
 

              На основу члана 41. 47. и 57. став 1.  тачка 1) Закона о основама система образовања и 

васпитања (“Службени гласник Републике Србије”, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013 у даљем 

тексту:Закон),члана  331. Статута Основне школе „Душан Радовић“ у Нишу( у даљем  тексту :Школа), 

члана 27. И 28.Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника („Службени гласник Републике Србије“број 85/2013), Школски одбор Основне 

школе “Душан Радовић” у Нишу, на седници одржаној 17.децембра 2013. године донео је 

 

                                 ПРАВИЛНИК   О БОДОВАЊУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  

                        ЗАПОСЛЕНИХ  У  ОСНОВНОЈ ШКОЛИ“ДУШАН РАДОВИЋ“НИШ  

                          

                                                                           Члан 1. 

                         Овим Правилником о бодовању стручног усавршавања запослених у Основној 

школи“Душан Радовић“ у Нишу регулише се  бодовање стручног усавршавања  наставника и стручних 

сарадника у Школи. 

 

                           Члан 2.  

 

 

12. Стручна пракса за приправнике 0 22

10. Угледни час за студенте, студентска пракса 1 4

11. Настава у природи и екскурзија – приказ виђеног, јавна 

презентација примењених облика образовно-васпитног рада
1 6

8. Учешће у пројектима других институција и образовних 

установа који се реализују у нашој школи
1 4

9. Припрема ученика за такмичења и смотре националног и 

међународног карактера
1 8

1 8

6. Формирање и унапређивање базе примера добре праксе 1 10

7. Учешће у пројектима  образовно-васпитног карактера у 

установи
8 16

1 4

3. Приказ ауторизованих стручних радова, књига, приручника, 

наставних средстава и резултата случајева
1 6

4. Приказ наученог на семинару, конференцији, стручном скупу, 

трибини, округломе столу, форуму, фокус-групи и сл.
1 4

Активност Учесник Презентер/координатор

1. Извођење угледних часова; Посета часовима/активностима 

колега, са дискусијом и анализом 2 6

5. Студијско путовање са  приказом  онога што је виђено и 

научено током студијске посете са  дискусијом и анализом

2. Приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа, 

дидактичког материјала, блога, сајта, поста, плета, друштвених 

мрежа и осталих мултимедијалних садржаја  и резултата туђих 

истраживања, студије случаја из области образовања и 

васпитања



                                                                                        
                                                                                        Члан 3. 
                        Наставници и стручни сарадници  у оквиру пуног радног времена имају  44 сата стручног 
усавршавања које преузима Школа у оквиру својих развојних активности, наведених у члану 2.овог Правилника. 
 

                                                                                 Члан 4. 
           Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. 
 
                                                                                  Члан 5.                                                                  
                      Ступањем на снагу Правилника престаје да важи Правилник  о бодовању  стручног 
усавршавања запослених евидентиран   деловодним бројем 01-82/1-13 од 10.04.2013.године.    
 
 
                                                                                                     председник Школског одбора 
                                                                                                Основне школе „Душан Радовић“ Ниш 
 
                                                                                                                ____________________ 
                                                                                                                  Предраг Ковачевић 
 
 
 
                    Правилник је евидентиран  деловодним бројем 01-243/1-13  од 17.12.2013.године, објављен 
на огласној табли Школе дана  17.12.2013.године, а ступа  на снагу дана 25.12.2013.године 
 
 
 
                                                                                                          секретар Основне школе 
                                                                                                            „Душан Радовић“ Ниш 
 
                                                                                                              ___________________ 
                                                                                                              Владислава Петровић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


