
Извештај о раду тима за стручно усавршавање ОШ ''Свети Сава''

у Великој Плани

 Чланови тима за стручно усавршавање у ОШ ''Свети Сава'' у Великој Плани у школској 
2019/20. години  су:

1.Марија Савић,

2.Слађана Бужек, координатор тима

3.Милена Живановић, вођење евиденције СУ у оквиру установе

4. Бојана Станојловић, вођење евиденције СУ у оквиру установе

5.Сандра Коларевић,записничар и прикупљање података од учитеља

6.Гордана Лукић, прикупљање података од наставника

Тим за Стручно усавршавање је у овој школској години одржао предвиђене седнице за 
прво полугодиште, а у другом полугодишту није било прилике да се састанемо јер је 
продужен зимски распуст, а убрзо је проглашено ванредно стање у земљи. На основу 
одржаних састанака урађен је овај извештај.

20.август 2019.
 Дневни ред:
1.Формирање Тима за стручно 
усавршавање
2.Договор о раду Тима за 
стручно усавршавање
3.Доношење плана рада Тима 
за стручно усавршавање за 
2019/2020.годину
4.Разно

Састанку присуствују сви чланови тима.
1.Постигнут је договор да Тим и ове школске године 
ради у истом саставу.
2.Договорили смо  се о раду Тима у школској 
2019/2020.години. Подељена су задужења. Сертификате 
радити месечно. 
3.Донет је план рада Тима за СУ за 2019/2020.годину
4.Учитељи и наставници би требало да ураде план 
личног СУ (семинари које желе да похађају)  и план 
угледних часова. 

27. септембар 2019.
Дневни ред:
1.Прикупљање података и 
формирање базе података о 
семинарима које су запослени 
похађали
2.Дискусија и анализа о 

Састанку присуствују сви чланови тима.
1.Постигнут је договор око прикупљања и формирања 
базе података о семинарима које су запослени у школи 
похађали. Потребне податке треба да прикупе Слађана 
Бужек (за разредну наставу ) и Гордана Шћепановић ( за
предметну наставу). Задатак Тима је да подстиче 
наставнике на преношење информација о похађаним 



одржаним угледним часовима, 
прављење регистратора са 
припремама са угледних часова
3.Вођење евиденције о 
стручном усавршавању
4.Текућа питања

семинарима.
24.8.2019. Одржан је семинар у информатичком 
кабинету школе у организацији Академије Филиповић 
из Јагодине. Назив семинара „ Електронски портфолио 
наставника и ученика“ каталошки број 437, 
компетенција К2 и бодови 8. Присуствовали су: Драгана 
Донић, Слађана Бужек, Славица Живановић, Гордана 
Шћепановић, Сандра Коларевић, Биљана Живановић, 
Милена Живановић.
2.За ову школску годину учитељи су се, углавном, 
определили за тематске дане. Договорили смо се око 
чувања припрема са угледних часова/тематских 
дана,које ће послужити као примери добре праксе и биће
доступне у школској библиотеци.
Након сваког тематског дана, одржан је састанак и 
анализа истог, коме су присуствовали чланови 
тима,педагог и учитељи који су присуствовали 
тематском дану.
2.9.2019.године у сали биоскопа одржана приредба 
поводом пријема првака.
13.3.2019. Тематски дан Бројеви.
14.9.2019. Стручни скуп „4 кључна елемента за 
креирање успешних догађаја „ ИМО и Ефективним 
лидерством на путу ка успешној организацији ИМО.
16.9.2019. Обележен је Међународни дан Озонског 
омотача.
23.9.2019. Обележен Први дан јесени (актив другог 
разреда).
24.9.2019. Тематски дан и угледни час „Рељеф Србије“ 
Виолета Тодоровић.
22.8.2019. је одржан Програм обуке за запослене у 
образовању/дигитална учионица/дигитално компетентан
наставник-увођење електронских уџбеника и 
дигиталних електронских материјала . Обуци су 
присуствовали: Биљана Глишовић, Данијела Дабовић, 
Славица Живановић, Јасмина Ивановић, Радица Лекић, 
Славица Милетић, Љиљана Митровић, Сузана Николић, 
Виолета Петровић. Обуку је држао Милош 
Велимировић.
26.9.2019. Предавање ИМО „Како постати успешан 
наставник“ и Митови и истине о даровитости ученика.
26.9.2019. европски дан језика је обележен у 
организацији наставника страних језика
3.Ради ефикаснијег рада тима, договорено је да 
формирамо подгрупе чланова тима са посебним 
задацима: Бојана Станојловић и Милена Живановић 



