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Годишњи план стручног усавршавања 

За радну 2021-2022. годину 

 

Законом Основа система обазовања и васпитања (чл. 151 одређено је да: 

Наставник, васпитач и стручни сарадник, са лиценцом и без лиценце, дужан је да се 

стално усавршава ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног 

рада и стицања компетенција потребних за рад, у складу са општим принципима и за 

постизање циљева образовања и стандарда постигнућа. План стручног усавршавања у 

складу са приоритетима Установе ради остваривања циљева образовања и стандарда 

постигнућа и приоритетима Министарства, доноси Орган управљања Установе. 

Стручно усавршавање као саставни и обавезни део професионалног развоја 

васпитног особља у Установи подразумева континуирано стицање нових и усавршавање 

постојећих компетенција организовањем различитих активности у Установи и ван ње. 

Стручно усавршавање биће реализовано на следеће начине: 

− Учешће на програмима стручног усавршавања који се остварује извођењем обуке; 

− Стручни скупови: конгреси, сабори, сусрети, конференције, саветовања, 

симпозијуми, округли столови, трибине и вебинари; 

− Праћење стручне литературе и периодике; 

− Обнављање дидактичког материјала за рад са децом; 

− Посете и праћење акредитованих стручних семинара, предавања и едукација; 

− Стручне посете; 

− Радионице за унапређење компетенција; 

− Предавања у Установи и на локалном нивоу  без акредитације; 

− Пројекти у васпитно-образовном раду; 

− Програме локалне самоуправе; 

− Излагање са посећених стручних усавршавања; 

− Сарадња са другим установама и размена искуства; 

− Учешће у раду стручних актива, удружења, подружница, огранка на нивоу 

општине, града; 

− Прикази примера добре праксе, хоризонтална размена искуства; 
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− Публиковање стручних радова; 

− Едукативне радионице за децу, едукације и предавања за родитеље; 

− Имплементација програма у васпитно- образовни рад; 

− Рад са волонтерима, студентима, приправницима, ученицима, стажистима; 

− Презентација примера добре праксе; 

− Јавне манифестације, фестивали, конкурси; 

− Интерна истраживања (репрезентативни узорак и узорак до  30 испитаника); 

− Напредовање у позиву и звању; 

− Приказ сајта, друштвених мрежа и других мултимедијалних садржаја. 

У плану је да се у нашој Установи у току радне 2020-2021.године, у складу са 

финасијским планом, реализују један семинар у трајању од два дана и један семинар у 

трајању од једног дана. Руководећи се резултатима посматрања деце, самовредновања и 

идентификованим потребама, на Васпитно образовном већу усвојен је предлог 

реализације тема семинара: Пројекти у предшколској установи (К2П3, 16 бодова) у 

трајању од два дана и Учење у пројектном приступу (К2П3) у трајању од једног дана, 8 

бода. 

У протклих годину дана организовани су разни вебинари и онлајн обуке од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја које смо сви пратили, а пратићемо 

их у наредном периоду кад год буду организоване. 

Део стручног усавршавања – интерног, биће реализован радом стучних тела у 

Установи, а како законске одредбе и правилници налажу и индивидуалним ангажовањем 

на свом професионалном развоју. Теме интерног стручног усавршавања биће биране у 

зависности од актуелних потреба, дешавања у Установи  и интересовања васпитно – 

образовног особља. Планиране су активности које ће организовати чланови тимова 

Установе, као и презентације са семинара који су похађали само одређени запослени. 

Од прошле радне године наша установа је у пројекту СУПЕР. Пошто пројекат 

СУПЕР промовише имплементацију нових Општих основа- Године узлета, стручно 

усавршавање и унапређивање компетенција свих запослених у установи биће у складу са 

тиме, као и у складу са епидемиолошком ситуацијом у нашој земљи. Рад Установе биће 

усклађен и вреднован у складу са пројектом СУПЕР са циљем унапређивања рад 

Установе.  
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Током радне године у установи ће радити и WANDA тим који има за циљ 

заједничке рефлексије чиме се може допринети креирању инспиративне средине за 

интегрисано учење и, шире, развоју квалитета предшколског васпитања и образовања у 

складу са концепцијом нових Основа програма – Године узлета. У нашој установи 

формирана је једна радна група/тим коју чине 10 васпитача и медицинских сестара –

васпитача и ментор, односно фацилитатор групе, стручни сарадник педагог.  У плану је 

формирање још једне групе/тима коју ће чинити такође 10-12 васпитача и медицинских 

сестара –васпитача. Тим WANDA ће уско сарађивати са Креативним тимом за уређење 

простора. 

Чланови Тима за професионални развој у Установи: 

1. Јелена Славић-стручни сарадник-педагог -координатор; 

2. Биљана Кецман-директор; 

3. Елизабета Унгурјановић-васпитач; 

4. Сузана Илић-васпитач; 

5. Данијела Стокић-васпитач; 

6. Невена Добрицић-васпитач; 

7. Олга Јаковљевић- мед.сестра-васпитач; 

8. Јасна Алексић- мед.сестра-васпитач; 

9. Јулијана Дамњановић- мед.сестра-васпитач; 

 
 


