
                                   БОДОВНА ЛИСТА ИНТЕРНИХ АКТИВНОСТИ  

                                            СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

На пснпву увида у Правилник п сталнпм струшнпм усаврщаваоу и стицаоу зваоа наставника, васпиташа и струшних сарадника 

(„Службени гласник РС“, брпј 55/2013), Педагпщки кплегијум Оснпвне музишке щкпле „Вук Карачић“ у Лпзници  предлаже Бпдпвну 

листу интерних активнпсти струшнпг усаврщаваоа у пбразпвнп-васпитним и васпитнп-пбразпвним какп би се лакще пратилп 

напредпваое на ппљу струшнпг усаврщаваоа у пквиру устанпве. 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 У пквиру пунпг раднпг времена, наставник, васпиташ и струшни сарадник има 68 сати гпдищое разлишитих пблика струшнпг 

усаврщаваоа, пд шега је 24 сата правп на плаћенп пдсуствп из устанпве ради ппхађаоа пдпбрених прпграма и струшних 

скуппва, а 44 сата струшнпг усаврщаваоа у пквиру свпјих  развпјних активнпсти. 

 Сталнп струшнп усаврщаваое пстварује се активнпстима кпје предузима устанпва и ппјединац у пквиру свпјих активнпсти 

кпје впде унапређиваоу лишних кпмпетенција и кљушних пбласти рада щкпле. 

 Све активнпсти кпје су дате у пвпј Бпдпвнпј листи јесу 

активнпсти кпје развијају кпмпетенције наставника, какп пних 

кпји их реализују такп и пних кпји ушествују у оихпвпј 

реализацији. Сем ппменутпг, пне су и у функцији лишнпг 



прпфесипналнпг напредпваоа али и стицаоа зваоа у прпсвети. 

    

Бр
. 

Назив активности Активности Бодови Докази 

1. Угледни/пгледни час Реализатпр Организација 
Реализација 
Аргументпвана 
дискусија 

     10 
 

Писана припрема за 
шас/активнпст; 
Наставни материјал; 
Инпвативна наставна 
средства; 
Евалуација; 
Списак присутних; 
Фптпграфије; 
Извещтај п активнпсти 
 

Асистент/ппмпћник Ппмпћ и ппдрщка у 
припреми и 
реализацији 

     6 
 

Слущалац Присуствп 
Аргументпвана 
дискусија 

     2 

2. Прпјекат у настави 
(тематскп планираое у 
настави) 

Организатпр и 
реализатпр 
 
 
 
 

Организација 
Реализација 
Аргументпвана 
дискусија Извещтај п 
активнпсти 
 

     10 Писана припрема за 
шас/активнпст; 
Наставни материјал; 
Инпвативна наставна 
средства; 
Евалуација; 

Слущалац Присуствп 
Ушещће 
Аргументпвана 
дискусија 

     2 Списак присутних; 
Фптпграфије; 
Извещтај п активнпсти 
 

Асистент/ ппмпћник Ппмпћ и ппдрщка у 
припреми и 

     2 
      



реализацији 

3. Радипнице за 
унапређиваое 
кпмпетенција 

Аутпр радипнице 
 
 
 
 
 
 

Организација 
Реализација 
Аргументпвана 
дискусија 
 
 

     12 Писана припрема за 
шас/активнпст; 
Евалуација; 
Списак присутних: 
Фптпграфије 
Извещтај п активнпсти 

Слущалац Присуствп 
Ушещће 
Аргументпвана 
дискусија 

     2  

4. Излагаое са стручних 
усавршаваоа са 
пбавезнпм дискусијпм 
и анализпм 

Излагаш Писаое припреме за 
излагаое 
Организација излагаоа 
Припрема материјала 
за присутне 
Реализација 
Анализа 

     5 Писана припрема за 
активнпст; 
Евалуација; 
Списак присутних: 
Фптпграфије 
Извещтај п активнпсти 
 

Слущалац Присуствп 
Ушещће 
Аргументпвана 
дискусија 

     1 

5. Приказ коиге, 
приручника, стручнпг 
чланка, часпписа и 
дидактичкпг 

Излагаш Припрема и 

презентовање приказа, 

који се односе на 

послове 

наставника,стручног 

сарадника 

     6 ПП презентација, 

припремљени материјал  



материјала из пбласти 
пбразпваоа и 
васпитаоа 

Слущалац Присуство, учешће, 

дискусија, анализа 
     1 Записник са састанка после часа, 

евиденција присутних наставника и 

стручних сарадника  

6. Приказ блпга, сајта, 
ппста, аплета, 
друштвених мрежа и 
псталих 
мултимедијалних 
садржаја 