куцају уверења о стручном усавршавању; Слађана 
Бужек је координатор тима и прикупља податке од 
учитеља, Сандра Коларевић записничар и  Гордана 
Шћепановић прикупља потребне податке од наставника.
Бодове за стручно усавршавање у установи по 
Правилнику добијају сви учитељи  за активности у  
којима су присуствовали или су их реализовали. Сваки 
наставник воду свој дневник усавршавања и 
напредовања. 
4.Договорен је термин следећег састанка.

31.октобар 2019.
Дневни ред:
1. Лични план стручног 
усавршавања
2. Уношење у базу података 
сертификата о новим 
семинарима које су запослени 
похађали
3. Посета , дискусија и анализа
о одржаним угледним часовим/
тематским данима.
4. Текућа питања

Састанку присуствују сви чланови тима.

1. Разговарали смо о личном плану стручног 
усавршавања. Учитељи и наставници треба да доставе 
Тиму план стручног усавршавања, како у установи, тако 
и ван ње. На крају године шаљу извештај о стручном 
усавршавању и напредовању у току школске године. 
2. Марија Савић уноси сертификате у базу података и 
сви запослени треба да доставе податке тиму о 
похађаним семинарима у току школске године. У овоме 
јој помажу Б.Станојловић и М.Живановић. 
3. Угледних часова није било, али су одржани тематски 
дани,  разне активности у оквиру Дечије недеље. По 
Правилнику о стручном усавршавању у оквиру установе
за планирање и организацију активности добили су сви 
наставници који су учествовали на било који начин. 

Јелена Тодоровић и Саша Којадиновић су учествовали 
на конкурсу Дигитални час .                                      

   -Дечија недеља, 7-11.октобра 2019.године, под 
називом „ Имам право да...“

-5.10.2019. Трка за срећније детињство у организацији 
Црвеног крста под слоганом „ Имаш циљ, дођи на 
старт“.

-7.10.2019. Отварање дечије недеље, ликовна колонија.

-7.10.2019. Посета фестивалу „Јесења авантура“               
( Биљана Живановић)

-8.10.2019. „ Право на изражавање и заштиту од 
злоупотреба у традиционалним и савременим медијима„
предавање у организацији представника медија.



-9.10.2019. Посета председнику Општине .

-10.10.2019. Јесењи крос за ученике  4.-8. разреда.

-10.10.2019. Радионице „ Мостови међу генерацијама“ 
(нижи разреди)

-11.10.2019. Маскенбал.

-11.10.2019. Тематски дан „ Баш је лепо бити дете“ С. 
Бужек.

-14.10.2019. Спортски дан „ Имам право да се такмичим 
здраво“ (девојчице-између две ватре, дечаци- фудбал, за 
ученике 3. и 4. разреда).

-14.-18.10.2019. Недеља спорта.

-15.10.2019. Тематски дан „Имам право да растем 
здраво“ , радионица у наставничкој канцеларији.

-15.10.2019. Посета градској пијаци-актив другог 
разреда.

-16.10.2019. Обележен Светски дан здраве хране и 
тематски дани „ Имам право да се храним здраво“,          
„ Здравље је наше највеће богатство“, „Здрава храна, 
здрави зуби“.

-17.10.2019.Тематски дан „Имам права да се играм 
здраво“ и радионица Црвеног крста „Спорт је тимски 
рад“.

-18.10.2019. Радионица „Имам право да вежбам здраво- 
Бојан Стоиловић“

-19. и 20.10.2019. у школи је одржан семинар, каталошки
број 573, компетенција 2, приоритет 3, 16 сати. Назив 
семинара „Савремени облици наставе и ИТ као 
предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку“. 
Семинару су присуствовали: Биљана Живановић, Бојана 
Станојловић, Јасмина Ивановић, Маја Милинковић, 
Сандра Коларевић, Милена Живановић, Славица 
Милетић, Радица Лекић,ж



-21.10.2019. „ Дан сећања на српске жртве у другом 
светском рату –актив другог разреда“.

