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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“ КУЧЕВО 

Број : 1409 

Дана : 23.11.2020. године 

Кучево  

 

 

На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019. ), члана 

23. Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звањанаставника, 

васпитача и стручних сарадника, ( ''Сл. гласник РС'', бр. 81/2017. и 48/18. ), а на предлог 

Чланова Тима за професионални развој, Управни одбор ПУ „Лане“ Кучево на седници 

одржаној 23. 11. 2020. године доноси: 

 

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ ИНТЕРНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

У ПУ „ЛАНЕ“ КУЧЕВО 

 

Члан 1. 

Стручно усавршавање  јесте обавезна активност васпитача и стручног сарадника 

утврђена педагошком нормом, у оквиру 40-часовне раднене деље. 

Члан 2. 

У оквиру пуног радног времена васпитач и стручни сарадник има 64 сати годишње 

различитих облика стручног усавршавања, одчега је 20 сата право на плаћено одсуство из 

Установе ради похађања одобрених програма и стручних скупова (екстерно стручно 

усавршавање), а 44 сата стручног усавршавања које предузимаУстанова у оквиру својих 

развојних активности (интерно стручно усавршавање). Васпитач и стручни сарадник 

дужан је да у току пет година оствари најмање 100 бодова из различитих облика екстерног 

стручног усавршавања. 

Члан 3. 

Педагошки колегијум Установе одређује свог члана који прати остваривање плана 

стручног усавршавања Установе и о томе тромесечно извештава директора. 
 

  БОДОВНА ЛИСТА АКТИВНОСТИ ИНТЕРНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

44 сата 

 

Број  Назив активности  Облик активности  Бодо
ви 

Могући докази  

1.  
 

 

Приказ активности 

примера добре праксе 

Организација 
Припрема активности и 

дидактичких средстава,  

1 Материјал;  

Иновативна дидактичка 

средства;  
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Реализација 

Реализација пред колегама 

и/или родитељима 
 

8 Евалуација; Интерна 

потврда 

Списак присутних;  

Фотографије;  

Извештај о активности; 

Интерна потврда 
Присуство и аргументована 

дискусија 

Присуство активности или 

презентацији; 

Учешће у анализи и дискусији 

и извођењузакључака 

 

2 

Асистент  

Помоћ и подршка у припреми и 

реализацији активности 

1 

2.   

 

 

 

 

 

Пројекти у васпитно – 

образовном раду 

Организација 

Организација и учешће у 

изради пројекта 

2 Скица; Материјал;  

Иновативна дидактичка 

средства;  

Евалуација; Списак 

присутних;  

Фотографије; Извештај о 

активности; 

Реализација 

Учешће у реализацији 

пројектних активности 

8 

Присуство и аргументована 

дискусија 

Евалуација пројекта; 

Анализа остварености циљева и 

квалитета реализованих 

активности 

2 

Асистент 

Помоћ и подршка у 

реализацији пројектних 

активности 

1 

3.   

 

 

Радионице за 

унапређење 

компетенција 

(мед.сестре-васпитачи, 

васпитачи-

мед.сестрама-

васпитачима, 

васпитачима) 

Аутор радионице 

припрема ауторског сценарија 

за радионице, реализација, 

анализа и дискусија 

6 Скица; 

Евалуација; Списак 

присутних;  

Фотографије; Извештај о 

активности; Интерна 

потврда 
Реализатор 

Реализација готовог 

сценарија,анализа и дискусија 

6 

Асистент 

Сарадња и помоћ у појединим 

сегментима токомреализације 

радионице/активности 

2 

Присуство и аргументована 

дискусија 

Присуство, активно учешће, 

анализа и дискусија 

2 
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4.  Излагање са посећених 

стручних усавршавања 

(семинара, трибина, 

скупова, 

конференција,...) 

