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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

- за школску 2017/18 годину - 

Садржај тема или назив  
семинара 
 

Област усавршавања Начин  
реализације 
 

Усавршавање у установи 
или ван установе 
 

Време 
реализације 

Како управљати школом - Лидерство 
у образовању 1 део 

Менаџмент Присуство  
семинару 

У заводу за унапређење 
квалитета образовања 

1 и 2. марта. 
2017. године 
 

Оснаживање компетенција  
наставника 

Методика Присуство  
семинарима 

Ван установе Фебруар 2018. 
године 

Учење енглеског језика  Присуство 
предавањима 

У школи, организација  
наставника енглеског 
језикa 
 

У току школске 
године, 
почев од 
јануара 2017. 
године 

Присуство угледним часовима  
по предметима 
 

Методика Присуство  
угледним  
часовима 

У школи У току школске  
године 

Ненасилна комуникација и  
менаџмент 
 

Усавршавање преко 
интернета 

Узимање  
презентација са  
интернета 

У школи Фебруар 2018. 

Праћење  
стручне литературе 
 

Све области везане за 
школу, 
педагошка методика, 
законодавство... 

Набавка  
литературе и  
проучавање исте 

У школи У току школске  
године 
 

Рад на програмима 
обука..... АrhiCAD, SolidWorks 

Индустријски менаџмент Присуство  
обукама 
 

У школи, организација 
проф. дрвне струке 

У току школске  
године 
 

Како управљати школом-Лидерство 
у образовању 2 део 

Менаџмент Присуство  
семинару 

У заводу за унапређење 
квалитета образовања 

Од 19 до 21. 
септембра. 
2017. године 
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Садржај тема или назив  
семинара 
 

Област усавршавања Начин  
реализације 
 

Усавршавање у установи 
или ван установе 
 

Време 
реализације 

„Oбука за стручно писање пројеката 
и актуелне донације за 
средњошколске установе” 

Менаџмент Присуство  
семинару 
 

Центар за едукацију и 
управљање Београд 

26. септембра. 
2017. године 

Нове могућности за добијање 
бесповратних средстава 

Менаџмент Присуство  
семинару 
 

Агенција за истраживање и 
развоју сарадњи са 
центром за економске 
анализе 

25. октобра. 
2017.године 

Акционо истраживање у функцији 
самовредновања рада образовно-
васпитне установе 

Менаџмент Присуство  
семинару 
 

Савез учитеља Републике 
Србије. 
Центар за стручно 
усавршавање Шабац 

2 и 3. марта. 
2018.године 

Обука запослених у средњим 
школамаза примену општих 
стандарда постигнућа за крај општег 
средњег образовања и васпитања и 
средњег стручног образовања и 
васпитања у делу општеобразовних 
предмета 

Менаџмент Онлајн обука Завод за вредновање 
квалитета образовање и 
васпитања, Београд 

8. октобра. 
2018.године 

Информациони систем „Доситеј” Област везана за школу, 
унос података у Доситеј, 
начин финансирања 

Присуство  
семинару 
 

Центар - Нови Сад 07. новембра. 
2018. године 

 


