
На основу члана 57. став 1. тач. 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.  гласник РС” бр.  88/17,  27/18,  10/19 и 6/20) и Правилника о сталном стручном
усавршавању и напредовању у звања наставника, вапитача и стручних сарадника („Сл.
гласник  РС”  бр.  81/17  и  48/18),  Школски  одбор  МШ  „Живорад  Грбић”  Ваљево,  на
седници одржаној дана ___________ 2020. године, донео је

ПРАВИЛНИК 
О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ 
СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ 
„ЖИВОРАД ГРБИЋ” ВАЉЕВО

У Ваљеву,  ______________  2020. год.



Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања у МШ „Живорад Грбић” – Ваљево

Члан 1. 

У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник има  64 сатa годишње
различитих облика стручног усавршавања, од чега је 20 сати право на плаћено одсуство
из установе ради похађања одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног
усавршавања у оквиру својих развојних активности. 
Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима установа у окви-
ру својих развојних активности, и то:

1. Извођење угледних/огледних часова, односно активности 
са дискусијом и анализом

Активност Број бодо-
ва Опис активности Докази

Извођење 
угледног 
часа

10

Писана припрема за час
Организација простора и времена
Припрема наст. материјала
Иновативна средства 
Реализација часа
Сређивање података са евалуационих листо-
ва
Самоевалуација

Извештаји 
о реализо-
ваним про-
грамима

Извођење 
огледног 
часа

8

Писана припрема за час
Организација простора и времена
Припрема наст. материјала
Иновативна средства 
Реализација часа
Сређивање података са евалуационих листо-
ва
Самоевалуација

Извештаји 
о реализо-
ваним про-
грамима

Асистент – 
помоћник 4

Помоћ у припреми часа
Асистенција током извођења часа
Попуњавање евалуационих листа
Учешће у дискусији

Извештаји 
о реализо-
ваним про-
грамима

Присуствова-
ње и диску-
сија на 
угледном/
огледном 
часу

2

Присуствовање
Евидентирање уочених квалитета часа
Попуњавање евал. листа 
Учешће у дискусији

Извештаји 
о реализо-
ваним про-
грамима

2. Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом 
(сати се рачунају по одржаном састаку стручног органа)

Активност Број бодо-
ва Опис активности Докази

Излагач 6

Писана припрема за излагање
Организација излагања
Припрема материјала за присутне
Реализација
Анализа

Извештаји 
о реализо-
ваним про-
грамима

Слушалац 1

Присуство
Учешће у дискусији
Анализа могућности за примену у сопственој 
пракси

Извештаји 
о реализо-
ваним про-
грамима

1
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3. Приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа и дидактичког материја-
ла из области образовања и васпитања

Активност Број бодо-
ва Опис активности Докази

Излагач 6
Писана припрема приказа 
Организација активности
Презентација приказа

Извештаји о 
реализованим 
програмима

Слушалац 1

Присуство
Учешће у дискусији
Анализа могућности за примену у сопстве-
ној пракси

Извештаји о 
реализованим 
програмима

4. Приказ блога, сајта, поста, аплета, друштвених мрежа 
и осталих мултимедијалних садржаја

Активност Број бодо-
ва Опис активности Докази

Излагач 6
Припрема приказа
Презентација мултимедијалних садржаја

Извештаји о 
реализованим
програмима

Слушалац 1
Присуство 
Учешће у дискусији
Анализа могућности примене у пракси

Извештаји о 
реализованим
програмима

5. Остваривање истраживања које доприноси унапређењу и афирмацији 
образовно васпитног процеса

Активност Број бодова Опис активности Докази

Аутор истражи-
вања 20

Планирање ауторског истраживања
Организација ауторског истраживања
Руковођење ауторским 
истраживачким пројектом 
усмереним на повећање квалитета 
рада школе

Извештаји о 
реализованим
програмима

Учесник у истра-
живачком про-
јекту

10
Ангажовање у истраживачком 
пројекту

Извештаји о 
реализованим
програмима

Координатор ис-
траживања 8

Планирање истраживања
Организација истраживања
Ангажовање у истраживачком 
пројекту

Извештаји о 
реализованим
програмима

Објавивање/пу-
бликовање ау-
торског истражи-
вачког пројекта

10

Публиковање ауторског истраживања
у стручном часопису 
Писана припрема за презентовање 
истраживачког пројекта

Извештаји о 
реализованим
програмима

Слушалац пре-
зентације истра-
живања

1
Присуство, учешће, дискусија, ана-
лиза

Извештаји о 
реализованим
програмима

2
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6. Стручне посете и студијска путовања дефинисана Развојним планом установе

Активност Број бодова Опис активности Докази

Вођа/аутор 
стручне посете/ 
студијског путо-
вања

8

Планирање активности
Организација посете 
Писање извештаја 
Презентовање у установи 
Анализа

Извештаји о 
реализованим
путовањима

Учесник стручне 
посете/студиј-
ског путовања

4

Присуство
Учешће у стручној посети/студијском
путовању 
Учешће у дискусији
Писана анализа

Извештаји о 
реализованим
путовањима

7. Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера у установи

Активност Број бодова Опис активности Докази

Аутор пројекта 10
Израда предлога пројектне апли-
кације

Извештаји о реа-
лизацији пројека-
та

Члан пројектног 
тима 4 Учешће у пројекту

Извештаји о реа-
лизацији пројека-
та

Координатор 8

Помоћ у планирању
Помоћ у организацији 
Учешће у реализацији
Анализа активности

Извештаји о реа-
лизацији пројека-
та

8. Такмичења и смотре

Активност Број бодова Опис активности Докази

Категоризована ре-
публичка и међуна-
родна такмичења и 
смотре (неведена у 
календару такмиче-
ња МПНТР)

8
(по екипи)

Припремање ученика за 
републичка и међународна
такмичења и смотре у 
екипним дисциплинама 
(хорови, камерни ансам-
бли, екипе теоретских 
предмета...)

