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На основу члана 119. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС“ број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и члана 76. став 1. тачка 12) Статута ПУ 

„Наша радост“ Лучани, Управни одбор на седници оджаној 15.09.2020. године, доноси 

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ «НАША РАДОСТ» ЛУЧАНИ 

У РАДНОЈ 2020/21 ГОДИНИ 

 

    

      Стручно усавршавање у Установи се реализује на основу документа о вредновању 

сталног стручног усавршавању  у Установи. 

 

 Стручно усавршавање на нивоу општине и округа обављаће се кроз предавања, 

трибине, семинаре, размене искуства и друге облике усавршавања на територији општине 

и Моравичког округа, које организују васпитно-образовне установе (предшколске 

установе, школе, факултети и др.), установе у култури, Центар за социјални рад, 

невладине организације и сл. 

 Сви запослени су дужни да израде сопствени план стручног усавршавања и воде 

евиденцију о реализацији истог, тако да имају 44 сата усавршавања у установи, према 

Интерном акту о стручном усавршавању. 

 

Институционализовано стручно усавршавање обављаће се похађањем: 

 семинара и стручних сусрета које огранизује Министарсво просвете Републике 

Србије 

 

 

1. ПЛАН ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 

Тема стручног 

усавршавања 
Реализатори Учесници Место Време 

-Игролико учење 

путем рачунара 

акредитовани 

програм 

сви васпитачи 

установе 
установа по договору 

 

-Предшколска 

онлајн заједница 

учења (Центар за 

интерактивну 

педагогију) 

видео обуке 

акредитован 

програм 
васпитачи по договору по договору 
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-Републички 

сусрети стручних 

сарадника 

Удружење 

стручних 

сарадника 

стручни 

сарадник 
по договору по договору 

-Републички 

сусрети 

васпитача 

Удружење 

васпитача ПУ 

Србије 

васпитачи, 

стручни 

сарадник, 

директор 

 

  

-Републички 

сусрети 

медицинских 

сестара 

Удружење 

медицинских 

сестара 

медицинске 

сестре, стручни 

сарадник, 

директор 

  

-Учешће на 

акредитованим 

семинарима које 

организује РЦ 

Чачак 

аутор 

акредитованог 

програма 

медицинске 

сестре, 

васпитачи, 

стручни 

сарадник, 

директор 

Регионални 

центар Чачак 

 

по договору 

-Учешће на 

БАПТИ 

Балканско 

удружење 

васпитача 

васпитачи, 

директор, 

стручни 

сарадник 

  

Тема стручног 

усавршавања 
Реализатори Учесници Место Време 

-Примена 

пројектног 

планирања у 

предшколској 

установи кроз 

елементе 

интегрисаног 

учења 

акредитовани 

програм 

сви васпитачи 

установе 
установа по договору 

-Примена web 

2.00 алата у 

образовању 

акредитован 

програм 
васпитачи по договору по договору 

-Подстицајно 

окружење у вртићу 

акредитован 

програм 

васпитачи, 

медицинске 

сестре 

по договору по договору 
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-Републички 

сусрети стручних 

сарадника 

Удружење 

стручних 

сарадника 

стручни 

сарадник 
по договору по договору 

-Републички 

сусрети 

васпитача 

Удружење 

васпитача ПУ 

Србије 

васпитачи, 

стручни 

сарадник, 

директор 

 

  

-Републички 

сусрети 

медицинских 

сестара 

Удружење 

медицинских 

сестара 

медицинске 

сестре, стручни 

сарадник, 

директор 

  

-Учешће на 

акредитованим 

семинарима које 

организује РЦ 

Чачак 

аутор 

акредитованог 

програма 

медицинске 

сестре, 

васпитачи, 

стручни 

сарадник, 

директор 

Регионални 

центар Чачак 

 

по договору 

-Учешће на 

БАПТИ 

Балканско 

удружење 

васпитача 

васпитачи, 

директор, 

стручни 

сарадник 

  

 

 

2. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ  

у радној 2020/21 години 

 

Тип стручног усавршавања Реализатори Учесници Време 

-Извођење угледних активности 

са дискусијом и анализом 

 

васпитач 

 

васпитачи 

 

 

током године 

-Излагање на Васпитно-

образовном већу, Активу 

васпитача или медицинских 

сестара, примера добре праксе, 

сарадње са породицом, 

локалном заједницом 

васпитачи 

директор, 

васпитачи, 

стручни 

сарадник 

током године 

-Излагање са стручног 

усавршавања са обавезном 

дискусијом и анализом 
васпитачи 

директор, 

васпитачи, 

стручни 

сарадник 

током године 
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-Приказ књиге, приручника, 

стручног члака, часописа и 

дидактичког материјала из области 

образовања и васпитања 

васпитачи 
васпитачи, 

родитељи 
током године 

 

-Приказ блога, сајта, поста, 

аплета, друштвених мрежа и 

осталих мултимедијалних 

садржаја 

 

васпитачи 

васпитачи, 

стручни 

сарадник, 

директор 

током године 

 

-Публиковање и приказ 

сопствених стручних радова, 

ауторства и коауторства књиге, 

приручника, наставних 

средстава 

васпитачи 

васпитачи, 

стручни 

сарадник, 

директор 

током године 

-Приказ стручних радова на 

регионалном нивоу 
васпитачи 

васпитачи. 

стр.сарадник, 

директор 

током године 

-Остваривање истраживања у 

установи које доприноси 

унапређењу квалитета и 

афирмацији васпитно-

образовног процеса 

васпитачи 

васпитачи, 

стручни 

сарадник, 

директор 

током године 

-Стручне посете и студијска 

путовања 
васпитачи 

васпитачи, стр. 

сарадник, 

директор 

током године 

-Остваривање пројекта 

васпитно-образовног карактера 

у установи 

васпитачи 

васпитачи, 

стручни 

сарадник, 

директор 

током године 

-Рад са студентима и 

приправницима 
васпитачи 

васпитачи, 

стручни 

сарадник, 

директор 

током године 

-Маркетинг установе васпитачи 

васпитачи, 

стручни 

сарадник, 

директор 

током године 

-Рад у радним телима и 

програмима 
васпитачи 

васпитачи, стр. 

сарадник, 

директор 

током године 
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-Остваривање активности кроз 

тимски облик рада 
васпитачи 

васпитачи, 

стручни 

сарадник, 

директор 

током године 

 

 

Напредовање у звању 

 

Уколико се васпитач и/или стручни сарадник одлуче да аплицирају за веће звање, 

биће им доступне консултације и конкретна помоћ директора и стручне службе. Свака 

иницијатива ће се охрабривати. 

 


