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Септембар 2022. година
Под сталним стручним усавршавањем наставника и стручних сарадника, у смислу овог плана, подразумева се праћење, усвајање и примена савремених достигнућа у науци и пракси ради остваривања циљева и задатака образовања и васпитања и унапређивања образовно-васпитне праксе.
Стално стручно усавршавање наставника и стручних сарадника усмерено је на:
	оспособљавање за већу самосталност у планирању и извођењу образовно-васпитног, васпитног рада и стручног рада (у даљем тексту: образовно-васпитни рад); 
	стицање и иновирање стручних знања којa су у функцији сталног професионалног развоја у току рада; 
	развијање и усавршавање у областима: 
	организације и извођења образовно-васпитног рада, 

праћења развоја и постигнућа детета и ученика, 
сарадње у педагошкој комуникацији; 
	уважавање личних својстава и потреба детета и ученика у зависности од узраста; 
	развијање способности и вештина за учешће у тимском раду и за успешну комуникацију; развијање и неговање атмосфере разумевања и уважавања; 
	развијање спремности и оспособљености за стални процес самовредновања, праћења и унапређивања сопствене праксе; 

	оспособљавање за праћење и примену нових образовних технологија; 
	оспособљавање за прихватање родитеља за партнера у процесу остваривања циљева образовања и васпитања и за остваривање заједничке сарадње; 
	остваривање сарадње са друштвеном заједницом; 
	размену искустава, унапређивање струке и напредовање у звању; 
	стицање знања, развијање способности и вештина за управљање и руковођење 

Стално стручно усавршавање остварује се активностима које:
1) предузима установа у оквиру својих развојних активности, и то:
(1) извођењем угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом;
(2) излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, приказ књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, различите врсте истраживања, студијско путовање и стручну посету и др. са обавезном дискусијом и анализом; 
(3) остваривањем:
- истраживања (научна, акциона, ад хоц и др.);
- пројекта образовно-васпитног карактера у установи; 
- програма од националног значаја у установи; 
- програма огледа, модел центар;
- облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи у складу са потребама запослених;
2) се спроводе по одобреним програмима обука и стручних скупова, у складу са овим правилником; 
3) предузима министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту: Министарство), Завод за унапређивање образовања и васпитања и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања по поступку утврђеном овим правилником, и то кроз:
(1) програме обука;
(2) стручне скупове; 
(3) летње и зимске школе;
(4) стручна и студијска путовања; 
4) остварују високошколске установе на основу акредитованих програма у оквиру целоживотног учења; 
5) се организују на међународном нивоу, а од значаја су за образовање и васпитање, односно учешћем на међународним семинарима и скуповима; 
6) предузима наставник, васпитач и стручни сарадник у складу са личним планом професионалног развоја.
Наставник и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске године учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања у установи, и то да:
1) прикаже поједини облик стручног усавршавања који је похађао, а који је у вези са пословима наставника, васпитача и стручног сарадника; примену наученог са стручног усавршавања; резултате праћења развоја детета и ученика; стручну књигу, приручник, стручни чланак, дидактички материјал; резултате обављеног истраживања, студијско путовање, стручну посету и слично;
2) одржи угледни час наставе, односно активност, води радионицу; 
3) присуствује активностима из тач. 1) и 2) овог члана и учествује у њиховој анализи;
4) учествује у истраживањима; пројектима образовно-васпитног карактера у установи; програмима од националног значаја у установи; програмима огледа, модел центра; планирању и остваривању облика стручног усавршавања у оквиру установе, у складу са потребама запослених.

Установа обезбеђује остваривање права и дужности наставника, и стручног сарадника из става 1. овог члана.