Излагаш Припрема, учествује и 

презентује 

мултимедијалне 

садржаје, који се 

односе на послове 

наставника, стручног 

сарадника 

     8 Записник са седнице Стручног већа и/

или Наставничког већа,   

ПП презентација, 

припремљени материјал  

Слущалац Присуство, учешће, 

дискусија, анализа 
     1 Записник са састанка после часа, 

евиденција присутних наставника и 

стручних сарадника  

7. Публикпваое и приказ 
сппствених стручних 
радпва, аутпрства и 
кпаутпрства коиге, 
приручника, наставних 
средстава... 

Аутпр/ 
кпаутпр/излагач 

Објављивање рада у 

стручном часопису или 

листу и презентовање у 

установи 

     8 Записник са седнице Стручног већа и/

или Наставничког већа,   

ПП презентација,  

припремљени материјал  

Слушалац Присуство, учешће, 

дискусија, анализа 
     1 Записник са Стручног/ Наставничког 

већа 

Аутпр/ 
кпаутпр/излагач 

Излагање на конгресу, 

конференцији,  

симпозијуму и 

припрема и 

презентовање у 

установи 

     10 Записник са седнице Стручног већа и/

или Наставничког већа,   

ПП презентација, 

припремљени материјал  

Слушалац Присуство, учешће, 

дискусија, анализа  
     1 

Записник са Стручног/ Наставничког 

већа 

Рецензија уџбеника 

или стручне књиге 
Рецензија уџбеника 

или стручне књиге 

     12 Записник са седнице Стручног већа и/

или Наставничког већа,   

ПП презентација, 



припремљени материјал  

 

Аутор/коаутор 

Књиге, приручника, 

практикума, 

наставног средства 

... из области 

образовно-васпитног 

рада и  припрема и 

презентовање у 

установи 

      15 Записник са седнице Стручног већа и/

или Наставничког већа,   

ПП презентација, 

припремљени материјал  

Слушалац 
Присуство, учешће, 

дискусија, анализа 

     1 Записник са седнице Стручног већа и/

или Наставничког већа,   

 

Акредитација 

програма стручног 

усавршавања у 

години акредитације 

Акредитовање 

програма (само у 

години акредитације, 

не и у наредним 

годинама за које је 

програм акредитован).   

     10 Oбавештење учеснику конкурса за 

одобравање програма сталног 

стручног усавршавања или линк сајта 

од кога је одобрен програм сталног 

стручног усавршавања 

  Припрема и 

приказ рада којим је 

наставник 

учествовао 

на конкурсу Завода 

за унапређивње  

образовања и 

васпитања 

„Сазнали на семинару 

и  

применили у пракси“, 

„Креативна школа“ 

(сви конкурси везани за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања) 

     10 Конкурсни материјал, 

ПП презентација, 

припремљени материјал за 

презентацију у школи  

Присуствовање 

презентацији рада 

Присуство, учешће, 

дискусија, анализа 

*1-3 сата у зависности 

од трајања 

презентације 

     1-3* Записник после одржане презентације, 

евиденција присутних наставника  

8. Оствариваое 
истраживаоа у 

Руководилац 

ауторског 

истраживања 

Руковођење ауторским 

истраживачким 

пројектом усмереним 

15 

Елаборат пројекта 



устанпви кпје 
дппринпси 
унапређеоу и 
афирмацији пбразпвнп 
-  васпитнпг прпцеса 

на повећање квалитета 

рада школе. 

Чланови тима и 

учесници у 

истраживачком 

пројекту 

Реализација 

истраживачког 

пројекта усмереног на 

повећање квалитета 

рада школе. 

*5 сати по свакој 

урађеној етапи 

5 

Извештаји појединих етапа 

предвиђених елаборатом пројекта 

Координатор 

истраживања 

Реализација 

истраживачког 

пројекта усмереног на 

повећање квалитета 

рада школе. 

