
 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
"ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ" 
Београд, Јагићева 5 
тел./фаx:(011) 3086-445, 2452-561 
e-маil: oms.vldj@open.telekom.rs 
 
дел.бр.   214/14.09.2020. 

 
 

На основу члана 119. став 1. тач. 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 27/18 – др. закони и 6/20), 
Школски одбор ОМШ "Владимир Ђорђевић" Београд, на седници одржаној дана 14.09.2020. 
године, донео је 
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ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ 
 

Активност Носилац реализације Време 

Сачињавање оперативног плана рада 
тима за стручно усавршавање 

Координатор тима - 
Љиљана Тодоровић 

VIII – IX 2020. 

Упознавање Наставничког већа са 
оперативним планом тима за стручно 
усавршавање 

Тим за стручно 
усавршавање 

X 2020. 

Примена документа о вредновању сталног 
стручног усавршавања у школи за 
2020/2021. годину 

Тим за стручно 
усавршавање, педагошки 
колегијум 

IX 2020.– VIII 2021. 

Примена евиденције за стручно 
усавршавање на нивоу школе 

Тим за стручно 
усавршавање, педагошки 
колегијум 

Током целе године 

Примена евиденције за лично стручно 
усавршавање 

Тим за стручно 
усавршавање, педагошки 
колегијум 

Током целе године 

Имплементација плана рада тима за 
стручно усавршавање 

Тим за стручно 
усавршавање 

До 15. IX 2020. 

Сарадња са стручним тимом за 
инклузивно образовање 

Тим за стручно 
усавршавање 

Током године 

Организација стручног усавршавања 
унутар школе 

Тим за стручно 
усавршавање 

Током године 

Организација акредитованих семинара за 
све наставнике школе 

Директор, тим за стручно 
усавршавање 

Током године 

Сарадња са Заједницом музичких и 
балетских школа Србије 

Директор, тим за стручно 
усавршавање 

Током године 

Евалуација стручног усавршавања 
наставника 

Директор, координатор 
тима за стручно 
усавршавање 

XI 2020.- VI 2021. 

Евалуација рада тима за стручно 
усавршавање наставника 

Педагошки колегијум, 
директор 

тромесечно и VIII 
2021. 

 
 
 
 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Сара Врањеш 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 наставник клавира 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета клавира 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 
Отворено такмичење „Славенски“ 
Републичко такмичење 
Фестивал музичких и балетских школа 
Србије 
Такмичење „Фантаст“ Бечеј 

Меморијал „Аца Панић“ Младеновац 

Клавирско школско такмичење 

 

 

Децембар 2020. 

Март-април 2021. 

Мај 2021. 

 

Мај 2021. 

Мај 2021. 

Мај 2021. 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

Семинари у организацији ЗМБШС 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Иван Љуба 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 наставник клавира 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета клавира 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 
Отворено такмичење „Славенски“ 
Такмичење „Бинички“ 
Републичко такмичење 
Такмичење „Фантаст“ Бечеј 

Меморијал „Аца Панић“ Младеновац 

Такмичење „Млади виртуоз“ 

Клавирско школско такмичење 

 

 

Децембар 2020. 

Март 2021. 

Март-април 2021. 

Мај 2021. 

Мај 2021. 

Мај 2021. 

Мај 2021. 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

Семинари у организацији ЗМБШС 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Биљана Марјановић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 наставник клавира 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета клавира 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 
Отворено такмичење „Славенски“ 
Такмичење „Бинички“ 

Републичко такмичење 

Такмичење „Млади виртуоз“ 

Клавирско школско такмичење 

 

Децембар 2020. 

Март 2021. 

Март-април 2021. 

Мај 2021. 

Мај 2021. 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Борко Милојковић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 наставник клавира 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета клавира 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Републичко такмичење 
Такмичење „Фантаст“ Бечеј 

Меморијал „Аца Панић“ Младеновац 

Такмичење „Млади виртуоз“ 

Клавирско школско такмичење 

 

Март-април 2021. 

Мај 2021. 

Мај 2021. 

Мај 2021. 

Мај 2021. 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

Семинари у организацији ЗМБШС 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Емилија Миодраг 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 наставник клавира 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета клавира 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 
Такмичење камерне музике „Оливера 
Ђурђевић“ 
Меморијал „Душан Протић“ 

Републичко такмичење 
Фестивал – Уб 
Такмичење „Фантаст“ Бечеј 

Меморијал „Аца Панић“ Младеновац 

Клавирско школско такмичење 

 

Новембар 2020. 
 

Март 2021. 

Март-април 2021. 

Април 2021. 

Мај 2021. 

Мај 2021. 

Мај 2021. 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

Семинари у организацији ЗМБШС 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Никола Стојковић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 наставник клавира 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета клавира 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Клавирско школско такмичење 

Током школске 2020/2021. год. 

Мај 2021. 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Љубинка Плазинић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 наставник клавира 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета клавира 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 
Отворено такмичење „Славенски“ 
Такмичење „Бинички“ 

Републичко такмичење 

Такмичење „Млади виртуоз“ 

Клавирско школско такмичење 

 

Децембар 2020. 

Март 2021. 

Март-април 2021. 

Мај 2021. 

Мај 2021. 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

Семинари у организацији ЗМБШС 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Марина Поповић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 наставник клавира 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета клавира 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 
Отворено такмичење „Славенски“ 
Такмичење „Бинички“ 

Републичко такмичење 
Такмичење „Фантаст“ Бечеј 

Меморијал „Аца Панић“ Младеновац 

Такмичење „Млади виртуоз“ 

Клавирско школско такмичење 

 

 

Децембар 2020. 