	школској 2022/23. години Гимназија“Бора Станковић“Бор полазећи од Правилника о сталном стручном усавршавању планира следеће активности: 


1.План за похађање акредитованих семинара, 

2.Распоред огледних и угледних часова, 

3.Напредовање у звању.1.ПЛАН ЗА ПОХАЂАЊЕ АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА У 2022/2023 ГОДИНИ
НАЗИВ СЕМИНАРА
ПРЕДМЕТ
НАСТАВНИК
„Еколошко образовање за одрживи развој“, Креативни центар, Београд (К1, 643)
Биологија
Светлана Чорболоковић
„Занимљива биологија- савремене методе и нови приступи“, Природно-математички факултет, Крагујевац (К1, 645)
Биологија
Светлана Чорболоковић
„Занимљива хемија кроз мултимедије“, Техничка школа „Павле Савић“ Нови Сад (К1, 647)
Хемија
Слободанка Игњатовић
„Унапређивање наставе хемије у школама“, Природно-математички факултет, Крагујевац (К1, 691)
Хемија
Слободанка Игњатовић
„Астрофизика и интердисциплинарност у практичниј настави“, Природно-математички факултет, Ниш (К1, 609)
Физика
Горан Марковић
„Републички семинар о настави физике“, Друштво физичара Србије, Београд (К1, 628)
Физика
Горан Марковић
„Иновације у настави друштвених наука“, Шабац (К2, 151)
Социологија, Устав и права грађана, Филозофија
Биљана Станојевић, Милан Богићевић
„Важна питања у настави историје: домети историографије и образовна постигнућа“, Удружење наставника Дуга, Београд (К1, 144)
Историја
Велимир Пејчић, Веселин Голубовић
„Методички оквир учења по принципима образовног туризма“, Тренинг центар Коцевски, Нови Сад (К2, 413)
Географија
Милан Стојковић
„Истраживања у функцији унапређивања наставе и учења“, „KLETT“ Друштво за развој образовања, Београд (К1, 343)
Психологија
Јелена Бухингер
„Креативни приступ настави ликовне културе“, Едукација за 21.век, Београд (К1, 767)
Ликовна култура
Милан Ристић
„Музичка култура и модерне технологије“ Београд (К2, 796)
Музичка култура
Милан Динић
„Обука професора француског језика за испитиваче и за припрему ученика за испите ДЕЛФ“, Удружење професора фр. језика Србије, Београд (К1, 728)
Француски језик
Снежана Гусковић
„Континуирано усавршавање професора француског језика“, Удружење професора фр. језика Србије, Београд (К1, 732)
Француски језик
Снежана Гусковић, Ксенија Радојковић



„Настава и учење француског језика“, Удружење професора фр. језика Србије, Београд (К1, 736)
Француски језик
Снежана Гусковић
„Педагошка радионица за професоре француског језика“, Удружење професора фр.језика Србије, Београд (К1, 740)
Француски језик
Снежана Гусковић
„Креативност у настави страног језика“, Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда (К2, 748)
Латински језик
Ивана Ћирић
„Mobile learning- QR Code S, texting, QR Voice“, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању, Крагујевац (К1, 727)
Енглески језик
Јелена Милосављевић, Наташа Чорболоковић
„Језик у функцији језика“, Дата Дидакта, Нови Београд (К1, 731)
Енглески језик
Јелена Милосављевић
„Учење за будућност“, Удружење наставника енглеског језика ЕЛТА, Београд (К2, 757)
Енглески језик
Јелена Милосављевић, Наташа Чорболоковић
„Ученици као сарадници у настави страног језика“, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац (К3, 758)
Енглески језик
Јелена Милосављевић
„Усвајање вокабулара у настави страних језика“ Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд (К2, 756)
Енглески језик
Јелена Милосављевић, Наташа Чорболоковић
„Стандарди постигнућа и наставни програми као главне смернице за обликовање наставе страних језика“, Друштво за стране језике и књижевности Србије, Београд (К1, 742)
Енглески језик
Јелена Милосављевић
„Републички зимски семинар“, Друштво за српски језик и књижевност, Београд (К1, 713) 
Српски језик и књижевност
Сандра Велић, Габријела Митић, Слађана Ђошић
„Архимедисов математички практикум“, Математичко друштво АРХИМЕДЕС, Београд (К1, 241)
Математика
Сања Илић Стојановић, Ивана Милићевић
„Интерактивна настава математике“, Електротехнички факултет у Београду, Београд  (К1, 245)
Математика
Сања Илић Стојановић, Ивана Милићевић
„Унапређење наставе математике у средњим школама“, Друштво математичара Србије, Београд (К1, 256)
Математика
Сања Илић Стојановић, Ивана Милићевић
„WEB дизајн- HTLM,CSS, JavaScript“ Универзитет Сингидунум, Београд (К1, 192)
Рачунарство и информатика
Тихомир Зафировић, Дејан Дојчиновић
„Примена иновативних комуникацијских технологија“, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа (К1, 205)
Рачунарство и информатика
Тихомир Зафировић, Дејан Дојчиновић

