
АКЦИОНИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

За школску 2021/2022.годину 

Чланови Тима за професионални развој: 

 Оливера Танурџић 
 Верица Ожеговић 
 Ева Епер 
 Сања Ћалдовић 
 Мирко Прегун 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗОВАЊА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ ДОКАЗИ 

КОНСТИТУТИВНИ 
САСТАНАК ТИМА 

Установљене 
активности  тима, 

израда  акционог плана, 
именовање чланова 

тима и избор 
записничара, подела 

задужења 

Чланови тима Септембар 
Записници са 

састанака тима 

 АНАЛИЗА 
ПЛАНОВА 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ 
РАЗВОЈА 

ЗАПОСЛЕНИХ  

Преузимање од 
педагога школе и 

анализирање потреба и 
компетенција 
запослених 

Ева Епер  Септембар 

Лични планови 
професионалног 

развоја запослених и 
извештај  анализе 

истих 
ПРЕУЗИМАЊЕ И 

АНАЛИЗА 
ДОСАДАШЊЕ БАЗЕ  

ПОДАТАКА 
СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

Анализирање 
досадашње базе 

података за текући 
петогодишњи период и 

остале колеге 

Сања Ћалдовић 
 

Септембар 
База  података 

лиценцног периода 

ПРАВЉЕЊЕ ПЛАНА 
СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА НА 
НИВОУ  ШКОЛЕ ЗА 
2021-2022.ГОДИНУ 

Направити  листу са 
свим  колегама са 

подацима о похађању 
семинарима са 

одређеним  
компетенцијама. 

На основу  те листе 
направити  листу  по 

колегама - које 
компетенције и колико 

бодова фали сваком  
колеги. 

На основу  тога, 
имајући податак од 

финансијског радника 
колико новца има на 

конту стручног 
усавршавања, 

направити план  

Оливера 
Танурџић 

До 15.9. 

Листа семинара за све 
колеге и листа са 

бодовима који фале 
(по компетенцијама) 



стручног усавршавања 
за текућу годину 

АНАЛИЗА 
КАТАЛОГА 
СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА И 
ОДАБИР 

СЕМИНАРА 

Анализирање каталога 
који важи од 2018.-

2021.године и 
контактирање водитеља 

изабраних семинара 

Верица Ожеговић 
Септембар, 

октобар 
Листа одабраних 

семинара 

КОНТАКТИРАЊЕ 
ВОДИТЕЉА 

СЕМИНАРА ЗА КОЈЕ 
СМО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
И УТВРЂИВАЊЕ 

ДАТУМА 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

На основу контакта са 
водитељима, правимо 

спискове колега којима 
је потребан и користан 

изабрани семинар, 
одређујемо датум 

реализације, 
прикупљамо од 

водитеља рачун-сва та 
три документа  

достављамо директору 
и финансијском 
раднику школе 

Верица Ожеговић 
Октобар 
Фебруар 

Белешке, мејлови 

ПРАЋЕЊЕ 
СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

Након одржаних 
семинара сакупљамо 
копије сертификата, 
исте заводиму у базу 
података код сваког 
колеге понаособ и 

копије унетих семинара 
достављамо секретару  
школе да их одложи у 
досијее запослених. 

Запосленима уручујемо 
оригинале сертификата 

Чланови тима 
Током 
године 

База података текућег 
лиценсног периода, 

досијеи колега 

ПРАЋЕЊЕ 
ПРИМЕНЕ 

НАУЧЕНОГ НА 
СЕМИНАРИМА 

Педагог школе по 
природи посла, заједно 

са директором прати  
примену наученог 

Педагог, 
директор 

Током 
године 

Припреме са 
часова,видео 

снимци,белешке у 
дневницима васпитно-
образовног рада, чек 

листе са посета часова 
педагога и директора 

школе 

АНАЛИЗА 
КВАЛИТЕТА  
ПОРТФОЛИА 

ЗАПОСЛЕНИХ 

Од педагога школе 
преузети базу 

портфолија запослених. 
Анализирати  исту и 

помоћи  младим, новим 
колегама да направе 

своје портфолије 

Мирко Прегун Фебруар 

Анализа прегледаних 
портфолија наставника 

и предлог мера за 
унапређивање 

анализираног стања . 

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ТИМА 

Састављање Годишњег 
извештаја на основу  
базе података која је 

ажурна, листе семинара 

 
Чланови тима 

Јун 2022. 

Извештај који је 
саставни део 

Годишњег извештаја 
рада школе 



који фале (са 
компетенцијама које 

недостају), 
појединачних извештаја 

планова 
професионалног развоја 

колега. 
АНАЛИЗА И 

УПОЗНАВАЊЕ 
ЦЕЛОГ 

КОЛЕКТИВА СА 
ЦЕЛИМ ПЛАНОМ 

ЗА СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ 
КОЈИ СЕ ТИЧЕ 

УСАВРШАВАЊА У 
ОКВИРУ 

УСТАНОВЕ 

Анализа и допуна 
или модификација 

постојећег правилника 
Чланови тима Октобар 

Правилник о 
усавршавању у 

установи 

АНАЛИЗА 
ПРАВИЛНИКА О 

СТРУЧНОМ 
УСАВРШАВАЊУ И 

ИНИЦИРАЊЕ 
КОЛЕГА КОЈИ БИ 

БИЛИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
ЗА КОНКУРИСАЊЕ 

ЗА ДОБИЈАЊЕ 
ЗВАЊА 

На  стручним  већима 
изанализирати  

правилник  о  стручном  
усавршавању и 

напредовању у струци 
и  на основу  искуства 
колега који су добили  

звање -   појединим  
колегама да конкуришу  

за звање 

Стручна већа 
Јануар 
2022. 

Записники са  
стручних већа 

 

 

                                                                                                                  Председник тима 

                                                                                                                                    Оливера Танурџић 

 


