
                        Предшколска установа „Гимназион“                       ПИБ: 105987446

                                                                                                             Градски бедем 14а, Чачак                                         мат. бр. 17764683

                                                                                                    Е-mail:  gimnazioncacak@gmail.com                                 број: __________

                                                                                                                                                                                                    датум: _________

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени
гласник РС“, број 81/17 и 48/18), Предшколска установа доноси

ДОКУМЕНТ О ВРЕДНОВАЊУ

СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ

   

Васпитач и стручни сарадник у оквиру норме непосредног рада са децом и одраслима,  као и других облика рада има право и
дужност да се стручно усавршава.

У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник има 64 сати годишње различитих облика стручног усавршавања, од
чега је 20 сати похађање одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих развојних активности
које предузима Установа.

Табеларни преглед стручног усавршавања у установи саставни је део годишњег плана рада, а приказује се на основу овог документа
(за сваког наставника приказује се колико планира активности по дефинисаним областима, на основу којих ће остварити 44 сата стручног
усавршавања за које је надлежна установа). Синтагма „усавршавање у установи“ не значи да је установа једино место на којем се може
реализовати поједини облик стручног усавршавања, већ се односи на 44 сата за које је одговорна установа, односно директор установе. 

Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима установа у оквиру својих развојних активности, и то:



Рб. Активност Опис
Улога у

активности
Број сати Обавезни докази

Извођење угледних активности, радионица са дискусијом и анализом

1. Извођење угледнe     активности

Организовање и реализовање угледнe aктивности;
обезбеђивање доказа; дискусија и анализа

Реализатор(и) 8
Припрема за активност (пријава,

обавештење, записник)
Попуњене евалуационе листе

Извештај о реализацији са списком
учесника

Други докази1 

Пружање помоћи и подршке у припреми и
реализацији; дискусија и анализа

Помоћник
реализатора

6

Присуствовање, дискусија и анализа Слушалац 2

2. Вођење радиони  це   за родитеље

Организовање и реализовање радионице;
обезбеђивање доказа; дискусија и анализа

Реализатор(и) 8
Сценарио за радионицу

Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника
Други докази1

Пружање помоћи и подршке у припреми и
реализацији; дискусија и анализа

Помоћник
реализатора

6

3.
Вођење радионице

за   васпитаче и стручне
сараднике

Организовање и реализовање радионице;
обезбеђивање доказа; дискусија и анализа

Реализатор(и) 8 Сценарио за радионицу
Попуњене евалуационе листе

Извештај о реализацији са списком
учесника

Други докази1

Пружање помоћи и подршке у припреми и
реализацији; дискусија и анализа

Помоћник
реализатора

6

Учествовање, дискусија и анализа Учесник 4

4.
Приказ угледне активности на

активу

Организовање и реализовање приказа; обезбеђивање
доказа; дискусија и анализа

Реализатор(и) 8 Припрема приказа3

Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника
Други докази1 

Пружање помоћи и подршке у припреми и
реализацији; дискусија и анализа

Помоћник
реализатора

6

Учествовање, дискусија и анализа Слушалац 2

5.

Имплементација програма
акредитованих активности у

васпитно-образовном раду кроз
активност (нпр. семинар НТЦ,

имплементиран у настави)

Организовање и реализовање приказа; обезбеђивање
доказа; дискусија и анализа

Реализатор(и) 8
Припрема за активност (пријава,

обавештење, записник)
Попуњене евалуационе листе

Извештај о реализацији са списком
учесника

Други докази1 

Пружање помоћи и подршке у припреми и
реализацији; дискусија и анализа

Помоћник
реализатора

6

Учествовање, дискусија и анализа Учесник 2
*Васпитач који се определи за извођење активности/вођење радионице, може да има једног асистента. У зависности од места одржавања активности, одређује број 
учесника који присуствују. 
*Приказ угледне активности на активу може реализовати један васпитач или радна група која реализује исту тему. Радну групу чини највише 5 васпитача. 

