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    На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања 
наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 81/18)и  
Правилника о изменама и допунама Правилника о сталном стручном усавршавању и 
напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника – „Службени 
гласник РС“, број 48/18 
ОШ»СТЕВАН Синђелић» доноси 
 
 
 

 
  ПРАВИЛНИК О БОДОВАЊУ 

СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ 
 
 
 

 
         У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник има 64 сати 
годишње различитих облика стручног усавршавања, од чега је 24 сата право на 
плаћено одсуство из установе ради похађања одобрених програма и стручних 
скупова, а 44 сата (бода) стручног усавршавања у оквиру својих развојних 
активности. 
         Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима 
установа у оквиру својих развојних активности, и то: 
 
 
 
 
 
             

 1. Извођење угледних , огледних часова; часова и активности хоризонталне 

евалуације односно активности са дискусијом и анализом 

Активност 
Број 

бодова 
Опис активности Докази: 

Извођење угледног, 
огледног часа- 

реализатор 

10 

Припрема часа и наставних 

средстава. 
Реализација и присуство 

часу. 
Анализа и дискусија 

 

припрема за час или  наставни 

материјал или записник са 
састанка стручног већа  или 

извештај 

Асистент – 

помоћник 
5 

Особа која помаже при 

припреми, извођењу и 

дискусији o угледном, 
огледном часу (наставници, 

стручни сарадници) 

припрема за час, наставни 
материјал или записник са 

састанка стручног или извештај 

Присуство и 
дискусија 
 

2 

Присуствовање угледном 

часу/ угледној активности са 
дискусијом и анализом 

 

извештај 
 

 

Реализатори 
хоризонталне 
евалуације 

2 

Хоризонтална евалуација 
(посете часовима, 

усаглашавање тестова, 

контролних и писмених 
вежби, оцењивање ученика) 

записник стручног већа или 
извештај 
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 2. Излагање са акредитованих стручних усавршавања и стручних тема и скупова са 
обавезном дискусијом и анализом (бодови се рачунају по одржаном састаку стручног 

органа). 

Активност 
Број 

бодова 
Опис активности Докази: 

Излагање 10 

Припрема за излагање;припрема 
презентације, припрема материјала за 

присутне 
Реализација са анализом и дискусијом 

писана припрема за 
излагање или  

презентација или 

материјал за присутне или  
записник са састанка 

стручног већа или 
извештај 

Присуство и 

дискусија 
2 

 

Присуство, учешће, дискусија, анализа 

 
 

записник са састанка 
стручног већа, евиденција 

о присуству или извештај 

 3. Приказ стручне књиге, приручника, стручног рада, стручног чланка,  часописа,  

дидактичког материјала, студијског путовања или студијске посете из области 

образовања и васпитања са обавезном анализом и дискусијом 

Активност 
Број 

бодова 
Опис активности 

 

Докази: 
 

Излагање 10 

Припрема и презентовање 

приказа, који се односе на 
послове наставника, васпитача, 

стручног сарадника  

резиме или  презентација или 

записник са састанка стручног 
већа или извештај 

Присуство и 
дискусија 

2 
Присуство, учешће, дискусија, 
анализа 

записник са састанка стручног 
већа, евиденција о присуству 

3.а Излагање дидактичких материјала и  наставних средстава (макете, панои, који 

служе надоградњи наставне теме) 

Активност 
Број 

бодова 
Опис активности 

 

Докази: 

 

Излагање 5 
Излагање дидактичких 
материјала,  паноа, макета 

израђених са ученицима 

 

Припрема, презентација, радови 
или извештај или записник 

стручног већа 

Присуство и 
дискусија 

2 
Присуство, учешће, дискусија, 
анализа 

записник са састанка стручног 
већа, евиденција о присуству 
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3.б  Публиковање стручних радова, ауторства и коауторства књиге, приручника, наставних 

средстава... 

Активност 
Број 

бодова 
Опис активности 

 

Докази: 
 

Аутор/коаутор 
Излагање 

10 
Објављивање рада у стручном 
часопису или листу и 

презентовање у установи 

подаци о стручном часопису и 

записник са састанка стручног 
већа или презентација или 

извештај 

Присуство и дискусија  5 
Присуство, учешће, дискусија, 

анализа 

записник са састанка стручног 

већа или извештај  

Аутор/коаутор 

 

Излагање 

13 

Реферат на конгресу, 

конференцији,  
симпозијуму и презентовање у 

установи 

подаци о конгресу, 

конференцији, симпозијуму, и 
записник са састанка стручног 

већа, презентација или извештај 

Присуство и дискусија 5 
Присуство, учешће, дискусија, 

анализа 

записник са састанка стручног 
већа или извештај 

Рецензија уџбеника или 

стручне књиге по 
објављивању 

15 

Рецензија уџбеника или 

стручне књиге и презентација 
у установи 

подаци о рецензији или извештај 
или записник стручног већа  

Аутор/коаутор 
 

књиге, приручника, 
практикума, наставног 

средства 

20 

... из области образовно-

васпитног рада и  
презентовање у установи 

подаци о књизи, приручнику, 
практикуму, записник са састанка 

стручног већа или извештај 

Присуство и дискусија 5 
Присуство, учешће, дискусија, 

анализа 

записник са састанка стручног 

већа или извештај 

Акредитација програма 
стручног усавршавања у 

години акредитације 

13 Акредитовање програма  

решење о акредитацији из ЗУОВ 

и Министарства или Катаог или 

извештај са подацима из каталога 

Акредитација стручног 

скупа, трибине, 

конгреса, летње и 
зимске школе, округлог 

стола... 