Наставник и стручни сарадник у оквиру норме непосредног рада са децом и ученицима и других облика рада има дужност да се стручно усавршава и право да одсуствује са рада, у складу са Законом и прописом донетим на основу њега.
Запослени на пословима образовања и васпитања има право и дужност да сваке школске године учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања у установи, и то да:
1) прикаже: облик стручног усавршавања који је похађао, а који је у вези са пословима наставника и стручног сарадника; примену наученог са стручног усавршавања; резултате примене наученог на стручном усавршавању; анализу утицаја стручног усавршавања на развој детета и ученика; стручну књигу, приручник, стручни чланак, дидактички материјал; резултате обављеног истраживања, студијско путовање, стручну посету и слично;
2) изведе угледни час, демонстрира поступке, методе и технике учења и друге наставне, односно васпитне активности;
3) присуствује активностима из тач. 1) и 2) и учествује у њиховој анализи;
4) учествује у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у установи, пројектима мобилности, програмима од националног значаја у установи, стручним и студијским путовањима и посетама, међународним програмима, скуповима и мрежама, програму огледа, раду модел центра;
5) оствари активности у школи вежбаоници;
6) оствари активности у оквиру приправничке, односно менторске праксе;
7) оствари активности које се односе на развијање партнерства са другим установама и развој праксе хоризонталног учења.
У оквиру пуног радног времена запослени на пословима образовања и васпитања има право и дужност да сваке школске године:
1) оствари најмање 44 сата стручног усавршавања које предузима установа у складу са позитивним пописима који уређује предметну област;
2) похађа најмање један програм стручног усавршавања који доноси министар или одобрени програм из Каталога програма стручног усавршавања из члана 4. став 1. тач. 2) и 4) Правилника о сталном стручном усавршавању, за које, када су организовани радним даном, у складу са Законом и посебним колективним уговором, има право на плаћено одсуство;
3) учествује на најмање једном одобреном стручном скупу из члана 4. став 1. тачка 3) Правилника о сталном стручном усавршавању.
Сат похађања програма стручног усавршавања има вредност бода.

