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Професионални развој је сложен процес који подразумева стално преиспитивање и 

развијање компетенција запослених на пословима образовања и васпитања ради 

квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја деце/ученика/полазника и нивоа 

њихових постигнућа. Обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање, које 

се остварује кроз различите активности дефинисане овим правилником. 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 запослених на пословима образовања и васпитања установа 

планира у складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања и приоритетним 

областима које утврђује министар надлежан за послове образовања. Потребе и приоритете 

стручног усавршавања установа планира на основу личних планова стручног усавршавања 

запослених на пословима образовања и васпитања, развојног плана установе, резултата 

самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о остварености 

стандарда постигнућа и других показатеља квалитета образовноваспитног рада.  

Лични план стручног усавршавања запосленог на пословима образовања и 

васпитања сачињава се на основу самовредновања нивоа развијености свих компетенција 

за професију наставника, васпитача и стручног сарадника, односно компетенција 

директора и података из стручно-педагошког надзора и спољашњег вредновања. 

Стручно усавршавање биће реализовано на следеће начине: 

 Учешће на програмима стручног усавршавања који се остварује извођењем обука; 

 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/мониторинг; 



 Примена платформи „Пасош за учење“; 

 Дигитално вођење педагошке документације; 

 Заједница предшколских установа ЗПУ; 

 Хоризантолна размена на нивоу установе; 

 Радионице за унапређење компетенција; 

 Предавања у Установи и на локалном нивоу без акредитације; 

 Пројекти у васпитно-образовном раду; 

 Програме локалне самоуправе; 

 Примена и коришћење интерактивне табле и других ИКТ. 

 Излагање са посећених стручних усавршавања; 

 Сарадња са другим установама и размена искуства; 

 Сарадња са Савезом удружења васпитача Србија; 

 Управни одбор Браничевског округа Васпитач - плус; 

 Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије; 

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

општине, града, округа и републике; 

 Прикази примера добре праксе, хоризонтална размена искуства; 

 Публиковање стручног рада; 

 Едукативне радионице за децу, едукације и предавања за родитеље; 

 Имплементација Нових основа 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; 

 Укључивање у заједницу предшколских установа (ЗПУ); 

 Обука за самовредновање; 

 Обука за примену савремене технологије у предшколским установама на 

националном нивоу; 
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 Праћење примене БиБот робота у раду; 

 У протеклих годину дана организовани су обуке за имплементацију Нових основа 

програма од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја којима су 

присуствовали сви практичари.  

 У плану је да се у нашој Установи у току радне 2022-2023.године, у складу са 

финасијским планом, реализују семинари које су у складу са својим интересовањима 

изабрали васпитачи. Руководећи се резултатима посматрања деце, самовредновања и 

идентификованим потребама, на Васпитно образовном већу усвојен је предлог 

реализације тема семинара: Грађење односа – деца, родитељи и васпитачи у вртићу (К5, 

К9), и „Програм за децу и родитеље СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА – ДАЈМО ИМ КРИЛА“ – 

различити програми за целу породицу (К7, К9, К23).  

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. 

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 Креативно-едукативним тимом за 

простора. 

Напомена: семинари, одласци на разне стручне скупове планираћемо и реализовати 

уколико епидемиолошка ситуација са корона вирусом (COVID 19) дозволи реализацију 

оваквих дешавања. 

 