10 Акредитовање  скупа... 

решење  о акредитацији из ЗУОВ 

Бодови се остварују за укупан период за који важи акредитација и само за школску 
годину у којој је  публикован стручни рад, књига, приручник и наставно средставо . 
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 4. Остваривање истраживања (научних, акционих, ад хок ...), пројеката који 
доприносе унапређивању и афирмацији образовно- васпитног процеса у 

сарадњи са другим установама /институцијама, програми од националног 
значаја у установи, међународни програми, скупови, семинари, рад модел 

центра 

Активност 
Број 

бодова 
Опис активности 

 
Докази: 

 

Руковођење 
ауторског 

истраживања, 
конкурса, 

пројекта 

20 

Руковођење ауторским 
истраживачким пројектом, 

конкурсом усмереним на 
повећање квалитета рада 

школе. 

списак учесника који реализују 
истраживање, извештај о 

реализованим активностима 

Координација 
истраживања 

15 

Реализација истраживачког 

пројекта усмереног на 
повећање квалитета рада 

школе. 

списак учесника који реализују 
истраживање, извештај о 

реализованим активностима 

Учешће у 

истраживачком 
пројекту 

8 

Реализација истраживачког 
пројекта усмереног на 

повећање квалитета рада 
школе. Ангажовање  у 

истраживачком пројекту 

списак учесника који реализују 

истраживање, извештај о 
реализованим активностима 

Објавивање/ 

публиковање 
ауторског 

истраживачког 
пројекта 

10 
Публиковање истраживања у 
стручном часопису и припрема 

и презентовање у установи. 

подаци о стручном часопису у 

коме је објављено истраживање, 

записници са састанака стручног 
већа или извештај 

Презентација 
пројекта 

5 
Презентација пројекта у 
установи 

записник са састанка стручног 
већа или извештај 

Присуство и 
дискусија 

2 
Присуство, учешће, дискусија, 
анализа 

записник са састанка стручног 
већа или извештај 
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 4.а. Стручне посете и студијска путовања дефинисана Развојним планом 

установе 

Активност 
Број 

бодова 
Опис активности 

 

Докази: 
 

Вођа-аутор 

стручне посете/ 
студијског 

путовања 

10 

Организација посете, писање 

извештаја, презентовање у 
установи са анализом и 

дискусијом 

извештај са стручне посете, 

студијског путовања, записник са 
састанка стручног већа или 

извештај 

Учесник стручне 

посете/студијског 
путовања 

5 
Присуство, учешће, дискусија, 
анализа 

записник са састанка  стручног 
већа или  извештај са стручне 

посете, студијског путовања  

4.б. Остваривање пројеката  

Активност 
Број 

бодова 
Опис активности 

 
Докази: 

 

   
Аутор 

15 

Писање пројеката, израда 
предлога пројекта, 

руковођење реализацијом, 

реализација тематске 
активности 

записник или извештај о 
реализованим активностима 

Учесник пројектног 

тима 
10 

Реализација конкретних 
активности / задатака 

проистеклих из пројекта 

записник или извештај  

Асистент 5 
Пружање помоћи у 

организацији  

писана припрема за 
предавање, трибину, смотру... 

или презентација или записник 
стручног већа 

Учесник 
 

2 
Учествује са радовима 
дискутује, анализира  

евиденција о присуству на 

предавању, трибини , смотри... 
или извештај или записник 

стручног већа 
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4.ц. Учешће  у програмима од националног значаја, међународним програмима, скуповима, 
семинарима, програму огледа, раду модел центра 

Активност 
Број 

бодова 
Опис активности 

 
Докази: 

 

Координатор програма 
од националног значаја 

(МПНТР, ЗУОВ, ГИЗ...) 

 
 

20 

Учешће у реализацији програма од 

националног значаја  
(нпр: ПИСА истраживање, 

Национално тестирање ученика...)  

списак учесника који реализују 
програме од националног значаја и 

њихова задужења, извештај о 

реализованим активностима 

Члан тима 10 

Учешће у реализацији програма од 

националног значаја  
(нпр: ПИСА истраживање, 

Национално тестирање ученика,....) 

списак учесника који реализују 

програме од националног значаја и 
њихова задужења, извештај о 

реализованим активностима 

Програми/пројекти у 

локалној самоуправи 
10 

Учешће у реализацији 

програма/пројеката локалне 

самоуправе ( нпр. Стратегије, Радна 
тела, Еколошки пројекти, 

Превенција наркоманије, 
Безбедност у саобраћају, програми 

НСЗ, СЦР, МУП, Здравства, 

Привредне коморе....) 

списак учесника који реализују 

програме- пројекте локалне, 

извештај о реализованим 
активностима 

Члан тима 5 
Учешће у реализацији 
програма/пројеката локалне 

самоуправе 

списак учесника који реализују 

програме- пројекте локалне, 
извештај о реализованим 

активностима 

 
 
Бодови се односе на активност тј. рад који је наставник уложио у стручно 
усавршавање да би могао што квалитетније да реализује  одређену активност. 
 
Извештај о реализованим активностима у оквиру стручног усавршавања у установи 
пише руководилац стручног већа  
Извештај садржи: 
-  опис активности,  
-  време извођења,  
-  евиденцију присутних и задужење ( асистент, учесник, слушалац, посетилац...) 
-  резултате самовредновања (број бодова за сваког појединачно и по ком члану  
Правилника је извршено бодовање) 
 
Неопходно је да се о свакој активности упозна стручно веће и да се активност 
евидентира у записнику. 
 
Извештај се предаје полугодишње, на крају првог и на крају другог полугодишта. 
 
 
 


