
На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача 
и стручних сарадника („Сл. Гласник РС 81/2017 и 48/2018) школа Вук Караџић, доноси:  
 

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ ОБАВЕЗНИХ САТИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НА НИВОУ 
УСТАНОВЕ  

 
у оквиру пуног радног времена ( 40 часовне радне недеље) , наставник и стручни сарадник има 
64 сати годишње различитих облиа стручног усавршавања, од чега је 20 сати право на плаћено 
одсуство из установе ради похађања одобрених програма и стучних скупова ( акредитовани 
семинар) а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих развојних активности.  

ИЗВОЂЕЊЕ УГЛЕДНИХ / ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА 
АКТИВНОСТ ОПИС АКТИВНОСТИ ДОКАЗ БРОЈ САТИ 

Извођење огледног/ 
угледног часа 

Организација и 
реализација часа са 
самоевалуацијом 

Писана припрема и 
евалуациони лист 

15 

Асистент /помоћник Помоћ у припреми 
иреализацији часа 

Писана припрема и 
евалуациони лист 

8 

Присуствовање и анализа Присуство и дискусија са 
евалуацијом 

Евалуациони лист , протокол 
посете часу 

2 

ИЗЛАГАЊЕ СА СТРУЧНИХ УСАВРШАВАЊА СА ОБАВЕЗНОМ ДИСКУСИЈОМ И АНАЛИЗОМ 
Излагање Рад на припреми за 

излагање и реализација 
Писана припрема за 
излагање, записник са 
стручних органа 

5 

Активно слушање Присуство излагању и 
учешће у анализи, 
дискусија 

Записник са стручних 
органа 

1 

ПРИКАЗ КЊИГЕ, ПРИРУЧНИКА, СТРУЧНОГ ЧЛАНКА, ЧАСОПИСА И ДИДАКТИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА 
ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 

Излагање  Рад на припреми за 
излагање и реализација 

Писана припрема за 
излагање, записник са 
стручних органа 

8 

Активно слушање Присуство излагању и 
учешће у анализи, 
дискусија 

Записник са стручних 
органа 

1 

ПУБЛИКОВАЊЕ СТРУЧНИХ РАДОВА, АУТОРСТВА, КОАУТОРСТВА КЊИГЕ, ПРИРУЧНИКА, 
МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ САДРЖАЈА, НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА 

Аутор/коаутор - излагање Припрема и израда рада 
за  објављивање и 
презентовање рада 

Објављиавње рада у 
стручном часопису, 
презентација 

10 



Активно слушање Присуство излагању и учешће у анализи, дискусијаПрисуство излагању и 
учешће у анализи, 
дискусија 

Записник са стручних 
органа 

 
1 

Аутор/коаутор - излагање Припрема и израда 
реферата за излагање на 
стручним скуповима- 
конгреси, конференције, 
симпозијуми 

Писани материјал и 
видео записи 

13 

Активно слушање Присуство излагању и учешће у анализи, дискусијаПрисуство излагању и 
учешће у анализи, 
дискусија 

Записник са стручних 
органа 

1 

Рецензија уџбеника или 
стручне књиге 

Рад на рецензији Евиденција сардника на 
изради уџбеника, књиге и 
сл. 

15 

Аутор/коаутор књиге, 
приручника, прктикума, 
наставног средства 

Рад на изради књиге, 
приручника, практикума, 
наставног средства и 
презентација 

Књига, приручник, 
практикум, наставно 
средство 

20 

Активно слушање Присуство излагању и учешће у анализи, дискусијаПрисуство излагању и 
учешће у анализи, 
дискусија 

Записник са стручних 
органа 

1 

Акредитација програма 
стручног усавршавања  
( у години акредитације) 

Осмишљавање програма  
стручног усавршавања 

Акредитовани програм у 
каталогу стручног 
усавршавања 

10 

Акредитација стручног 
скупа,трибине, конгреса, 
летње или зимске школе, 
округлог стола 