-30.10.2019. Како се посветити сваком ученику у 
одељењу када их има 25? ИМО

Након сваког тематског дана, одржан је састанак и 
анализа истог, коме су присуствовали чланови 
тима,педагог, психолог и учитељи који су 
присуствовали тематском дану као и реализатор.
У октобру је одржан Сајам књига.

4.Договорен термин следећег окупљања.
27.новембар 2019.
Дневни ред:
1. Посета, дискусија и анализа 
о одржаним угледним 
часовима/тематском данима
2. Вођење евиденције о 
стручном усавршавању
3. Разговор о учешћу на 
одабраним семинарима, 
дискусија и анализа
4. Пружање помоћи 
запосленима у изради 
портфолиа
5. Текућа питања

Састанку присуствују сви чланови тима.
1.7.11.2019. Одржано је школско такмичење из 
математике.
8.11.2019. Дан просветних радника-дан ученика у 
школи-замена улога ученика и свих запослених у школи.
8.11.2019.је одржана радионица Имам право да се играм 
здраво- М. Живановић 
8.11.2019. Сајам науке у оба хола школе, у организацији 
наставника природних наука и технике и технологије
12-18.11.2019. посете школској библиотеци
13.11.2019.  Међународни дан доброте-С.Бужек
16.11.2019.  Међународни дан толеранције-Б.Живановић
20.11.2019. форум позориште Школа без насиља у 
организацији ученика предметне наставе
22.11.2019. ИТ обука, ИМО; презентације уџбеника и 
радионица Дигитално насиље-ПП служба
28.11.2019. 48 питања за развој критичког 
мишљења,ИМО
2.Поново је проучен   Правилник о сталном стручном 
усавршавању. Подсетити наставнике да редовно воде 
евиденцију о СУ.
3.Испитати наставно особље које би семинаре желели да
посете.
Стигли су резултати са конкурса Дигитални час,Саша 
Којадиновић је освојио другу, а Јелена трећу награду.
4.За пружање помоћи запосленима у изради портфолиа 
задужени су сви чланови тима: Милена,Бојана и Слађана
за разредну наставу Душица, Гордана и  Сандра за 
предметну наставу Подстицање наставника да воде 
електронски портфолио. 
5.Договорен је термин следећег састанка.



29.јануар2020.
Дневни ред:
1.Посета, дискусија и анализа о
одржаним угледним часовима
2.Присуствовање 
презентацијама уџбеника и 
сарадња са издавачким кућама
3.Договор о подели 
сертификата са одржаних 
угледних часова и других 
видова стручног усавршавања
4.Текућа питања

Састанку присуствују сви чланови тима.
1.У децембру2019. и јануару2020. је одржано доста 
активности: тематски дани,угледни час,  новогодишња и
Светосавска приредба,продајна изложба,вебинари ... 
Након угледног часа одржана је анализа и дискусија. 
Присустволи су сви чланови тима за СУ,ПП служба и 
наставник реализатор и по  Правилнику добили бодове.
-3.12.2019. позоришна представа Вештица на суду
-5.12.2019.позоришна представа Размажена принцеза и 
разбојници
-6.12.2019. посета градској библиотеци Радоје 
Домановић
-7.12.2019. општинско такмичење из Математике
-13.12.2019. угледни час Дејан Цветковић
-20.12.2019. одељенска новогодишња приредба 
В.Петровић
-22.12.2019. први дан зиме обележен у неким 
одељењима разредне наставе
-23.12.2019. Реци збогом традиционалном начину учења,
ИМО
-24.12.2019. презентација Значај књиге у животу сваког 
детета –Ђачки парламент
-24.12.2020. Новогодишња приреба 1-4.разреда, У сусрет
Новој години
-26.12.2019. Продајна новогодишња изложба
-26.12.2019. Митови и истине о даровитости ученика
-27.12.2019. Радионица Тајни пријатељ- М.Живановић
У децембру 2019.објављен је рад Јелене Тодоровић у 
часопису Београдска дефектолошка школа, под називом 
Могућности примене видео моделовања у раду са 
особама са интелектуалном ометеношћу
-8.1.2020. обележен је други дан Божића
-21.1.2020. Стихотворење о Светом Сави-литерарна 
секција
-23.1.2020. Важност књиге за здраво одрастање- ђачки 
парламент,ПП служба 
20.1.2020. предавање историчара поводом Дана школе
27.1.2020. Дан школе С.Сава и свечана академија у 
организацији наставника и ученика виших разреда
За 30.1.2020. је предвиђен акредитовани семинар у 
Крагујевцу „ Развој животних вредности код ученика и 
партнерских односа са њиховим родитељима“
2.Презентације уџбеника различитих издавачких кућа су
одржане путем вебинара 22.23.24. 1.2020. предвиђено је 
још презентација у наредном периоду и многи запослени
желе да их посете.



