ПРОГРАМ РАДА ТИМАЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗЦИЈЕ
септембар 2020.

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
подела задужења, избор координатора

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Директор

Израда програма рада
Тима за школску
2020/2021. годину
Израда Годишњег
плана СУ на нивоу
школе

септембар 2020.

дефинисање активности, начина реализације, временске
динамике и носилаца

координатор, Тим

септембар 2020.

обједињавање личних планова стручног усавршавања
наставника, стручног сарадника и директора у установи
и ван установе

Допуна/измена
Правилника о
облицима и начину
вредновања СУ на
нивоу школе
Евиденција и
праћење реализације
СУ у установи

Током школске
године

израда предлога и достављање стручним већима на
разматрање, коначно формулисање предлога и
достављање предлога Педагошком колегијуму на
усвајање

током школске
године

ажурирање електронске базе података

Тим за
професионални
развој

Евиденција и
праћење реализације
СУ ван установе
Евалуација
планираног стручног
усавршавања у
установи и ван
установе у 2020/2021.
години

током школске
године

ажурирање електронске базе података

психолог

август 2021.

упоређивање формиране базе података о стручном
усавршавању у току године са планираним
активностима наставника, писање извештаја

Јасмина Максимовић

Конституисање Тима

учитељи, предметни
наставници,
психолог, директор,
Тим
Стручна већа, Тим,
Педагошки
колегијум и директор

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗЦИЈЕ
Тромесечно

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Праћење реализације
програма увођења
приправника у рад

континуирано

консултације

директор, стручни
сарадник

Евалуација рада
сваког члана Тима

август 2021.

процена степена ангажовања у обављању активности и
поштовање рокова

координатор

Извештавање сваког
члана Тима
Анализа ефеката СУ
(активност из
Развојног плана
школе)

полугодишње

извештај сваког члана Тима

чланови

јун 2021. године

проценастепенаунапређеностикомпентенцијанаставника,
стручногсарадника и директора;
проценаоствареногунапређењаобразовно –
васпитнограда

стручна већа, Тим за
самовредновање,
Тим за
професионални
развој
Тим за
професионални
развој

Извештавање
директора о
реализацији стручног
усавршавања

Извештавање Тима за јануар 2020.године,
обезбеђивање
август 2021.године
квалитета о
реализованим
активностима
Израда извештаја о
август 2021.
раду Тима за школску
2020/2021. годину

писање извештаја на основу евиденције о СУ у установи
и ван установе

преглед планираних и реализованих активности

преглед планираних и реализованих активности, давање
препорука за наредну школску годину, преглед оцена
ангажовања сваког члана Тима

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Тим, директор

координатор

План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника

АКТИВНОСТИ
Стицање звања
наставника и
стручних сарадника

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗЦИЈЕ
континуирано
током школске
године

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
- прикупљање документације;
- покретање процедуре;
- обезбеђивање стручне подршке за стицање звања

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
директор, стручни
сарадник,
наставници,
педагошки
колегијум, савет
родитеља, школска
управа

