
 

 

 

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

Назив активности Опис активности Број бодова Могући докази 
 

 
Извођење угледног/огледног часа/ активности 

Писана припрема за час; 
Организација времена и простора; 
Припрема наставничких матреријала; 
Иновативна средства; 
Реализација часа; 
Сређивање података са евалуционих листова; 
Самоевалуација; 
Аргументована дискусија; 
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Писана припрема за час; 
Наставничких матреријали; 
Иновативна средства; 
Списак присутних; 
Фотографије; 
Извештај о активности; 
Евиденциони лист са потписом наставника 
који држи час; 
Сертификат  директора; 

 
Асистент/помоћник 

Помоћ у припреми часа; 
Астистенција у припреми часа; 
Техничка подршка; 
Попуњавање евалуционих листа; 
Учешће у дискусији; 

 
6 

 
Писана припрема за час; 
Наставничких матреријали; 
Иновативна средства; 
Списак присутних; 
Фотографије; 
Извештај о активности; 
Евиденциони лист са потписом наставника 
који држи час; 
Сертификат  директора; 

 
Присуство и дискусија на угледном часу 

Присуствовање; 
Евидентирање уочених квалитета часа; 
Попуњавање евалуационих листова; 
Учешће у дискусији 

 
2 

 
Евалуациони листови; 
Сертификат; 

 
Презентација примера добре праксе (нпр.: интерактивне 
образовне технике у настави, формативно оцењивање 
ученика...) 

 
Презентација; 
Аргументована дискусија; 
 
Присуство; 
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1 

 
Писана припрема за час/активност; 
Евалуација; 
Списак присутних; 
Фотографије ; 
Извештај о активности 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

Назив активности Опис активности Број бодова Могући докази 

 

Излагање након стручног 

усавршавања на састанку стручног органа 

Писана припрема за излагање; 
Припрема материјала за присутне 
(штампано или електронски); Реализација активноси; 
Дискусија о теми Сређивање података са евалуционих 
листова; 
Самоевалуација; 
Аргументована дискусија; 

 

5 

 

Писана припрема за излагање; 

Материјал за присутне; Записник са састанка 

 

Присуство излагању 

Присуство; 
Учешће у дискусији; Анализа могућности за примену у 
сопственој пракси – белешке; 

 

2 

Записник са састанка 

 
Излагање са посећених стручних усавршавања  
(семинара, трибина, скупова, конференција...) 

Организација; 
Реализација; 
Аргументована дискусија; 
Присуство; 
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Писана припрема за излагање; 
Списак присутних; 
Евалуација; 
Извештај о реализованом излагању; 

Презентација рада, огледног/иновативног 
часа/активности, часописа, нових метода и сл. путем 
постер презентација 

Презентација; 
Присуство; 
Аргументована дискусија; 

 
5 

Припрема за активност; 
Списак присутних; 
Извештај о активности 

 
Предавања  
саветника/представника ШУ, МПНТР, ЗУОВ, ЗВКОВ 

Присуство;  
1 

Презентација рада ; 
Списак присутних;  
Фотографије;  
Евалуација 

 

3.Приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа и дидактичког материјала из 

области образовања и васпитања 

Назив активности Опис активности Број бодова Могући докази 

 

Приказ књиге/приручника 

Организација; 
Реализација; 
Аргументована дискусија; 
 
Присуство; 
 

 

8 

 

 

2 

Писана припрема за час/активност;  
Наставни материјал; 
Евалуација; 
Списак присутних; 
Фотографије; 
Извештај о активности; 



 

 

 

Приказ стручног часописа/чланка/резултата истраживања 

Организација; 
Реализација; 
Аргументована дискусија; 
 
 
Присуство; 

 

6 

 

 

 

2 

Писана припрема за час/активност;  

Наставни материјал; 

Евалуација; 

Списак присутних; 

Фотографије; 

Извештај о активности; 

 

Приказ дидактичког средства/материјала 

Израда; 
Приказ; 
Аргументована дискусија; 
Присуство; 
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2 

Писана припрема за активност;  
Евалуација; 
Списак присутних; 
Фотографије; 
Извештај о активности 

 

4. Приказ блога, сајта, поста, аплета и осталих мултимедијалних садржаја који се односе на образовање и васпитање 

Назив активности Опис активности Број бодова Могући докази 

 

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

 

Организација; 
Реализација; 
Аргументована дискусија; 
 
 

 

4 

Писана припрема за активност;  
Евалуација; 
Списак присутних; 
Фотографије; 
Извештај о активности; 

 

Присуство излагању 

 

Присуство; 

 

 

2 

 

Извештај о активности; 

 

5. Публиковање стручних радова, ауторства и  коауторства књиге, приручника, мултимедијалних садржаја, наставних средстава... 

