ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“
ЦРНА БАРА

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

ЦРНА БАРА, СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

На основу члана 119. ст.1. т. 12) Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гл. РС“, бр. 88/17, 27/18-др.закон), Школски одбор на седници одржаној дана
14.09. 2018. год. донео је:

ОДЛУКУ

1. Усваја се План стручног усавршавања за школску 2018/19. годину

Деловодни број:01-408.
Датум:14.09.2018.
Црна Бара

Председник Школског одбора
_________________________________
/Слађана Первановић/

У професионални развој наставника и стручних сарадника спада стално стручно усавршавање,
развијање компетенција ради бољег обављања посла, унапређивања нивоа постигнућа ученика.
Потребе и приоритете установа или школа планира на основу резултата самовредновања
квалитета рада установе, личних приоритета наставника односно васпитача или стручних
сарадника, као и на основу извештаја о остварености стандарда постигнућа, задовољства
родитеља и ученика
Конкретни задаци стручног образовања и обука су:
• стицање занимања и квалификација, односно релевантних компетенција, знања и вештина
неопходних за запошљавање и рад у одређеном подручју рада;
• стицање иницијалног и континуираног стручног образовања и обука;
• развој способности, талената и потенцијала и самоиспуњење и наставак образовања
Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и директора одвијаће се у школи и
ваншколским институцијама кроз разне семинаре и стручне састанке, ван школе, у
организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и то:

 обавезни зимски и летњи семинари за наставнике;
 семинари по избору према Каталогу програма стручног усавршавања запослених
у образовању за школску 2018/19. годину.
Семинари за које су се определили представници стручних већа, стручних
сарадника – библиотекар и педагог и директор школе:

#

398

401

442

469

519

К

П

Програм

Компетенције за предузетништво-садржај и примена у образовном
К1 П3 систему Србије(Центар за образовно лидерство)
30 полазника 1.500,00 дин. по полазнику
Пројектна настава и тематско планирање у млађим разредима
К1 П3 основне школе (Тренинг центар КОЦЕВСКИ)
30 полазника 2.350,00 дин. по полазнику
ИДИ ка знању!
К2 П3 (Кlett друштво за развој образовања)
30 учесника 1.500,00 дин. по учеснику
Како развити предузетништво као међупредметну компетенцију
К2 П3 (Регионални центар за професионални развој у образовању)
30 учесника 1.000,00 дин. по учеснику
Од пројектне наставе ка ученичком предузетништву
К2 П3 (Удружење Креативни учитељи)
30 учесника 1.750,00 дин. по учеснику

Трајање
дана:1
бодова:8
дана:1
бодова:8
дана:1
бодова:8
дана:1
бодова:8
дана:1
бодова:8

179

ИНТЕГРИСАНА НАСТАВА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ
К2 П2 НАУКА И ИНФОРМАТИКЕ КРОЗ РАЗЛИЧИТЕ ОБЛИКЕ РАДА
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА
ИНКЛУЗИЈУ

19

К3 П4 Да нам школа буде сигурна

43

К3 П4 Насиље у школи-примети и пријави

дана:1
бодова:8

дана:1
бодова:8
дана:2
бодова:16
дана:1

269 К1 П3 Креативне радионице

бодова:8
дана:1

397 К1 П3 Квизом до успешног завршног испита

бодова:8
дана:2

12

К3 П4

(Не) видљиво васпитање-углед, атмосфера и индентитет школе у
функцији васпитања ученика

10

К2 П3

Нове улоге наставника у школи која учи-међународни стандарди и
национални оквири

88

Унапређивање компетенција наставника и стручних сарадника за
К3 П3
спровођење активности каријерног вођења и саветовања

79

К3 П4 Свако дете је важно-подршка ромској деци за успешно школовање

бодова:16
дана:1
бодова:8
недеља: 5
бодова:
18
дана:1
бодова:8

Семинари које органиѕује Библиотека шабачка

19

Управљање емоцијама у раду са децом и ученицима

дана:2
бодова:16

У току школске 2018/19. године наставници предметне и разредне наставе, стручни сарадници
и директор ће учествовати у остваривању различитих облика стручног усавршавања унутар
школе, и то:










одржавањем угледног/огледног часа наставе, приказивањем
активности, теме, резултата праћења развоја ученика;
присуствовањем угледним часовима, приказима активности, деловима
акционог истраживања педагошке праксе;
кроз интегративну наставу тј. тимски рад наставника (корелација
наставних предмета
праћењем и анализом стручне литературе;
присуствовањем стручним састанцима на којима се остварују
поједини облици стручног усавршавања, а који су у вези са пословима
наставника и стручних сарадника;
педагошко-инструктивни рад са директором и стручним сарадницима;
менторски рад са приправницима;
учествовањем у изради развојног плана установе.

Библиотека ће вршити набавку стручне литературе и часописа.
Наставници разредне наставе ићи ће на „Јануарске сусрете учитеља“.
Педагог ће присуствовати угледним/огледним часовима, часовима у оквиру интегративне
наставе у школи и семинарима при Центру за стручно усавршавање у Шапцу.
Планиране су посете стручним скуповима током године.
ПЛАНИРАНИ УГЛЕДНИ/ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ
Обавеза сваког наставника је да у току школске године одржи по један угледни/огледни час у
оквиру стручног усавршавања. Један вид усавршавања је спровођење наставе кроз тимски рад.,
Највећи број тема биће реализован на редовним часовима који ће бити посећени од стране
колега, директора, педагога школе.

Име и презиме наставника

Планирано време реализације

Љиљана Миражић

Друго полугодиште

Славица Михајловић

Друго полугодиште

Светлана Гогић

Друго полугодиште

Виолета Огњеновић

Друго полугодиште

Mилутин Toвиловић

Прво полугодиште

Драгица Белић

Друго полугодиште

Јелена Лацковић

Друго полугодиште

Биљана Данојлић

прво полугодиште

Пантић Александра

Друго полугодиште

Јованка Ђукић

Прво полугодиште

Александра Сретеновић

Прво полугодиште

Данијел Стокановић

Друго полугодиште

Тијана Илинчић Остојић

Прво полугодиште

Синиша Благојевић

Друго полугодиште

Катарина Милованчевић

Друго полугодиште

Гордана Пајић

Прво полугодиште

Милена Думанчић

Прво полугодиште

Слађана Первановић

Прво полугодиште

Драгана Лукић

Прво полугодиште

Милица Малетић

Прво полугодиште

Зоран Рашевић

Друго полугодиште

Предраг Дрезгић

Прво полугодиште

Стојан Аничић

Друго полугодиште

Владан Михајловић

Друго полугодиште

Деловодни број:
Датум:14.09.2018.
Црна Бара

Председник Школског одбора
_________________________________
/Слађана Первановић/

