
 ИЗВЕШТАЈ  О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА  У 
 ПРВОМ И ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. год .

План стручног усавршавања наставника израђен је у складу са приоритетима школе , 
на предлог стручних већа. Распоред  одсуства наставника  ради стручног усавршавања  
планира педагошки колегијум . План стручног усавршавања  донео је  школски одбор .
       Стручно усавршавање наставника које обухвата хоризонталну едукација унутар 
школе ,углавном се реализује према плану ( стручна већа – разредно веће, већа по 
областима предмета , наставничко и одељенско веће)  кроз планирана предавања , 
посете часовима ,анализу успеха, доношење мера за побољшање успеха, веће 
мотивације ученика  и утврђивање критеријума код оцењивања.  Приоритетни задатак 
је да предметни наставници  упознају ученике са нивоима постигнућа за свој предмет . 
Стручно усавршавање наставника које обухвата едукацију похађања акредитованих 
програма обуке ван установе планиране у објављеном Каталогу сталног стручног 
усавршања наставника и стручних сарадника за школску 2019/2020.г.

                                  *Стручно усавршавање унутар установе

У складу са планом стручног усавршавања које обухвата усавршавање унутар установе 
одржан је састанак Актива стручних сарадника 24.9.2019.год. у реализацији Школске 
управе града Крагујевца коме су присуствали директор школе и стручни сарадник.  Као 
и на нивоу општине у реализацији актива стручних сарадника 18.11.2019. коме је 
присуствовао стручни сарадник школе.
- У организацији Центра за образовање града Крагујевца у основној школи ,, Милан 
Илић Чича“ одржана је презентација ,, Стварајмо заједно“ 22.1.2020.године где је 
присуствовао директор школе.
- На седници Одељенског већа виших разреда , одржаној 08.11.2019.године предавање 
на тему ,, Модернизација наставе и учења применом рачунара“, присутни чланови 
одељенског већа виших разреда. 
-На седници Одељенског већа виших  разреда, одржаној 31.1.2020.године предавање 
на тему
,, Микро настава“-предавач Милија Илић, присутни чланови одељенског већа виших  
разреда.
-На седници Наставничког већа, одржаној 12.11.2019. године предавање на тему,, 
Личност усмерена ка настави“ предавач Бојана Поповић.
- Заједничка радионица,, Значај образовања“ за ученике од 1.до 8.разреда (ученици 
који имају проблем са изостајањем са наставе – нередовно похађање наставе , 
мешовита група) одржана 22.11.2019.године у извођењу: 
  Сања Боричић- педагог , Маринковић Филип- библиотекар, Јелена Ћирић- учитељ, 
Александра Ћировић- логопед.
-Заједничка радионица ,, Препознавање , појам и врсте насиља“ за ученике од 1.до 8. 
Разреда (ученици који имају проблем са изостајањем са наставе – нередовно похађање 
наставе, мешовита група) одржана 13.12.2019.године у извођењу: Сања Боричић-
педагог, Филип Маринковић- библиотекар, Александра Ћировић- логопед, Дејана 
Живановић- наставник ликовне културе и координатор Ученичког парламента.
-Јавни час ,,Први светски рат“ за ученике од 5.до 8.разреда одржан 27.12.2019.године  у 
извођењу: Марија Николић, Наташа Глишић, Горан Вићентијевић, Зорица Степановић, 



Драгана Михаиловић, Драгана Гајић, Стефан Павићевић, Дејана Живановић, Сандра 
Вукоје, Бојана Поповић.
--На седници Наставничког већа, одржаној 06.02.2020. године предавање на тему,, 
Пројектна настава“ предавач  Јелена Ћирић.
- На нивоу општине Аранђеловац одржана је радионица 11.2.2020.године у извођењу 
психолога Колић Тање, где су присуствовали Бојана Поповић и Горан Вићентијевић.
- -На седници Наставничког већа у марту 2020. године одржана је  презентација-
педагошко-инструктивни рад за ученике и родитеље на тему,, Настава на даљину“ и ,, 
Мотивација за учење“ у извођењу педагога школе Боричић Сање.
- На седници Наставничког већа одржаној 22.6.2020.године одржано је предавање на 
тему,, Продуктивна настава“ у извођењу наставника физике Михаиловић Драгане.
- На седници Наставничког већа одржаној 22.6.2020.године одржано је предавње на 
тему
,, Модуларна настава“ у извођењу наставника хемије Јелене Ранковић . 