Презентација  

Припрема и презентовање 

приказа, анализа и дискусија 

5  

Евалуација; Списак 

присутних;  

Фотографије; Извештај о 

активности; Интерна 

потврда 

Присуство и аргументована 

дискусија 

Анализа и дискусија, 

препознавање начина примене 

у сопственом раду 

 

2 

5.  Предавање у Установи 

(без акредитације) – 

предавање и радионице 

за родитеље 

Организација  1 Скица; Материјал;  

Евалуација; Списак 

присутних;  

Фотографије; Извештај о 

активности; Интерна 

потврда 

Водитељ предавања 1 

Излагање на предавању 3 

Присуство 

Аргументована дискусија 

2 

6.  Предавање на локалном 

нивоу (без 

акредитације) 

Организација  2 Скица;  

Евалуација; Списак 

присутних;  

Фотографије; Извештај о 

активности; Интерна 

потврда 

Водитељ предавања 4 

Излагање на предавању 6 

Присуство 

Аргументована дискусија 

2 

7.  Едукативне радионице 

за децу 

Реализација  4 Скица; Материјал;  

Евалуација; Списак 

присутних;  

Фотографије; Извештај о 

активности; Интерна 

потврда 

Организовање у сарадњи са 

другим институцијама 

1 

8.  Приказ дидактичког 

средства-материјала 

Израда  5 Скица;  

Евалуација; Списак 

присутних;  

Фотографије; Извештај о 

активности; Интерна 

потврда 

Приказ 3 

Присуство и Аргументована 

дискусија 

2 

9.  Приказ сајта, 

друштвених мрежа и 

других 

мултимедијалних 

садржаја и 

администратор сајта 

или фб странице 

Администратор (на месечном 

нивоу) 

3 Скица;  

Евалуација; Списак 

присутних;  

Фотографије; Извештај о 

активности; 

Увид у администрацију 

сајта; Интерна потврда 

Реализација  2 

Присуство и Аргументована 

дискусија 

2 

10.  Имплементација 

програма 

акредитованих 

активности у васпитно-

образовном  раду кроз 

активност 

Организација 1 Скица;  

Евалуација; Списак 

присутних;  

Фотографије; Извештај о 

активности; Интерна 

потврда 

Реализација  5 

Присуство и Аргументована 

дискусија 

2 
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11.  Програми локалне 

самоуправе 

(Стратегија, радна тела, 

еколошки пројекти, 

превенција 

наркоманије, 

безбедност у саобраћају, 

програми,...) 

Координатор  3  

Пројекти-програми, 

Припреме за активности, 

Списак присутних, 

Фотографије, Евалуација; 

Уверење; 

Аутор програма 8 

Сарадник у писању 5 

Реализатор активности 3 

Евалуација програма 4 

12.   

Интерно истраживање 

(узорак до 30 

испитаника) – 

истраживање са децом 

по групама, 

истраживање са 

родитељима по 

групама, истраживање 

у колективу 

Организација-реализација 

Планирање и организација 

истраживања у Установи 

8  

 

Документ-рад; 

Инструменти; 

Презентација; Евалуација; 

Списак присутних;  

Фотографије; Извештај о 

активности; Интерна 

потврда 

Помоћ у реализацији 

Учешће у планирању и 

реализацији истраживања 

3 

Презентација истраживања  

Обрада података и 

презентација резултата 

истраживања 

4 

Присуство и Аргументована 

дискусија 

Евалуација истраживања; 

Анализа начина 

имплементације резултата 

истраживања у сопственом 

раду 

2 

13.   

 

 

Интерно истраживање 

(репрезентативни 

узорак) 

Организација-реализација 15 Документ-рад; 

Инструменти; 

Презентација; Евалуација; 

Списак присутних;  

Фотографије; Извештај о 

активности; 

Помоћ у реализацији 6 

Презентација истраживања  6 

Присуство и Аргументована 

дискусија 

2 

14.   

 

Публиковање стручног 

рада 

Аутор  8 Документ-рад; 

Презентација, припрема за 

активност; Евалуација; 

Списак присутних;  

Фотографије; Извештај о 

активности; Интерна 

потврда 

Коаутор  5 

Презентација  4 

Присуство презентацији и 

аргументована дискусија 

2 

15.  Стручна посета – 

семинари, предавање у 

Установи од стране 

стручних лица 

Присуство  4 Списак присутних; План 

посете; Евалуација; 

Фотографије; Извештај о 

реализацији; 

Евалуација-дискусија 2 

16.  Студијско путовање 

(без акредитације) 

Присуство 5 Списак присутних; План 

посете-путовања; 

Евалуација; 

Фотографије; Извештај о 

Аргументована дискусија 2 
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реализацији; 

17.   