10 

Записник о праћењу тока реализације 

пројекта и коначан извештај 

Објавивање/ 

публиковање 

ауторског 

истраживачког 

пројекта 

Публиковање 

истраживања у 

стручном часопису и 

припрема и 

презентовање у 

установи. 

10 

Приказ публикованих истраживања, 

припрема за презентовање у установи 

  
Слушалац 

Присуство, учешће, 

дискусија, анализа 
1 

Записник са састанка после часа, 

евиденција присутних 

наставника и 

стручних сарадника  

9. Стручне ппсете и 
студијска путпваоа 
дефинисана развпјним 

Вођа-аутор стручне 

посете/ 

студијског путовања 

Организација посете, 

писање извештаја, 

презентовање у 

установи са анализом и 

дискусијом 

6 

Одржана презентација у установи са 

анализом и дискусијом 

Записник после презентације 



планпм устанпве и 
гпдишоим планпм 
рада 

Учесник стручне 

посете/студијског 

путовања 

Присуство, учешће, 

дискусија, анализа 
2 

Писани извештај после стручне 

посете/ 

студијског путовања 

Слушалац 
Присуство, учешће, 

дискусија, анализа 
1 

Записник са презентације, 

евиденција присутних 

наставника и 

стручних сарадника  

10. Оствариваое 
прпјеката пбразпвнп – 
васпитнпг карактера у 
устанпви 

Писање пројеката  

координатор 

Израда предлога 

пројекта/апликације 
10 

Елаборат пројекта 

 

Писање пројеката  

члан пројектног 

тима 

Учешће у 

писању/аплицирању 
5 

Писани делови пројекта у зависности 

од поља ангажовања члана пројектног 

тима 

11. Рад са младима 

Рад са студентима 

Извођење наставе или 

консултација на којима 

је присутан студент 

или приправник са 

ментором и заједничко 

анализирање 

наставе/консултација 

2 

Записник о раду 

Рад са 

приправницима 

Пружање подршке, 

подучавање, 

консултације, 

разговори, вођење 

документације 

 

2 

Записник о раду 

12. Такмичеоа и смптре 
Међунарпдна такмишеоа и 
смптре ван земље 

Наставник  -
реализатпр 

Припремање и 

праћење ученика за 
     15 пп 
ушенику 

Извещтај са такмишеоа 
Листа резултата  



Наставник - 
кпрепетитпр 

такмичења и смотре 

 
     8 пп 
ушенику 

Диплпма ушеника 

Републишкп такмишеое 
Смптра ушеника у Сремским 
Карлпвцима 
Фестивал музишких и  балетских 
щкпла 

Наставник  -
реализатпр 

Припремање и 

праћење ученика за 

такмичења и смотре 

 

     20 пп 
ушенику 

Извещтај са такмишеоа 
Листа резултата  
Диплпма ушеника Наставник - 

кпрепетитпр 
     10 пп 
ушенику 

Међунарпдна такмишеоа и 
смптре у земљи 

Наставник  -
реализатпр 

Припремање и 

праћење ученика за 

такмичења и смотре 

 

     15 пп 
ушенику 

Извещтај са такмишеоа 
Листа резултата  
Диплпма ушеника Наставник - 

кпрепетитпр 
      8 пп 
ушенику 

Остала такмишеоа у земљи Наставник  -
реализатпр 

Припремање и 

праћење ученика за  
такмичења и смотре 

 

     10 пп 
ушенику 

Извещтај са такмишеоа 
Листа резултата  
Диплпма ушеника Наставник - 

кпрепетитпр 
      5 пп 
ушенику 

Шкплска затвпрена и птвпрена 
такмишеоа 

Наставник  -
реализатпр 

Припремање и 

праћење ученика за 

такмичења  

 

     8 пп 
ушенику 

Извещтај са такмишеоа 
Листа резултата  
Диплпма ушеника Наставник - 

кпрепетитпр 
     4 пп 
ушенику 

Ушещће у прганизаципнпм тиму 
такмишеоа и смптри 
међунарпднпг нивпа 

Члан тима Ппмпћ при 
прганизацији и 
реализацији 
такмишеоа 

     10  Записник о раду 

Ушещће у прганизаципнпм тиму 
такмишеоа и смптри  щкплскпг 
нивпа 

Члан тима Ппмпћ при 
прганизацији и 
реализацији 
такмишеоа 

     8 Записник о раду 

Ушещће у  тиму за реализацију 
такмишеоа у устанпви 

Члан тима Реализација активнпсти 
на такмишеоу 

     8 Записник о раду 



 
Ушещће у раду жирија Члан жирија Припремање и 

праћење ученика за 

такмичења и смотре 

 

     15 Писмени ппзив пд стране устанпве 
прганизатпра 

Присуствп на активнпстима 
тпкпм прганизпваних 
манифестација 

Слущалац Присуствпваое 
кпнцертима, пкруглим 
стплпвима, 
трибинама, ппсетама 
и др. 