Назив активности Опис активности Број бодова Могући докази 

 

Израда стручног рада 

 
Објављивање рада у стручном 
часопису/листу; Презентовање рада у установи; 
Дискусија и анализа; 

 

10 

 

Објављивање текста; 



 

 

 

Учешће на предстаљању стручног рада 

 
Присуство, учешће, дискусија 

 

2 

 

Евиденција о присуству на 

Састанку; 

 
Излагање на конгресу, 
симпозијуму, конференцији 

 
Реферат на конгресу, конференцији, 
симпозијуму и припрема; Презентовање у 
установи ; 

 

10 

 

Агенда са текстом аутора 

 
Писање уџбеника, приручника или практикума 

Ауторство или коауторство; 
Рецензија 

30 уџбеник 
20 приручник 
10 практикум 

 
Подаци о рецензији; 

 
Рецензија уџбеника, 
Приручника,практикума, радне свеске, зборника.... 

 
Написна рецензија 

 
10 уџбеник 

5 приручник 
5 практикум 

 
Издат уџбеник, приручник, 
пактикум.... 

Превођење уџбеника, Писање превода 15 
 
Издат превод уџбеника, приручника, 
практикума 

Уређивање школског часописа Прикупљање чланака; Лектура; 

Уређивање 

10 Школски часопис 

Писање чланка за школски 

часопис, сајт, Фб, ИГ профил 

Писање чланка 5 Школски часопис 

Акредитација програма стручног усавршавања у години 
акредитације 

Акредитовање програма 15 
Обавештење о акредитацији од стране 
Министарства и 
ЗУОВ 

 
Акредитација стручног скупа, трибине, конгреса, летње и 
зимске школе 

Осмишљавање 
програма стручног скупа, трибине, 
конгреса, летње и зимске школе, 
округлог стола... 

10 
Обавештење о акредитацији од стране 
Министарства и ЗУОВ 

 
Објавивање/ публиковање ауторског истраживачког 
пројекта 

 
Писање и осмишљавање пројекта/коауторство; 
Презентација; 
Аргументована дискусија; 
Присуство; 

 
15/10 

 
 
 

2 

Документ/рад; 
Презентација/припрема за активност; 
Евалуација; 
Списак присутних; 
Фотографије; 
Извештај о активности... 

 
Публиковање мултимедијалних садржаја, наставних 
средстава... 

 
Аутор/Коаутор; 
Презентација; 
Аргументована дискусија; 
Присуство; 

 
10/8 

 
 

1 

 
Документ/рад; 
Презентација/припрема за активност; 
Евалуација; 
Списак присутних; 



 

 

Фотографије; 
Извештај о активности... 

 

6. Остваривање истраживања које доприноси унапређењу и афирмацији образовно-васпитног процеса 

Назив активности Опис активности Број бодова Могући докази 

 

Координатор, аутор и излагач истраживања/ 
истраживачког пројекта 

Планирање 
истраживања; Организација истраживања; 

Руковођење 
истраживачким пројектом; 

Представљање истраживања у установи; 

Анализа и дискусија 

 

 

(узорак до 30 
испитаника/одељење) 

12 
(узорак до 30 
испитаника ) 

20 
 

 

Извештај 
истраживача о реализованим активностима 

Учешће у истраживању Планирање истраживања; Организација истраживања; 
Ангажовање у истраживачком пројекту 
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Извештај 
координатора о реализованим активностима; 
Списак испитаника; 

 

Присуство излагању 

Присуствовање; 
Учешће;  
Дискусија, анализа 
 

 

2 

 

Списак присутних 

 
Истраживања/пројекти од националног значаја 

 
Организација; 
Реализација; 
Помоћ у реализацији; 
Презентација истраживања; 
Аргументована дискусија; 
 
 
Присуство; 

 
18/10 

 
 
 

 
 
 

1 

 
Документ/рад, 
Презентација; 
Евалуација; 
Списак присутних; 
Фотографије; 
Извештај о активности... 