 

 

Рад са волонтерима, 

студентима, 

приправницима, 

ученицима, стажистима 

Рад са студентима и 

ученицима на пракси 

2 по 

студе

нту 

по 

седм

ици 

 

Извештај о раду; Дневник 

рада са студентима; 

Фотографије; Евалуација; 

Рад ментора са 

приправником, волонтером, 

стажистом 

 

20 

18.   

 

 

 

 

Стручни активи, 

удружења, подружнице, 

огранци на нивоу 

Установе, града, 

општине, округа, 

републике 

Организација рада тима у 

оквиру Установе – 

координатор тима 

2 по 

саста

нку 

 

План рада актива, 

удружења; Вођење 

документације; 

Представљање удружења 

јавности; Информисање 

чланова о активностима и 

плановима; Записници са 

састанака; Фотографије; 

Учествује у раду Тима, 

Актива у ситуацијама када се 

ради о обрађивању стручне 

теме, излагање 

2 по 

саста

нку 

Организација рада 

подружница, удружења,... 

5 по 

саста

нку 

Учешће у раду подружница, 

удружења,... 

2 по 

саста

нку 

19.   

 

 

 

 

 

 

 

Јавне манифестације, 

фестивали, конкурси 

Учешће на фестивалима  6 по 

фест

ивал

у 

 

 

 

Записници, радна књига, 

фотографије, видео записи, 

рад, продукти; Интерна 

потврда 

Присуство на фестивалу 1 

Реализатор спортске и 

културне манифестације на 

локалном и окружном нивоу 

5 по 

мани

фест

ациј

и 

Учесник спортске и културне 

манифестације на локалном и 

окружном нивоу 

3 по 

мани

фест

ациј

и 

Реализатор спортске и 

културне манифестације у 

Установи 

6 по 

мани

фест

ациј

и 

Конкурси, радови 
 

3 по 

конк

урсу 



Предшколска установа “Лане” Кучево 
 

6 
 

20.  Завршена 

специјализација (која 

није предвиђена 

Правилником о врсти 

стручне спреме 

васпитача, наставника, 

стручних сарадника) 

Информисање колектива и 

тима за СУ 

15 Оверена копија дипломе 

 

 
СУГЕСТИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТНИЈУ  ОРГАНИЗАЦИЈУ  СТРУЧНОГ  

УСАВРШАВАЊА У  УСТАНОВИ 

 

Активности које су планиране 40-часовном радном недељом (сем оних које су 

назначене да су планиране у сврху стручног усавршавања) не могу се подвести под 

стручно усавршавање (присуство седницама стручних већа или тимова...). Како би нека 

активност била окарактерисана као стручно усавршавање, неопходно је да: 

Развија компетенције наставника/васпитача/стручнихсарадника (К1, К2, К3 и К4); 

Води унапређивању неке кључне области/подручја рада Установе; 

Применљива у датим околностима у којима установа функционише. 

 

При избору активности које ће водити јачању капацитета појединца и установе 

водити рачуна да се унапређују области рада које су кроз процес самовредновања 

процењене као „слаба страна“ рада Установе. 

 

На основу понуђене табеле васпитачи и стручни сарадници сачињавају лични 

план стручног усавршавања у оквиру Установе, воде евиденцију о броју бодова и 

облицима оствареног стручног усавршавања и о истом обавештавају лице које прати 

остваривање плана стручног усавршавања Установе у току радне године. 

 

Чланови Тима за професионални развој који су учествовали у изради Правилника о 

интерном стручном усавршавању : 

 

1. Светлана Станојевић -  васпитач-координатор Тима 

2. Биљана Кецман -директорка 

3. Марина Стојановић - педагог 

4. Елизабета Унгурјановић - васпитач 

5. Сузана Илић-васпитач  

6. Данијела Стокић - васпитач 

7. Невена Добрицић - васпитач 

8. Олга Јаковлјевић - мед. сестра васпитач 

9. Јасна Алексић - мед. сестра васпитач  

10. Јулијана Дамњановић - мед. сестра васпитач 
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