3.Сертификате и уверења о активностима куцају Бојана 
и Милена, а на крају школске године поделиће 
директорка Марија Савић.
Планиран је одлазак у Смедеревску Паланку на Зимске 
сусрете учитеља, 1.2.2020.

4.Договор око следећег састанка.
13.март 2020.
Дневни ред:
1. Посета, дискусија и анализа 
о одржаним угледним 
часовима
2. Вођење евиденције о 
стручном усавршавању
3. Разговор о учешћу на 
одабраним семинарима, 
дискусија и анализа

Састанку присуствују сви чланови тима.
1.Угледни час  у овом периоду одржала је Биљана 
Живановић:математика, Делјеник, делилац, количник
Одржана је  дискусја и анализа одржаног  часа. 
Присуствовали су реализатор, чланови тима СУ, 
присутни наставници и ПП служба.
2.Наставља се даља евиденција о СУ како у установи, 
тако и ван ње. Бодови за све облике СУ се добијају по 
Правилнику. Дискусија и анализа после сваког облика 
СУ се редовно води.
12.3.2020. Управљање временом у циљу боље 
организације часа
Од 16.3.2020.у земљи је проглашено ванредно стање 
због епидемиолошке ситуације изазване вирусом Covid 
19 и приступило се online настави и усавршавању. 
20.3.2020. преглед Office 365 аплокација и дељење 
докумената кроз Teams и One Drive
21.3.2020. Приступ Teams веб апликацији и основни рад 
са ученицима у Teams-у
30.3.2020. препоруке и идеје за припрему наставе на 
даљину
3. Планирано је да школа уплати годишњу чланарину у 
Институту за модерно образовање ИМО и тако свима 
буде доступно стручно усавршавање

април 2020. Настава на даљину
-Одржани су многобројни вебинари и обуке на даљину:
6.4.2020. Невербална комуникација-говор тела
9.4.2020. Праћење напредовања ученика помоћу Вики 
алата
14.4.2020. Е-учионице, обука о коришћењу на 
примерима за разредну наставу
15.4.2020. Како владати собом у стресним ситуацијама
19.4.2020. Online обука Microsoft Teams-а
24.4.2020. Како разумети сопствене емоције у учионици 
(реалној  и online)
 

Мај 2020. Настава на даљину 12.5.2020. вебинар о бесплатним алатима за реализацију 
дигиталног часа Google Classroom



Јун 2020. Настава на даљину

13.5.2020. Pohvalite I kritikujte konstruktivno
14.5.2020. решавање конфликтних ситуација

2.6.2020. пробни завршни испит, математика и 
дежурство наставника
8.6.2020. Обука за реализацију наставе оријентисане ка 
исходима учења ЗУОВ К2 П3
17.6.2020. завршни испит

     Одлична сарадња чланова Тима и у нормалним и у 
ванредним условима. Наставници су послали лични 
извештај стручног усавршавања где су прецизирали све 
активности које су реализовали ове школске године, 
унапредили своја знања и вештине и тиме унапредили 
своје компетенције. На основу тога је сачињен овај 
извештај.

                                                                                                                   записничар тима СУ

                                                                                                                     Сандра Коларевић