Излагање на састанцима стручних органа и телима које се односе на савладан програм стручног усавршавања или други облик стручног
усавршавања ван установе

Излагање са стручних усавршавања (програм стручног усавршаваеа, стручни скуп, стручни сусрети) са обавезном дискусијом и анализом (сати се
рачунају по одржаном састанку стручног органа – актив, веће)

1. Приказивање  2   појединог облика
стручног усавршавања

Организовање и реализовање приказа; 
обезбеђивање доказа; дискусија и анализа

Реализатор(и) 5 Сертификат савладаног програма
Припрема приказа3



Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника
Други докази1

Присуствовање, дискусија и анализа Слушалац 2

2.

Приказивање  2   примене
наученог са стручног

усавршавања (размена
искуства)

Организовање и реализовање приказа; 
обезбеђивање доказа; дискусија и анализa

Реализатор(и) 10
Сертификат савладаног програма

Припрема приказа3

Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника
Други докази1

Присуствовање, дискусија и анализа Слушалац 2

3.
Приказивање  2   резултата
праћења развоја детета и

ученика

Организовање и реализовање приказа; обезбеђивање
доказа; дискусија и анализа

Реализатор(и) 8
Припрема приказа3

Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника
Други докази1Присуствовање, дискусија и анализа Слушалац 2

Може бити више излагача, при чему сваки излагач има свој део при излагању,а водећи рачуна о укупном трајању излагања.

Приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа и дидактичког материјала из области образовања и васпитања и сл.

1.
Приказивање  2   стручне књиге,

приручника

Организовање и реализовање приказа; 
обезбеђивање доказа; дискусија и анализа

Реализатор(и) 8
Припрема приказа3

Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника
Други докази1

Присуствовање, дискусија и анализа Слушалац 2

2.

Приказивање  2   
стручног чланка, дидактичког

материјала,
резултата обављеног

истраживања

Организовање и реализовање приказа; 
обезбеђивање доказа; дискусија и анализа

Реализатор(и) 8
Припрема приказа3

Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника
Други докази1Присуствовање, дискусија и анализа Слушалац 2

3.
Приказивање  2   стручне посете,

студијског путовања 

Организовање и реализовање приказа; 
обезбеђивање доказа; дискусија и анализа

Реализатор(и)
6

Припрема приказа3

Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника
Други докази1

Присуствовање, дискусија и анализа Слушалац 2

4.

Приказивање блога, сајта,
поста, аплета, друштвених

мрежа и осталих
мултимедијалних садржаја

Вођење, уређивање, припрема текстова, материјала Аутор 12 Припрема приказа3

Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника
Други докази1

Организовање и реализовање приказа; 
обезбеђивање доказа; дискусија и анализа

Реализатор(и) 8

Присуствовање, дискусија и анализа Слушалац 2

На приказу  једне књиге, приручника, чланка може бити ангажован 1-2 излагача. 

Публиковање стручних радова, ауторства и коауторства књиге, приручника, наставних средстава и сл. (Прикази и организовање)



1. Публиковање стручног рада

Објављивање рада у стручном часопису,
организовање и реализовање приказа; 

обезбеђивање доказа; дискусија и анализа

Аутор,
Реализатор(и)

10
Документ/рад

Припрема приказа3

Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника
Други докази1

Присуствовање, дискусија и анализа Слушалац 2

2.
Публиковање књиге,

приручника, практикума

Објављивање рада, 
организовање и реализовање приказа; 

обезбеђивање доказа; дискусија и анализа
Реализатор(и)

20

Документ/рад
Припрема приказа3

Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника
Други докази1

Присуствовање, дискусија и анализа Слушалац
2

3.
Публиковање наставних

средстава

Објављивање рада, 
организовање и реализовање приказа; 

обезбеђивање доказа; дискусија и анализа
Реализатор(и) 10

Документ/рад
Припрема приказа3

Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника
Други докази1

Присуствовање, дискусија и анализа Слушалац 2

4.