 

 

7. Стручне и остале посете и студијска путовања 

Назив активности Опис активности Број бодова Могући докази 

 
Стручна посета 

 
Присуство; 
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Списак присутних; 



 

 

Евалуација/дискусија; План посете;  
Фотографије; 
Извештај о реализацији;  
Евалуација 

 
Студијско путовање (без ученика) 

 
Планирање активности; учешће у стручној 
посети/студијском путовању; учешће у дискусији; 
Писање извештаја 

 
5 по дану 

 
Извештај са студијског путовања 

Планирање и организовање стручне посете (сајмовима, 
другим установама, 
организацијама, скуповима и слично) 

 

Планирање и организовање 

стручне посете; 
Присуство догађају предвиђено планом 

 
5 по дану 

 
Списак присутних; 
Извештај са 
стручне посете 

 
Организовање одласка ученика 
Школе у биоскоп, позориште, 
концерте, књижевне вечери, изложбе, на спортске и 
културне 
манифестације и сл. 

 
Планирање и организовање 
стручне посете; 
Присуство догађају предвиђено  планом 

 
3 

 

Извештај 

организатора 

након спроведене активности; 

  Списак пристуних 

 
Организовање предавања, 
трибина, смотри, књижевних 
сусрета, едукативних радионица за ученике, академија, 
изложби радова у школи и слично 

 

Планирање активности; Организација активности; 

Писана припрема за предавање у вези са активношћу; 

Реализација предавања у оквиру активности; 
Анализа и дискусуија 
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Списак пристуних; 
Извештај 
организатора 
након спроведене активности; 

 

8. Реализација пројеката образовно-васпитног карактера у установи 

Назив активности Опис активности Број бодова Могући докази 

 
Писање и управљање пројектом 

 
Израда предлога – пројектне пријаве; 
Информисање 
стручних органа; 

 
20 

 
Пројектна пријава 

 
Активности пројектног тима 

 
Учествовање у писању и реализацији пројекта 

 
10  

 
Извештај 
координатора тима о реализованим 
активностима 

 

9. Остале важне активности у оквиру установе 

Назив активности Опис активности Број бодова Могући докази 



 

 

Израда зидног паноа, организовање изложби радова, 
спортских манифестација и сл. у оквиру установе 

Планирање активности 
Организација активности 
Анализа активности 

 
5 

Фотографије ; 
Извештај о активности; 

Промоција школе  Организација и припрема активности и матреријала; 
Помоћ у промоцији и изради материјала; 
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Фотографије ; 
Извештај о активности; 

 
Организовање продајне изложбе ученичких радова 

 
Планирање активности 
Организација активности 
Анализа активности 
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Фотографије ; 
Извештај о активности; 

Организовање стручног скупа, саветовања, трибине, 
конференције, смотре... (без акредитације) 

 
Организовање стручног скупа; 
Помоћ у организацији; 
Излагач на скупу; 

 
8 
4 
5 

 
Агенда; 
Списак присутних; 
Евалуација активности 

 
Администратор школског Веб сајта 

 
Ажурирање 

 
20 

 
Увид у администрацију 

 
Сарадник администратора  школског Веб сајта 

 
Припрема материјала за сајт (текст, фотографије, аудио/видео 
материјал) 

  
3 

 
Објављени чланак на Веб сајту 

 
Изјаве, интервјуи, гостовања на медијима, саопштења 
везана за маркетинг установе 

 
Израда и дистрибуција промотивног материјала 

 
5 

 
Било какав доказ у медијима да је особа 
обављала овакву врсту маркетинга/изјава 
писана или објављена, снимак... 

 
Администратор сајта или Фејсбук странице за наставни 
предмет или васпитно-образовну област 

 
Администратор  
(на месечном нивоу) 

 
2 

 
Дневник активности; 
Увид у администрацију сајта 

 
Координатор 
 ес Дневника 

 
Континуирано ажурирање и помоћ  у корушћењу есДневника 
на нивоу установе; 

 
20 

 
Увид у администрацију; 

 
Израда распореда часова 

Израда распореда часова; 
Корекције и прилагођавање током године; 

 
20 

 
Изложен и примењен распоред; 

 
Учешће на конкурсима 
(  „Креативна школа“, „Сазнали на семинару применили 
у пракси“, „Дигитални час“...) 
 

 
База знања; 
Награђени рад; 
Менторство ученицима; 
Учешће; 

 
10 
15 
3 
 

 
Рад;  
Објава рада; 

Предавање/трибина и установи 
(без акредитације) 

Организација; 
Водитељ трибине; 
Излагање на предавању/трибини; 
Аргументована дискусија; 
Присуство; 
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1 

Писана припрема за час/активност;  
Наставни материјал; 
Евалуација; 
Списак присутних; 
Фотографије; 
Извештај о активности 

Предавање/трибина на локалном нивоу  Организација;  Писана припрема за час/активност;  



 

 

(без акредитације) Водитељ трибине; 
Излагање на предавању/трибини; 
Аргументована дискусија; 
Присуство; 

