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ПРОГРАМ И ЕВИДЕНЦИЈА
ПРИПРАВНИКА О РАДУ
НАСТАВНИК: ______________________________________
ЗАНИМАЊЕ: _________________________________________
РАДНО МЕСТО: _______________________________________
ДАТУМ ПРИЈЕМА У РАДНИ ОДНОС: ____________________

1. Директор: _____________________
2. Ментор: _______________________
3. Педагог: _______________________

ПРИМИО:
__________________________

I МЕНТОР И ПРИПРАВНИК

МЕНТОР УВОДИ У ПОСАО ПРИПРАВНИКА И ТО:
1. Пружањем помоћи у припремању и извођењу образовно васпитног рада;
2. Присуствовањем образовно – васпитном раду најмање 12 часова у току приправничког стажа;
3. Анализирањем образовно васпитног рада у циљу праћења напредовања приправника;
4. Пружањем помоћи у припреми за проверу савладаности програма.

II ЕВИДЕНЦИЈА:
Члан 7.
Приправник води евиденцију о свом раду, и то:
-

сачињава месечни оперативни план и програм рада

-

израђује припреме за одржавање часа, односно активности

-

износи запажања о свом раду и раду са ученицима, о посећеним часовима

-

о својим запажањима обавештава ментора.

Ментор води евиденцију о раду приправника која садржи податке о:
-

временском периоду у коме је радио са приправником

-

темама и времену посећених часова, тј. активности

-

запажањима о раду приправника у савладавању програма

-

препорукама за унапређивање образовно васпитног рада

-

о оцени поступања приправника по датим препорукама.

Све информације о провери савладаности програма, комисији за проверу савладаности програма,
току испита за лиценцу и разрађени програмски садржаји могу се наћи у Правилнику о дозволи за
рад наставника, васпитача и стручних сарадника (''Службени гласник РС'', бр. 22/05, 51/08,
88/15, 105/15 и 48/16).

III ПРОГРАМ УВОЂЕЊА У ПОСАО НАСТАВНИКА

Редни број

Програмски садржаји

Носилац активности

Планирање, програмирање,
остваривање и вредновање
образовно васпитног рада

Приправник у сарадњи
са педагогом и ментором

2.

Праћење развоја и постигнућа
ученика

Приправник у сарадњи
са педагогом и ментором

3.

Сарадња са колегама, породицом
и локалном заједницом

Приправник у сарадњи
са ментором

4.

Рад са ученицима са сметњама у
развоју

Приправник у сарадњи
са педагогом

Професионални развој

Приправник у сарадњи
са ментором

Документација

Приправник у сарадњи
са педагогом

1.

5.

6.

Време
реализације

IV ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Реализација програма у сарадњи са ПЕДАГОГОМ школе:
ТЕМЕ
I Планирање и програмирање образовно васпитног рада,
остваривање и вредновање образовно-васпитног рада;

II Праћење развоја и постигнућа ученика

III Рад са ученицима са сметњама у развоју

IV Документација

V Рад на педагошким ситуацијама

Запажања приправника:

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
План
Реализација

Реализација програма у сарадњи са МЕНТОРОМ:
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
TEME
План
Упознавање са наставним планом и програмом –
прописани и оперативни
Планирање и програмирање образовно васпитних
садржаја
Организовање, припремање и извођење наставе
Функционална употреба савремених наставних
средстава
Израда припреме за час
Праћење и оцењивање ученичких постигнућа у
настави (у складу са Правилником)
Рад са ученицима у ваннаставним активностима
Учествовање у раду Стручних већа
Стручно усавршавање
Анализа и самовредновање постигнућа остварених у
образовно васпитном процесу и сопствених
постигнућа

Запажања приправника:

Реализација

V ПЛАН
МЕНТОРА

Број
часа

Разред

ПРИСУСТВОВАЊА

ПРИПРАВНИКА

НА

НАСТАВИ

План присуствовања приправника на настави ментора
(најмање 12 часова)
ЗАПАЖАЊА
Наставна јединица/
Датум
(садржаји,облици рада, наставне
садржаји рада
методе...)

VI
ПЛАН ПРИСУСТВОВАЊА
ПРИПРАВНИКА

Број
часа

Разред

МЕНТОРА

НА

НАСТАВИ

План присуствовања ментора на настави приправника
најмање 12 часова
Наставна јединица/
ЗАПАЖАЊА
ПРЕПОРУКЕ
Датум
садржаји рада
за унапређивање рада

ОЦЕНА ПОСТУПАЊА ПРИПРАВНИКА ПО ДАТИМ ПРЕПОРУКАМА:

VII ПЕДАГОШКЕ СИТУАЦИЈЕ
Р.Б.

Педагошка ситуација

Ко реагује?

Када реагује?

У сарадњи са...