Презентација –
Аутор/коаутор/реферат на

конгресу, симпозијуму,
стручним сусретима

Објављивање рада, 
организовање и реализовање приказа; 

обезбеђивање доказа; дискусија и анализа
Реализатор(и) 13

Документ/рад
Припрема приказа3

Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника
Други докази1

Присуствовање, дискусија и анализа Слушалац 2

5.
Приказ, излагање са стручних

сусрета, симпозијума,
конференција

Организовање и реализовање презентације; 
обезбеђивање доказа; дискусија и анализа

Реализатор(и) 8
Документ/рад

Припрема приказа3

Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника
Други докази1

Присуствовање, дискусија и анализа Слушалац 2

6.
Рецензија уџбеника или

стручне књиге

Рецензија уџбеника или стручне књиге;
организовање и реализовање презентације; 
обезбеђивање доказа; дискусија и анализа

Реализатор(и) 15
Текст рецензије

Припрема приказа3

Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника
Други докази1

Присуствовање, дискусија и анализа Слушалац 2

7.
Рецензија часописа,

приручника, стручног чланка

Рецензија часописа, приручника, стручног чланка;
организовање и реализовање презентације; 
обезбеђивање доказа; дискусија и анализа

Реализатор(и) 10
Текст рецензије

Припрема презентације3

Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника
Други докази1

Присуствовање, дискусија и анализа Слушалац 2



8.
Презентација акредитованог

програма стручног
усавршавања

Акредитација програма;
организовање и реализовање презентације; 
обезбеђивање доказа; дискусија и анализа

Реализатор(и) 10
Каталошки број семинара и основни

подаци о програму
Припрема презентације3

Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника
Други докази1

Присуствовање, дискусија и анализа Слушалац 2

9.

Акредитација стручног скупа,
трибине, конгреса, летње и

зимске школе, округлог стола и
сл.

Поступак акредитације Реализатор(и) 7
Агенда стручног скупа
Доказ о акредитацији

Други докази1

10.

Учешће у комисијама/радним
групама на акредитованим

трибинама, скуповима,
конференцијама

Учешће у раду групе (организација и реализација) Реализатор(и) 10
Извештај комисије/радне групе

Други докази1

Остваривање и приказивање различитих истраживања, програма и пројеката који доприносе унапређивању васпитно-образовног процеса

1. Учествовање у истраживањима

Ауторство/руковоћење истраживачким пројектом;
организовање истраживања; 

обрада резултата; обезбеђивање доказа;
презентовање пројекта

Аутор(и)
истраживања

20
Пројекат

Програм рада
Пример анкете, упитника

Извештај о спроведеном истраживању
Евиденција/доказ о учешћу/ангажовању

(списак чланова тима)
Други докази1

Припрема презентације3

Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника

Спровођење истраживања, реализација истраживачког
пројекта

Координатор
истраживања

13

Чланови тима 10
Реализатор(и)
истраживања

8

Учествовање у истраживању 
(попуњавање анкете, упитника...)

Учесник у
истраживању

1

Присуствовање, дискусија и анализа Слушалац 2

2.
Учествовање у пројектима

образовно васпитног карактера
у установи

Израда пројектне документације,
презентовање 

Аутор(и) пројекта 20
Извештај о реализацији

Евиденција/доказ о учешћу/ангажовању
Други докази1

Припрема презентације3

Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника

Координација пројектних активности; 
обезбеђивање доказа

Координатор
пројекта

13

Координација појединих сегмената пројектних
активности; прикупљање пројектне документације

Члан пројектног
тима

10

Учествовање у реализацији пројекта
Учесник у

реализацији
2

Присуствовање, дискусија и анализа Слушалац 2
3. Учествовање у програмима од

националног значаја у установи
(нпр.   МПНТР, ЗУОВ, ЗВКОВ, ГИЗ  ...)

Координација програмских активности; 
обезбеђивање доказa;

Презентовање

Координатор
програма 20

Пројекат
Програм рада

Извештај о реализацији
Евиденција/доказ о учешћу/ангажовању



Други докази1

Припрема презентације3

Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника

Реализовање програмских активности;
Презентовање

Члан тима,
учесник у

реализацији
10

Присуствовање, дискусија и анализа Слушалац 2

4.