15 
 
 
 

2 

Наставни материјал; 
Евалуација; 
Списак присутних; 
Фотографије; 
Извештај о активности 

Предавање/трибина са националном нивоу  
(без акредитације) 

Организација; 
Водитељ трибине; 
Излагање на предавању/трибини; 
Аргументована дискусија; 
Присуство; 

 
15 

 
 
 

2 

Писана припрема за час/активност;  
Наставни материјал; 
Евалуација; 
Списак присутних; 
Фотографије; 
Извештај о активности 

Предавање/трибина нa међународном нивоу  
(без акредитације) 

Организација; 
Водитељ трибине; 
Излагање на предавању/трибини; 
Аргументована дискусија; 
Присуство; 

 
20 

 
 
 

10 

Писана припрема за час/активност;  
Наставни материјал; 
Евалуација; 
Списак присутних; 
Фотографије; 
Извештај о активности 

Учешће  у комисијама/радним групама на 
акредитованим  трибинама, скуповима, конференцијама, 
сустретима ... 

Рад у 
комисији/радној групи 

 
8 

Извештај комисије/радне групе; 
Фотографије; 
Агенда трибине, скупа... 

Едукативне  
радионице/предавања за ученике 

Реализација; 
Орагнизовање у сарадњи са другим институцијама; 
Присуство; 

 
3 
 

1 

Писана припрема за час/активност;  
Наставни материјал; 
Евалуација; 
Списак присутних; 
Фотографије; 
Извештај о активности; 
 
 
 
 

Учешће у јавним дискусијама/расправама (нпр. Јавна 
расправа поводом доношења новог Закона о основној 
школи...) 

Учешће  
7 

Извештај;  
Снимак јавне дискусије/расправе;  
Списак присутних 

Имплементација програма акредитованих активности у 
образовно-васпитном раду  кроз час/активност 

Организација; 
Реализација; 
Аргументована дискусија; 
Присуство; 

 
7 
 

1 

Писана припрема за активност;  
Евалуација; 
Списак присутних; 
Фотографије; 
Извештај о активности 

Програми локалне самоуправе  
(Стратегије, радна тела, еколошки пројекти, превенција 
наркоманије, безбедност у саобраћају, програми НСЗ, 
СЦР, МУП, Привредна комора....) 

Координатор; 
Аутор програма; 
Сарадник; 
Реализатор активности; 
Евалуација програма; 

3 
8 
5 
3 
4 

Пројекат/програм; 
Припреме за активности; 
Списак присутних;  
Фотографије;  
Евалуација 



 

 

Рад у конкурсним комисијама  
(Креативна школа, Сазнали на семинару научили у 
пракси, Акредитација програма стручног усавршавања ...) 

Учешће у раду 
комисије 

 
6 

Извештаји комисије;  
Фотографије; 

Рад са волонтерима/ студентима Извођење наставе/консултација у присуству 
волонтера/студента; 
Заједничко анализирање наставе/консултација; 
Пружање подршке, сугестије, разговор са 
волонтером/студентом; 
Вођење документације 
 
 
 
 
 
 

 
6 

Извештај о раду; 
Дневник  рада са студентима;  
Фотографије;  
Евалуација; 

Стручни активи, удружења, подружнице, огранци на 
нивоу града/општине која доприноси унапређењу и 
афирмацији образовно-васпитног процеса 

Председник; 
Члан; 
Присуство; 

5 
2 

План рада актива, удружења... 
Вођење документације (извештаји, 
потписан/оверен списак учесника); 
Представља удружење у јавности; 
Информисање чланова о 
активностима и плановима; 
Записници са састанака; 
Фотографије 

Учествовање у изради тестова за такмичења и чланство у 
стручном жирију (општински ниво) 

Учешће у изради/ Израда теста 3 Израда тестова-тест;  
Упознавање са пропозицијама и 
критеријумима  
вредновања и пролазности у зависности од 
жирија;  
Извештавање 

Учествовање у изради тестова за такмичења и чланство у 
стручном жирију (регионални ниво) 

Учешће у изради/ Израда теста 4 Израда тестова-тест;  
Упознавање са пропозицијама и 
критеријумима  
вредновања и пролазности, у зависности од 
жирија;  
Извештавање 

Учествовање у изради тестова за такмичења и чланство у 
стручном жирију (ниво Републике Србије) 

Учешће у изради/ Израда теста 5 Израда тестова-тест;  
Упознавање са пропозицијама и 
критеријумима вредновања и  
пролазности, у зависности  
од жирија;  
Извештавање 

 



 

 

 