Извештај о учешћу 
на такмичењима/
смотрама. Дипломе 
са такмичења.

Категоризована ре-
публичка и међуна-
родна такмичења и 
смотре (неведена у 
календару такмиче-
ња МПНТР)

4
(по учени-

ку)

Припремање ученика за 
републичка и међународна
такмичења и смотре у ин-
дивидуалним дисциплина-
ма (солистички наступи...)

Извештај о учешћу 
на такмичењима/
смотрама. Дипломе 
са такмичења.

Сва остала такмиче-
ња

4
(по екипи)

Припрема ученика за так-
мичење у екипним дисци-
плинама

Извештај о учешћу 
на такмичењима/
смотрама. Дипломе 
са такмичења.

Сва остала такмиче-
ња

2
(по учени-

ку)

Припрема ученика за так-
мичење у индивидуалним 
дисциплинама

Извештај о учешћу 
на такмичењима/
смотрама. Дипломе 
са такмичења.

3
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9. Учествовање у раду жирија

Активност Број бодова Опис активности Докази
Члан стручног жирија на ка-
тегоризованим републичким 
и међународним такмичењи-
ма и смотрама (наведеним у 
календару такмичења 
МПНТР)

10
Учешће у раду
Учешће у актив-
ностима

Извештај са састанка 
одсека, колегијума, 
актива, удружења...

Члан стручног жирија за 
остала такмичења 5

Учешће у раду
Учешће у актив-
ностима

Извештај са састанка 
одсека, колегијума, 
актива, удружења...

10. Стручни активи, удружења, подружнице, огранци на нивоу града/општине/ре-
гиона/земље, која доприносe унапређењу и афирмацији образовно-васпитног

процеса

Активност Број бодо-
ва Опис активности Докази

Руководилац /председник 
стручног актива, 
удружења, подружнице на 
нивоу републике (нпр.: 
ЗМБШС, ...), града, 
општине

10

Планира активности
Организује и води састанке
Води документацију
Представља удружење у јавности

Запи-
сници 
са сед-
ница и 
саста-
нака

Члан стручног актива, 
удружења, подружнице на 
нивоу републике (нпр. 
ЗМБШС, ...), града, 
општине

5

Учествовање у раду 
Учешће у активностима стручних 
актива, удружења, подружница на 
нивоу града/општине (нпр.: Актив 
наставника италијанског језика, 
Подружница друштва за српски 
језик, Удружење стручних 
сарадника, Огранак Вукове 
задужбине...)

Запи-
сници 
са сед-
ница и 
саста-
нака

11. Рад у радним телима и програмима

Активност Број бодова Опис активности Докази
Координатор про-
грама од нацио-
налног значаја (у 
оквиру: МПНТР, 
ЗУОВ, ЗВКОВ, 
ГИЗ...)

20

Учешће у реализацији програма од нацио-
налног значаја (нпр.: ПИСА истраживање, 
Национално тестирање ученика, Професи-
онална оријентација, Праћење колега јед-
наких по позицији и образовању...)

Изве-
штаји 
о реа-
лиза-
цији

Члан тима програ-
ма од национал-
ног значаја

10
Учешће у реализацији програма од нацио-
налног значаја

Изве-
штаји 
о реа-
лиза-
цији

Аутор/координа-
тор програма/про-
јекта у локалној 
самоуправи

5

Учешће у реализацији програма/пројеката 
локалне самоуправе (нпр.: Стратегије, Рад-
на тела, Еколошки пројкети, Превенција 
наркоманије, Безбедност у саобраћају,про-
грами НСЗ, СЦР, МУП, Здравства, При-
вредне коморе...)

Изве-
штаји 
о реа-
лиза-
цији

4
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11. Рад у радним телима и програмима

Активност Број бодова Опис активности Докази

Члан тима програ-
ма/пројекта у ло-
калној самоуправи

2
Учешће у реализацији програма/пројеката 
локалне самоуправе

Изве-
штаји 
о реа-
лиза-
цији

12. Остваривање облика стручног усавршавања 
који је припремљен и остварен у установи, у складу са потребама запослених 

(нпр.: инклузија, тимски рад, савремене наставне методе, израда портфолиа...)
Активност Број бодова Опис активности Докази

Реализа-
тор 10

Припрема предавања (презентација) и 
радионица за наставнике
Организација радионица
Припрема материјала за присутне 
(штампано или електронски)
Реализација, евалуација

План активности, 
писана припрема 
или презентација. 
Материјал за при-
сутне. 

Учесник 1

Присуство. 
Учешће у радионици. 
Анализа могућности за примену у соп-
ственој пракси. 

Списак учесника

13. Концертна делатност наставника

Активност Број бодова Опис активности Докази

Извођач/ди-
ригент 15 Солистички концерт

Евиденција стручног већа
Сајт школе
Летопис школе
Програми и плакати

Учесник у 
концерту са 
више разли-
читих извођа-
ча

8

Јавни наступ више солиста
Јавни наступ камерног са-
става (трио, квартет, орке-
стар, хор...)

Евиденција стручног већа
Сајт школе
Летопис школе
Програми и плакати

Члан 2

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Председник школског одбора

 ________________________________ 

Јасмина Михаиловић
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