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На основу члана 57. Став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС“ број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 35. став 1. тачка 8) 

Статута ПУ „Наша радост“ Лучани, Управни одбор на седници оджаној 15.09.2015. 

године, доноси 

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ «НАША РАДОСТ» ЛУЧАНИ 

 

Индивидуално стручно усавршавање обављаће се кроз: 

 праћење стручне и друге литературе, као и коришћење исте у раду; 

 приказе књига и чланака на састанцима тимова или седницама васпитно-

образовног већа 

 праћење стручних теоријских предавања и огледних практичних активности; 

 активно учешће у раду стручних актива; 

 самосталну израду наставних средстава 

 коришћење Интернета 

 

Стручно усавршавање на нивоу Установе: 

 стручна Већа 

 Актив медицинских сестара 

 Актив васпитача 

 Актив припремних група 

 Рад у тиму 

 

Стручно усавршавање на нивоу општине и округаобављаће се кроз предавања, 

трибине, семинаре, размене искуства и друге облике усавршавања на територији општине 

и Моравичког округа, које организују васпитно-образовне установе (предшколске 

установе, школе, факултети и др.), установе у култури, Центар за социјални рад, 

невладине организације и сл. 

 

Институционализовано стручно усавршавање обављаће се похађањем: 

 семинара и стручних сусрета које огранизује Министарсво просвете Републике 

Србије 

 

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању, прописаном од стране 

Министарства, Тим за професионални развој запослених у образовању у сарадњи са 

активима донеће План стручног усавршавања за радну 2014/2015.годину.  

План  обухвата учешће на семинарима из следећих области: 

 унапређивање међуљудских односа - вештине асертивне комуникације, тимски рад 

и медијација 

 екологија 
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8.1. ПЛАН ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

Тема стручног 

усавршавања 

Реализатори Учесници Место Време 

„Наш вртић као 

место за 

опуштање, 

антистрес 

програм за децу 

и одрасле“ 

Аутор 

акредитованог 

програма 

Медицинске 

сестре, 

васпитачи, 

стручни 

сарадник, 

директор 

ПУ „ Наша 

радост“  

По договору 

Корак по корак Аутор 

акредитованог 

програма 

Васпитачи ПУ ,,Наша 

радост“ 

По договору 

Подршка развоју 

критичког 

мишљења на 

раном 

развоју.Модул 1 

Аутор 

акредитованог 

програма 

Васпитачи ПУ,,Наша 

радост“ 

По договору 

Ни црно ни било-

програм за рад са 

децом/младима 

против предрасуда 

за толеранцију и 

интеркултуралност 

 

Аутор 

акредитованог 

програма 

Васпитачи ПУ,, Наша 

радост“ 

По договору 

Реублички 

сусрети 

васпитача 

Удружење 

васпитача ПУ 

Србије 

Васпитачи, 

стручни 

сарадник, 

директор 

  

Републички 

сусрети 

медицинских 

сестара 

Удружење 

медицинских 

сестара 

Медицинске 

сестре, стручни 

сарадник, 

директор 

  

Акредитовани 

семинари које 

организује РЦ 

Чачак 

Аутор 

акредитованог 

програма 

Медицинске 

сестре, 

васпитачи, 

стручни 

сарадник, 

директор 

Регионални 

центар Чачак 

 

По договору 
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8.2. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ 

 

Тема стручног 

усавршавања 

Реализатори Учесници Место Време 

Презентација књиге 

„Интернет мозак“ 

Васитач  

Јасмина 

Достанић 

Директор,  

Васпитачи, 

Стручни 

сарадник 

Васпитно-

образовно 

веће 

Децембар 

Угледне активности васпитачи Директор,  

Васпитачи, 

Стручни 

сарадник 

По 

договору 

Током године 

Примери добре праксе васпитачи Директор,  

Васпитачи, 

Стручни 

сарадник 

По договору Током године 

Учешће у реализацији 

позоришних представа 

„Маша и медвед“. 

„Мачак у чизмама“. 

 „“.Принцеза на зрну 

грашка 

„Ивица и Марица“. 

 

 

Васпитачи 

објекта 

„Бамби“ Гуча 

Медицинске 

сестре, 

васпитачи, 

деца 

По 

договору 

Октобар 

Новембар 

Фебруар  

Април 

Представа за децу 

„Новогодишња бајка“ 

Васпитачи 

ППП са 

терена 

Васпитачи, 

медицинске 

сестре, 

стручни 

сарадник, 

директор 

 

По договору Децембар 

Позоришне представе за 

децу „У свету маште“ 

„Jeжева кућица“ 

„Златокоса и три 

медведа“ 

„“Снежана и седам 

патуљака“ 

Васпитачи- 

Лучани 

Васпитачи, 

медицинске 

сестре, 

стручни 

сарадник, 

директор 

 

По договору Новембар 

Фебруар 

Мај 
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Напредовање у звању 

 

Уколико се васпитач и/или стручни сарадник одлуче да аплицирају за веће звање, 

биће им доступне консултације и конкретна помоћ директора и стручне службе. Свака 

иницијатива ће се охрабривати. 

 