Учествовање у
програмима/пројектима у

локалној самоуправи

Учешће у писању, планирању, реализацији
Координација програмских активности; 

обезбеђивање доказa;
Презентовање

Координатор
програма

10

Пројекат
Програм рада

Извештај о реализацији
Евиденција/доказ о учешћу/ангажовању

Други докази1

Припрема презентације3

Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника

Учешће у прпреми;
Реализовање програмских активности;

Презентовање
Члан тима 5

Реализовање програмских активности Учесник 3
Присуствовање, дискусија и анализа Слушалац 2

Стручне посете и студијска путовања дефинисана Развојним планом установе

1.
Стручна посета или студијско

путовање

Организовање и реализовање посете или путовања;
писање извештаја; презентовање;

обезбеђивање доказа; дискусија и анализа
Вођа, аутор 8

Програм стручне посете или путовања
Припрема приказа3

Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника
Други докази1

Присуствовање, дискусија и анализа
Учесник,
слушалац

2

Приказ других активности са дискусијом и анализом

1.

Рад са
студентима/ученицима/волонте

рима на пракси

Извођење активности;
консултације и заједничко анализирање

Реализатор(и)
2

по
студенту

Програм рада са студентима
Извештај

2.
Менторски рад са
приправницима

Извођење активности;
консултације и заједничко анализирање

Реализатор(и) 2
Програм рада метора са приправником

Извештај о раду приправника
Писане припреме

3.

Чланоство и активно учешће на
састанцима стручних удружења,
подружница, актива, огранака

на нивоу града/општине

Координисање радом стручног органа/праћење
реализације/израда плана рада;

писање извештаја; документовање; презентовање;
обезбеђивање доказа

Руководилац
председник

10

ЧланствоОрганизација и реализација активности Реализатор(и) 8
Учешће на састанцима стручних удружења,

подружница, актива, огранака на нивоу
града/општине

Реализатор(и)
2 по

састанку



5.

Присуство предавањима
саветника/представника ШУ,

МПНТР, ЗУОВ, ЗВКОВ
Присуство Слушалац 2

Презентација
списак присутних

Евалуација
Потврда

6.

Остваривање облика стручног
усавршавања који је

припремљен и остварен у
установи у складу са потребама

запослених (инклузија,
пројектно планирање, методе

рада и сл.)

Припрема предавања и материјала;
реализација, презентација

Излагач,
реализатор

8

Исана припрема за предавање
Сценарио радионнице

Записник са састанка стручног органа
Попуњене евалуационе листе 

Извештај о реализацији са списком
учесника

Други докази1

Пружање помоћи и подршке у припреми и
реализацији; дискусија и анализа

Помоћник
реализатора

6

Присуствовање, дискусија и анализа Слушалац 2

Осмишљавање и извођење радионице;
припрема материјала;

обезбеђивање доказа; дискусија и анализа
Реализатор(и) 8

Пружање помоћи и подршке у припреми и
реализацији; дискусија и анализа

Помоћник
реализатора

6

Учествовање, дискусија и анализа Учесник 4

7.
Организовање предавања,
трибина, округлих столова,

саветовања (без акредитације)

Организовање активности Организатор 6 Агенда
Попуњене евалуационе листе 

Извештај о реализацији са списком
учесника

Други докази1

Реализовање активности; обезбеђивање доказа Реализатор(и) 10
Водитељ Модератор 4

Присуствовање Слушалац 2

8.
Организовање обуке (без

акредитације)

Ауторство Аутор(и) програма 12 Агенда
Попуњене евалуационе листе 

Извештај о реализацији са списком
учесника

Други докази1

Организовање обуке Организатор 6

Реализовање програма обуке; обезбеђивање доказа
Реализатор(и)

обуке
10

Учествовање Учесник обуке 4
Маркетинг установе

1. Ажурирање сајта

Редовно ажурирање сајта установе;
прикупљање материјала; класификовање материјала;

вођење архиве
Администратор 10

Редовно ажурирање сајта
Годишњи извештај

Прикупљање материјала
Помоћник

администратора
5 Годишњи извештај

2.
Особа задужена за односе са

јавношћу

Изјаве, интервијуи, гостовања на медијима,
саопштења, израда и дистрибуција промотивног

материјала и сл.