     3 пп 
актинпсти 

Писмени извещтај са пписпм 
активнпсти 
Фптпграфије 

13. Стручни активи, 
удружеоа, 
ппдружнице,пгранци 
на нивпу 
града/ппштине кпја 
дппринпси 
унапређеоу и 
афирмацији пбразпвнп 
– васпитнпг прпцеса 

Програми/пројекти 

у локалној 

самоуправи 

Учешће у реализацији 

програма/пројеката 

локалне самоуправе 

(Стратегије, Радна 

тела, Еколошки 

пројекти, Превенција 

наркоманије, 

Безбедност у 

саобраћају, програми 

МУП-а, Здравства, 

Привредне коморе....) 

     10 Уговори о ангажовању у оквиру 

програма/пројекта 

Писани извештај о реализацији 

Члан тима 

Учешће у реализацији 

програма/пројеката 

локалне самоуправе 

     5 Писани извештај о реализацији дела 

пројекта за који је задужен 

Обука за завршни 

испит и матура 
У реализацији ШУ 

*Уколико се 

акредитује као 

стручни скуп, обука у 

вези са  завршним 

испитом (или матуром 

     3 Прпјекат/прпграм; 
Припреме за активнпсти; 
Списак присутних; 
Фптпграфије; 
Евалуација 
 



у средњем 

образовању), сати се 

неће рачунати зато 

што ће учесници 

добијати бодове. 

 
 
. 

14. Макретинг шкпле  

 

Администратор сајта Израда и ажурирање 

сајта установе 

  

  3 б. на 
месешнпм 
нивпу 

Сајт школе 

Месечни извештај 

Помоћник 

администратора 

сајта 

Израда и ажурирање 

сајта установе 

     1 б. на 
месешнпм 
нивпу 

Сајт школе 

Месечни извештај 

ПР менаџер/особа 

задужена за односе 

са јавношћу 

Изјаве, интервјуи, 
гпстпваоа на 
медијима, саппщеоа,  
Израда и 
дистрибуција 
прпмптивнпг 
материјала итд. 

     5 пп 
активнпсти 

Писане изјаве, 

Фотографије, 

Видео снимци. 

Израђен промотивни материјал 

Активнпсти 
прпмпције щкпле/ 
прганизатпр и 
рукпвпдилац 

Промотивни концерти 

за школе и вртиће, 

наступи ученика или 

наставника у 

медијима 

     5 пп 
активнпсти 

Писане изјаве, 

Фотографије, 

Видео снимци. 

Израђен промотивни материјал 

Активнпсти 
прпмпције щкпле/ 
ушесник у прпмпцији 

Промотивни концерти 

за школе и вртиће 
      5 пп 
активнпсти 

Фотографије, 

Видео снимци. 

Израђен промотивни материјал 



Активнпсти 
прпмпције щкпле/ 
шлан тима 

Пружање помоћи и 

подршке у 

активностима у 

односима са јавношћу 

 

      3 пп 
активнпсти 

Фотографије, 

Видео снимци. 

Израђен промотивни материјал 

Кпнцерти пп ппвпду 
( Нпвпгпдищои, 
Осмпматпвски, 
хуманитарни 
кпнцерти...) 

Организатпр 

 
       8 пп 
активнпсти 

Писане изјаве, 

Фотографије, 

Видео снимци,  

Програм концерта Ушесник        8 пп 
активнпсти 

Кпрепетитпр        4 пп 
активнпсти 

Слущалац        2 

  Кпнцерти у пквиру 
устанпве ( Кпнцерт 
ппвпдпм дана 
щкпле, Светпсавски 
кпнцерт, Гпдищои 
кпнцерт...) 

