ОШ “20. октобар“ Врбас

Образац ГИ

ИЗВЕШТАЈ ЗАПОСЛЕНОГ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
Школска година
Име и презиме
Наставни предмет

Стручно усавршавање ван установе
Облик

Организатор

Назив / Тема

Компетенција,
Приоритет

Улога

Број
уверења

Датум и место

Компетенција,
Приоритет

Улога

Број
уверења

Датум и место

Компетенција,
Приоритет

Улога

Број
уверења

Датум и место

Компетенција,
Приоритет

Улога

Број
уверења

Датум и место

Компетенција,
Приоритет

Улога

Број
уверења

Датум и место

Сати
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Стручно усавршавање у установи
Облик

Организатор

Назив / Тема

Улога

Датум

Време

Доказ

Улога

Датум

Време

Доказ

Улога

Датум

Време

Доказ

Улога

Датум

Време

Доказ

Улога

Датум

Време

Доказ

Улога

Датум

Време

Доказ

Сати
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Компетенције које сам
унапредио/ла у току ове године
Облици који су планирани, а
нису остварени
Облици који нису планирани, а
остварени су

Напомена:

Датум предаје

Потпис
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Облици стручног усавршавања
1. Одобрени програми сталног стручног усавршавања који се реализују као обуке и одобравају
се по процедури за акредитацију (МП, ЗУОВ), домаћи и међународни.
2. Акредитовани програми високошколских институција који се реализују као облици
целоживотног учења.
3. Стручни скупови: конгрес, сабор, сусрети и дани, конференција, саветовање, симпозијум,
округли сто, трибина.
4. Летње и зимске школе – размена искуства и обично траје дуже од 3 дана.
5. Стручна и студијска путовања (ради знања и искуства у оквиру струке).
6. На нивоу школе у оквиру својих развојних активности: угледни часови са анализом и
дискусијом; излагања на састанцима стручних актива са анализом и дискусијом о
семинарима, такмичења ученика, приказ књиге, приручника, дидактичког средства, стручног
чланка, истраживања, студијског путовања, стручне посете; остваривање истраживања,
образовно-васпитних пројекта у школи; програма од националног значаја; програма огледа;
облика стручног усавршавања у школи.
Организатор
Образовна установа, МП, ЗУОВ, стручно друштво и друге организације регистроване за
образовну делатност. На нивоу школе наводи се име појединца, тима, актива или тела и органа
школе (подразумева се да је школа иза њих).
Улога
Присуство, излагање, ауторство, координација, организација, реализација, слушалац, вођење,
пратилац.
Доказ / уверење
За све наведене активности и облике потребан је доказ. За активности на нивоу школе довољан
је записник, извештај и слични акти који су усвојени на Наставничком већу, Школском одбору. За
одобрене програме (акредитоване, стручне скупове, програме доживотног учења, зимске и
летње школе) добијају се уверења о похађаној обуци, програму. За стручна и студијска путовања
доказ је извештај који појединац подноси институцији која га је упутила на њега.
Бодовање
За акредитоване облике стручног усавршавања – обуке, стручне скупове, летње и зимске школе
добија се уверења, о похађаном програму стручног усавршавања, на којем је уписан број бодова
(сати).
За стручно усавршавање у установи постоји Правилник по којем се врши бодовање.
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