Угледни часови као још један вид стручног усавршавања одржани   су према 
предвиђеном плану посете часовима за прво полугодиште текуће године:
-11.10.2019.године угледни час из српског језика одржала  је у 6.разреду наставница 
Марија Николић.
- 29.10.2019.год угледни час из српског језика у 7/1 разреду одржала је наставница 
српског језика Марија Николић.
- 24.10.2019.год угледни час из енглеског језика у 8.разреду одржала је наставница 
енглеског језика Наташа Глишић.
- 30.10.2019.год угледни час из енглеског језика у 7/2 одељењу одржала је наставница 
енглеског језика Наташа Глишић.
- 31.10.2019.год угледни час из математике у 6.разреду одржала је наставница 
математике Бојана Поповић.
- 31.10.2019.год угледни час из математике у 7/1 одељењу одржала је наставница 
математике Бојана Поповић.
                                      *Стручно усавршавање ван  установе

У организацији Министарства просвете у Аранђеловцу је 17.09.2017. одржан  програм 
обуке на тему,,Обука за увођење новог предмета физичко и здраствено васпитање и 
примена релевантних програмских садржаја“ коме је присуствоваoнаставник физичког 
васпитања Милија Илић.

У организацији Министарства просвете у Аранђеловцу је 14.09.2019. одржан  програм 
обуке на тему,, Чланак по чланак , проблем до решења“ коме су присуствовале 
директор школе Лела Јаковљевић, учитељи Слађана Пјаца и Јелена ћирић, педагог 
Сања Боричић, Горан Вићентијевић-наставник историје.

У организацији Министарства просвете на нивоу региона је 21.09.2019.год одржан  
програм обуке на тему,,Школа за 21.век“ коме је присуствовала директор школе Лела 
Јаковљевић.



У организацији Министарства просвете у Аранђеловцу  је од 03. до 05.10.2019.год 
одржан  програм обуке на тему,, Настава која подстиче критичко мишљење“ коме су 
присуствовале: Бојана Поповић, Наташа Глишић и Марија Николић.

У организацији мрежа регионалних центара за стручно усавршавање Србије  на нивоу 
региона је од 14.10.2019. до 16.10.2019.год одржан програм обуке на тему: 
,,Актуелности у образовно-васпитном систему Републике Србије“ коме је присуствовала 
директор школе Лела Јаковљевић.
У организацији центара за образовање и професионални развој у Аранђеловцу је од 
09.12. до 10.12.2019.год  одржан  програм обуке на тему,, Инклузија од теорије до 
праксе“ коме су присуствовали:Лела Јаковљевић,Јелена Ћирић,Анђелка Гајић,
Слађана Пјаца,Наташа Глишић,Јелена Ранковић,Љиљана Ђурковић,Милија 
Илић,Сандра Вукоје, Драгана Михаиловић,Бојана Поповић, Марија Николић
Дејана Живановић,Зорица Степановић,Сања Боричић, Драгана Гајић, Милица 
Адамовић, Александра Ћировић, Милица Јовановић, Горан Вићентијевић, Драгана 
Михаиловић, Стефан Павићевић, Гордана Арнаутовић, Зорица Голубовић. 

У организацији центара за образовање и професионални развој у Аранђеловцу  је 
14.12.2019.год одржан  програм обуке на тему,, Наставник као креатор климе у 
одељењу“ коме су присуствовали: Сандра Вукоје и Снежана Марићевић.

У организацији Школске управе Крагујевац  04. 02.2020.год је одржан  програм обуке на 
тему,, Самовредновање“ коме су присуствовали: директор школе Лела Јаковљевић, 
Слађана Пјаца, Милица Јовановић, Сања Боричић.

У организацији академије Филиповић на нивоу региона је од 27.до 29.02.2020.год. 
одржан  програм обуке на тему,, Стручност и креативност у управљању савременом 
школом“ коме је присуствовала директор школе Лела Јаковљевић.

У организацији академије Филиповић на нивоу региона је 14.04.2020.год одржан 
програм обуке на тему,, Електронкса платформа.онлајн обука“ коме је присуствовавала 
Милица Јовановић- наставник шпанског језика.

У Даросави
Август  31.08. 2020. год.                                             Чланови тима за стручно 
усавршавање


