о одређеној
стручној теми
Посматрач – учесник у дискусији и анализи
Излагач – презентер туђе књиге, приручника, резултата
истраживања или другог облика стручног усавршавања ван
школе
Излагач – презентер стручног чланка, часописа или
дидактичког материјала
Посматрач – учесник у дискусији и анализи
Излагач – презентер туђег блога, сајта, поста, аплета,
друштвених мрежа и осталих мултимедијалних садржаја
Посматрач – учесник у дискусији и анализи
Аутор/коаутор објављеног стручног рада или резултата
истраживања у часопису/листу - излагач
Аутор реферата на конгресу, конференцији, симпозијуму излагач
Аутор објављене књиге, приручника, практикума, наставног
средства - излагач
Слушалац – учесник у дискусији и анализи
Рецензент уџбеника или стручне књиге
Аутор акредитованог програма стручног усавршавања
Акредитација стручног скупа, трибине, конгреса, летње и
зимске школе, округлог стола...
Руководилац/аутор пројекта/истраживања који доприноси
унапређењу и афирмацији образовно – васпитног процеса
Коаутор/ координатор мањег пројекта/истраживања или
једне компоненте већег пројекта
Учесник у припреми или спровођењу пројектних активности

Број сати
/бодови
8 по часу
4
2
8 по часу
2 по часу
4
1
6
3
1
4
1
10
13
25
1
15
15
7
20
10
5
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Припрема и
спровођење
програма
образовно –
васпитног
карактера у школи

Рад са студентима

Такмичења и
смотре

Стручни активи

Креативни рад на
осавремењивању
рада школе

Школски часопис
„Оморика“

Рад у радним
телима и
програмима од
националног
значаја и у
организацији
локалне управе

Организатор (приредби, фестивала, хуманитарних и
еколошких акција, трибина, радионица, квизова, књижевних
вечери, тематских вечери, предавања за родитеље...)
Изложба ученичких и других радова
Изложба ученичких и других радова (ниво школе)
Аутор – организатор ученичких позоришних представа

6
5
10
15 по
представи

Асистент у планирању, организацији и реализацији
10
ученичких позоришних представа
Менторски рад са студентом на пракси (консултације) - по
5 недељно
студенту
Менторски рад у школи са приправником
4 месечно
Учествовање и организација школског такмичења
6
Припрема и учешће са ученицима на општинском такмичењу
8
Припрема и учешће са ученицима на окружном такмичењу
10
Припрема и учешће са ученицима на републичком и
15
међународном такмичењу или смотри
Председник – руководилац стручног актива на нивоу
5 по
града/општине
састанку
Учесник у раду стручног актива, удружења, подружница на
2
нивоу града/општине
Аутор сајта, електронског дневника, базе података или
20
Edmodo платформе
Администратор сајта , базе података, електронског дневника
4 месечно
или Edmodo платформе
Предметни наставник – корисник Edmodo платформе
1 недељно
Аутор садржаја за сајт
3 по тексту
Аутор наставног садржаја за унапређивање образовно5
васпитног рада
Мултимедијални садржаји (снимање филма, песама...) и
15
медијско представљање школе
Уредник школског часописа
10
Аутор прилога у школском часопису
1
Координатор програма од националног значаја (Писа
истраживање,
Национално
тестирање
ученика,
20
Професионална оријентација, итд...)
Члан тима у неком од горе наведених програма
10
Носилац реализације програма /пројекта локалне управе
10
(стратегије, радна тела, еколошки пројекти, превенција
наркоманије, безбедност деце, програми НСЗ, МУП,
здравства, привредне коморе...)
Члан тима – учесник у реализацији програма локалне управе
5
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Завршни испит

Дежурни наставници, наставници чланови окружних
комисија за прегледање и бодовање тестова, наставници
који су у време полагања завршног испита решавали тестове
у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања,
наставници и стручни сарадници – чланови школских
комисија
Наставници – чланови комисија за прегледање и бодовање
тестова
Супервизори, наставници који су у основној школи обављали
послове уноса података о ученицима VIII разреда од значаја
за завршни испит и упис ученика у средњу школу
Остали запослени у школи који су обављали послове у
поступку завршног испита

У Београду, дана _______________
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10
16
8

Председник Школског одбора
Драшко Топаловић
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