Организатпр        8 пп 
активнпсти 

Писане изјаве, 

Фотографије, 

Видео снимци, 

Програм концерта 
Ушесник        8 пп 

активнпсти 

Кпрепетитпр        4 пп 
активнпсти 

Слущалац        2  

Кпнцерти ван 
устанпве 

Организатпр        8 пп 
активнпсти 

Писане изјаве, 

Фотографије, 

Видео снимци,  

Програм концерта 
Ушесник        8 пп 

активнпсти 

Кпрепетитпр        4 пп 
активнпсти 

Слущалац        2 

15. Администратпр Администратпр Израда и ажурирање        3 Дневник активнпсти; 



фејсбук странице 
устанпве/пдсека (акп 
није планиранп 
40-часпвнпм раднпм 
недељпм) 

 ФБ странице 

установе/ одсека 
месешнп Увид у администрацију 

сајта. 

16. Рад у радним телима 
и прпграмима пд 
наципналнпг значаја Координатор 

програма од 

националног значаја 

(МПНТР, ЗУОВ, 

ГИЗ...) 

 

 

Учешће у реализацији 

програма од 

националног значаја  

(нпр: ПИСА 

истраживање, ВЕТ 

истраживање, 

Национално 

тестирање ученика, 

Професионална 

оријентација, 

Праћење колега 

једнаких по позицији 

и образовању...) 

     20 Приказ програма и сваког 

истраживања у писаној или 

електронској верзији 

Члан тима 

Учешће у реализацији 

програма од 

националног значаја  

      10 Извештаји појединих делова 

реализације 

Наставници/стручни  

сарадници  који учес

твују у  

истраживању 

Учешће у истраживањ

у (попуњавање анкета 

–

 за самовредновање, и 

др. 

       2 Прикупљени материјали, евиденција 

координатора 

Наставници/стручни  

сарадници  који учес

твују у  

Иницирање и 

остваривање сарадње 

са другим школама и 

       5 Плановии активности, извештаји са 

сатанака 



сарадњи установама у циљу 

унапређења ОВ 

праксе 

Наставници/стручни 

сарадници  који учес

твују у  

сарадњи 

Прикупљање примера 

добре праксе ради фор

мирања  

„базе примера“ 

       5 Прикупљени примери, 

Записник са Стручног већа 

17. Предаваоа 
саветника/представни
ка ШУ, 
МПНТР, ЗУОВ, ЗВКОВ 

Присуствп Присуствп 
Ушещће 
Аргументпвана 
дискусија 

         1  Презентација рада ; 
Списак присутних; 
Фптпграфије; 
Евалуација. 

18. Учествпваое у изради 
/ избпру примера за 
такмичеоа и чланствп 
у стручнпм 
жирију (ппштински 
нивп) 
 

Ушещће у 
изради/ 
избпру примера 

Писаое/ даваое 
струшнпг мищљеоа на 
предлпжен пример, 
тпналитет, технишку 
прпблематику... 

        5 Израда / избпр примера Уппзнаваое 
са 
прпппзицијама и 
критеријумима 
вреднпваоа и прплазнпсти, 
у зависнпсти пд жирија; 
Извещтаваое. 

19. Учествпваое у 
изради/ избпру  
примера за 
такмичеоа и чланствп 
у стручнпм 
жирију (регипнални 

Ушещће у 
изради/ 
избпру примера 

Писаое/ даваое 
струшнпг мищљеоа на 
предлпжен пример, 
тпналитет, технишку 
прпблематику... 

        8 Израда / избпр примера Уппзнаваое 
са 
прпппзицијама и 
критеријумима 
вреднпваоа и прплазнпсти, 
у зависнпсти пд жирија; 
Извещтаваое. 



нивп) 

20. Учествпваое у 
изради/ избпру  
примера за 
такмичеоа и чланствп  
у стручнпм 
жирију (ппштински 
нивп) 

Ушещће у 
изради/ 
избпру примера 

Писаое/ даваое 
струшнпг мищљеоа на 
предлпжен пример, 
тпналитет, технишку 
прпблематику... 

         10 Израда / избпр примера Уппзнаваое 
са 
прпппзицијама и 
критеријумима 
вреднпваоа и прплазнпсти, 
у зависнпсти пд жирија; 
Извещтаваое. 

 За сваку активнпст дпвпљнп је дпставити један пд мпгућих дпказа. 

 

           

 

 

 

 

 

 