Осмишљавање 
програма скупа,трибине, 
конгреса, летње или 
зимске школе, округлог 
стола 

Акредитован стручни 
скуп,трибина, конгрес, 
летња или зимска школа, 
округли сто 

 
7 

ИСТРАЖИВАЊЕ КОЈЕ ДОПРИНОСИ УНАПРЕЂЕЊУ И АФИРМАЦИЈИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ 
ПРОЦЕСА 

Ауторско истраживање ван 
установе 

Планирање и организација 
и руковођење ауторским 
пројектом 

Истраживачки рад, 
резултати истраживања 

20 

Учешће у истраживачком 
пројекту 

Активности 
ангажовања 

Записници са састанака 
истраживачког тима 

10 
Активн слушање резултата 
истраживачког рада 

Дискусија, анализа Записници са стручних 
органа у установи 

1 
Публиковање ауторског 
истраживачког пројекта 

Рад на публикацији 
истраживачког материјала 

Публикација истраживачког 
материјала 

10 
Ауторско истраживање у 
установи 

Планирање и организација 
и руковођење ауторским 
пројектом 

Истраживачки рад, 
резултати истраживања 

10 

Учешће у истраживачком 
пројекту 

Активности 
ангажовања 

Записници са састанака 
истраживачког тима 

5 



Активно слушање резултата 
истраживачког рада 

Дискусија, анализа Записници са стручних 
органа у установи 

1 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ КАРАКТЕРА У УСТАНОВИ 

Писање пројекта  
(аплицирање) 

Израда пројектне 
апликације 

Пројекат 20 
Члан пројектног тима Учешће у изради пројекта Пројекат 10 
Организатор предавања, 
трибина смотри, књижевног 
сусрета, академија, изложби 
радова у школи 

Планирање, 
организовање, анализа 
активности(Фестивал 
науке, изложба ликовних 
радова, хуманитарне и 
еколошке акције, школски 
лист, вођење летописа, 
радионице...) 

Предавање, изложба, видео 
записи, сајт школе, летопис, 
записници 

6 

Сарадња у организацији и 
реализацији предавања, 
трибине, изложбе, сусрета... 

Планирање, 
организовање, анализа 
активности(Фестивал 
науке, изложба ликовних 
радова, хуманитарне и 
еколошке акције, школски 
лист, вођење летописа, 
радионице...) 

Предавање, изложба, видео 
записи, сајт школе, летопис, 
записници 

4 

Организовање посети Сајму 
образовања 

Планирање и  
реализација 

Записник, видео и фото  
записи 

3 
РАД СА СТУДЕНТИМА, ПРИПРАВНИЦИМА И ВОЛОНТЕРИМА 

Рад са студентима Упознавање са одељењем 
наставе, практичан рад 

Записници-лична 
документација, потврда са 
факултета 

10 

Рад са правницима Упознавање са образовно 
васпитним процесом, 
извођењем наставе, 
практичан рад 

Писане припреме ментора 
за рад са приправницима, 
писане припреме 
приправника, комисијски 
записници са одржаног часа 

10 

Рад са волонтерима Упознавање са образовно 
васпитним процесом, 
извођењем наставе, 
практичан рад 

Писане припреме ментора 
за рад са приправницима, 
писане припреме 
приправника, комисијски 
записници са одржаног часа 

10 

РАД У РАДНИМ ТЕЛИМА И ПРОГРАМИМА 
Програми и пројекти у 
Локалној самоуправи 
(активно учешће у изради) 

Реализација програма 
пројеката Локалне 
самоуправе (Еколошки 
пројекти,превенција 
наркоманије, безбедност у 
саобраћају,слатки дани, 
програми центра за 
Социјални рад, МУП, 

Програми и пројекти, 
продукти рада 

10 



Здравство...) 
Учешће у реализацији 
програма и пројеката на 
нивоу установе 

Дискусија, анализа, 
расправа 

Продукти рада, видео и 
фото записи 

10 

 