2. НАПРЕДОВАЊЕ У ЗВАЊУ


Наставник, васпитач и стручни сарадник може током рада и професионалног развоја да напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки саветник и високи педагошки саветник, под условима и по поступку утврђеним овим правилником.
Звања из става 1. овог члана стичу се поступно.
У установи звања из става 1. може да стекне до 25% од укупног броја запослених наставника и стручних сарадника, и то: звање педагошког саветника до 15%, самосталног педагошког саветника - до 5%, вишег педагошког саветника - до 3% и високог педагошког саветника - до 2%.
Ако постоји потреба за избор у звања већег броја наставника и стручних сарадника од претходно наведеног броја, избор у установи може да се изврши након добијене сагласности Министарства да су за то обезбеђена средства у буџету. 
Поступак за стицање одговарајућег звања покреће наставник, васпитач и стручни сарадник подношењем захтева установи најкасније четири месеца пре краја другог полугодишта текуће школске године.
Наставник и стручни сарадник подноси доказе о испуњености услова за стицање звања, са самопроценом степена остварености образовно-васпитних циљева, према степену стечених компетенција и самопроценом иницирања и учествовања у подизању квалитета образовно-васпитног рада.
Директор установе у року од осам дана од дана пријема захтева доставља захтев и потребне доказе прописане правилником, и то за:
1) наставника - стручном већу за разредну наставу или за област предмета;
2) стручног сарадника у школи - педагошком колегијуму;
Стручни орган дужан је да у року од 30 дана од дана достављања захтева дâ мишљење директору установе.
Ако је мишљење стручног органа позитивно, директор доставља захтев наставника и стручног сарадника на мишљење наставничком односно педагошком већу.
У случају да је мишљење стручног органа негативно, директор доноси решење о одбијању захтева и обавештава подносиоца захтева о садржају добијеног мишљења, у року од 15 дана.
Подносилац захтева има право приговора на решење о одбијању захтева органу управљања установе, у року од осам дана од дана пријема решења.
Надлежно веће и савет родитеља дужни су да у року од 15 дана од дана достављања захтева дају мишљења директору установе.
Ако надлежно веће не да мишљење у року из става 1. овог члана, сматра се да је мишљење позитивно.
Када су мишљења позитивна, директор доставља предлог за избор у звање са захтевом и доказима просветном саветнику, у року од 15 дана.
Ако је надлежно веће дало негативно мишљење, директор одбија захтев и обавештава подносиоца захтева о садржају добијених мишљења, у року од 15 дана.
Подносилац захтева има право приговора на решење о одбијању захтева органу управљања установе, у року од осам дана од дана пријема решења.
Просветни саветник је дужан да достави мишљење директору установе у року од 90 дана од дана достављања захтева.
Ако просветни саветник не може да дâ мишљење у року, дужан је да обавести директора о новом року, који не може бити дужи од 30 дана.
Просветни саветник обавља стручно-педагошки надзор над радом наставника, васпитача и стручног сарадника два пута у трајању од по једног радног дана, без обавезе најављивања.
Предмет стручно-педагошког надзора су компетенције и степен иницирања и учествовања у подизању квалитета образовно-васпитног рада наставника и стручног сарадника у току остваривања свих облика образовно-васпитног рада.
У току стручно-педагошког надзора наставника просветни саветник може да проверава и успех ученика ради утврђивања постигнућа ученика у односу на стандард постигнућа, односно национални просек на испитивањима знања ученика.
Просветни саветник може, ради стицања потпунијег увида у рад наставника и стручног сарадника, да спроведе анонимну анкету или интервју са ученицима и запосленима у установи.
Када је мишљење просветног саветника позитивно, директор доноси решење о стицању звања педагошког саветника и самосталног педагошког саветника, у року од 15 дана.
Ако је мишљење просветног саветника негативно, директор одбија захтев и обавештава подносиоца захтева о садржају добијених мишљења, у року од 15 дана.
Подносилац захтева има право приговора на решење о одбијању захтева органу управљања установе, у року од осам дана од дана пријема решења.
Ако је мишљење просветног саветника у поступку стицања звања вишег педагошког саветника или високог педагошког саветника позитивно, директор установе доставља Заводу, односно Педагошком заводу захтев за давање мишљења о предлогу за избор у звање, у року од 15 дана.
Завод, односно Педагошки завод је дужан да у року од 30 дана од дана достављања захтева из става 1. овог члана, достави мишљење директору установе.
Ако Завод, односно Педагошки завод не може да дâ мишљење у року из става 1. овог члана, дужан је да обавести директора о новом року, који не може да буде дужи од 30 дана.
Када је добијено мишљење Завода, односно Педагошког завода позитивно, директор доноси решење о стицању звања вишег педагошког саветника или високог педагошког саветника, у року од 15 дана.
Ако је мишљење Завода негативно, директор доноси решење о одбијању захтева и обавештава подносиоца захтева о садржају добијеног мишљења, у року од 15 дана.
Подносилац захтева има право приговора на решење о одбијању захтева органу управљања установе, у року од осам дана од дана пријема решења.






							