3
по активности

Видео снимак
Новински чланак

Фотографија, промотивни материјал

3. Члан стручног тима
Пружање помоћи у организовању и реализацији

активности везане за маркетинг установе
Члан 2

Годишњи извештај о раду стручног тима
за односе са јавношћу



Остваривање активности кроз тимски облик рада (драмски студио, часопис установе, јавне манифестације на нивоу установе:
приредба, спортске игре, карневал, наступи)

1. Иницијатива и координисање
Активности припреме, организације, наступања;

писање извештаја; презентовање;
обезбеђивање доказа

Координатор тима 10

Програм рада
Извештај о реализацији

Евиденција/доказ о учешћу/ангажовању
Други докази1

Припрема презентације3

Попуњене евалуационе листе
Извештај о реализацији са списком

учесника

2.
Учествовање у реализацији

активности кроз тимски облик
рада

Учествовање у планирању, организацији, писању
извештаја, обезбеђивању доказа

Члан тима 8

3. Учесник јавне манифестације

Пружање помоћи у организовању и реализацији,
припрема деце за јавне манифестације

Учесник 6

Присуствовање, дискусија и анализа, вођење деце на
манифестацију

Слушалац 2

4. Приредбе

Организовање и реализација, припрема деце за
приредбе

6

Пружање помоћи у организовању и реализацији,
припрема деце за приредбе

Учесник 4

Присуствовање, дискусија и анализа, вођење деце на
манифестацију

Слушалац 2

Остваривање активности кроз рад стручних органа (Тим за самовредновање, - на нивоу установе и радне јединице, Актив за развојно
планирање, Тим за насиље, Тим за инклутију, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, Тим за професионални развој, Педагошки

колегијум)

1. Иницијатива и координисање

Координисање радом стручног органа/праћење
реализације/израда плана рада;

писање извештаја; документовање; презентовање;
обезбеђивање доказа

Координатор тима
6

годишње Програм рада
Гоишњи извештај о раду установе
Извештај о реализацији са списком

учесника
2.

Учествовање у реализацији
активности кроз тимски облик

рада

Учествовање у раду стручног органа; учешће у
изради плана рада, извептаја о раду, документовање,

обезбеђивање доказа
Члан тима 8

Струне посете, студијска путовања, стручни сусрети, скупови, симпозијуми и конференције

* Организатор по завршетку издаје учесницима уверење о учешћу, које саджи податке о учеснику, организатору, трајању, броју бодова, датуму и месту одрђавања.
Уписује се број бодова који је уписан на овом уверењу.



1 Други докази: фотографије, наставни материјал, материјал за учеснике, наставна средства, продукти рада, потврда о учешћу/присуству...

2  Приказивање: излагање (приказ) се реализује на састанцима стручних органа и тела

3 Припрема приказа: нпр. писана припрема, ППП, постер презентација...

* Број сати се рачуна по дану обуке

Напомена: 
Уколико  наставник  реализује  и  друге  облике  стручног  усавршавања који  нису  наведени  у  документу,  Тим за  професионални  развој   ће
израдити предлог допуне документа и
предложити вредновање тих активности.
НАПОМЕНА: Наставници и стручни сарадници су дужни да најаве планиране активности
најкасније осам дана пре њиховог извођења.

- Све активности наведене у табели могу се реализовати и на локалном нивоу (општински, градски, окружни ниво) и носе исти број сати
- Неке  од  активности  (нпр.  организовање  предавања,  трибина,  округлих  столова,  саветовања  (без  акредитације)  и  др.)  могу  се

реализовати и од стране издавачких кућа; уважава се број сати који је наведен у добијеној потврди

________________________________________ ______________________________________________

Преседник Управног одбора Директор