Март 2021. 

Март-април 2021. 

Мај 2021. 

Мај 2021. 

Мај 2021. 

Мај 2021. 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Персида Поповић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 наставник клавира 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета клавира 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Клавирско школско такмичење 

 

Мај 2021. 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
др Ана Рашковић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 наставник клавира 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VIII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета клавира 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 
Отворено такмичење „Славенски“ 
Такмичење „Бинички“ 

Републичко такмичење 
Фестивал музичких и балетских школа 
Србије 
Такмичење „Фантаст“ Бечеј 

Такмичење „Млади виртуоз“ 

Клавирско школско такмичење 

 

 

Децембар 2020. 

Март 2021. 

Март-април 2021. 

Мај 2021. 

 

Мај 2021. 

Мај 2021. 

Мај 2021. 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Леа Симић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 наставник клавира 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета клавира 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Клавирско школско такмичење 

 

 

Мај 2021. 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Наталија Трбојевић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 наставник клавира 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета клавира 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Клавирско школско такмичење 

 

 

Мај 2021. 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

Семинари у организацији ЗМБШС 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Јелена Филотић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 наставник клавира 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VI  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета клавира 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Клавирско школско такмичење 

 

 

Мај 2021. 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Милица Ковачевић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 наставник клавира 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII/2  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета клавира 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 
Такмичење камерне музике „Оливера 
Ђурђевић“ 

Републичко такмичење 
„Фестивал“ Уб 
Такмичење „Фантаст“ Бечеј 
Меморијал „Душан Протић“ 

Меморијал „Аца Панић“ Младеновац 

Клавирско школско такмичење 

 

Новембар 2020. 
 

Март-април 2021. 

Април 2021. 

Мај 2021. 

Мај 2021. 

Мај 2021. 

Мај 2021. 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

Семинари у организацији ЗМБШС 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

Мајсторски курсеви у организацији 

Клавирске секције Београда 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Марија Родић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 клавирски сарадник 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета клавира 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

У складу са потребама ученика 

Такмичење флаутиста „Миодраг Азањац“ 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Новембар 2020. год 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Аница Чокић-Петровић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 клавирски сарадник 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета клавира 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

У складу са потребама ученика 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Мирослав Босанац 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник виолине 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета виолине 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

Унапређивање знања о вођењу педагошке документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

Преслушавање ученика који наступају на 

такмичењима 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Школско такмичење гудача 

Отворено школско такмичење гудача 

„Владимир Ђорђевић“ 

Фестивал музичких и балетских школа 

Србије 

 

 

Март 2021. год. 

Април 2021. год. 

 

Мај 2021. год 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Јована Гацин Станковић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник виолине 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета виолине 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

Унапређивање знања о вођењу педагошке документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

Преслушавање ученика који наступају на 

такмичењима 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Школско такмичење гудача 

Отворено школско такмичење гудача 

„Владимир Ђорђевић“ 

Фестивал музичких и балетских школа 

Србије 

 

 

Март 2021. год. 

Април 2021. год. 

 

Мај 2021. год 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Лазар Кованџић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник виолине 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета виолине 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

Унапређивање знања о вођењу педагошке документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

Преслушавање ученика који наступају на 

такмичењима 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Школско такмичење гудача 

Отворено школско такмичење гудача 

„Владимир Ђорђевић“ 

Фестивал музичких и балетских школа 

Србије 

 

 

Март 2021. год. 

Април 2021. год. 

 

Мај 2021. год 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Саша Лазаревић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник виолине 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета виолине 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

Унапређивање знања о вођењу педагошке документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

Преслушавање ученика који наступају на 

такмичењима 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Школско такмичење гудача 

Отворено школско такмичење гудача 

„Владимир Ђорђевић“ 

Фестивал музичких и балетских школа 

Србије 

 

 

Март 2021. год. 

Април 2021. год. 

 

Мај 2021. год 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Катарина Милетић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник виолине 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета виолине 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

Унапређивање знања о вођењу педагошке документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

Преслушавање ученика који наступају на 

такмичењима 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Школско такмичење гудача 

Отворено школско такмичење гудача 

„Владимир Ђорђевић“ 

Фестивал музичких и балетских школа 

Србије 

 

 

Март 2021. год. 

Април 2021. год. 

 

Мај 2021. год 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Јелена Рајић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник виолине 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета виолине 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

Унапређивање знања о вођењу педагошке документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

Преслушавање ученика који наступају на 

такмичењима 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Школско такмичење гудача 

Отворено школско такмичење гудача 

„Владимир Ђорђевић“ 

Фестивал музичких и балетских школа 

Србије 

 

 

Март 2021. год. 

Април 2021. год. 

 

Мај 2021. год 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

Семинари у организацији ЗМБШС 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

  

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Јована Залар 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник виолине 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета виолине 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

Унапређивање знања о вођењу педагошке документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

Преслушавање ученика који наступају на 

такмичењима 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Школско такмичење гудача 

Отворено школско такмичење гудача 

„Владимир Ђорђевић“ 

Фестивал музичких и балетских школа 

Србије 

 

 

Март 2021. год. 

Април 2021. год. 

 

Мај 2021. год 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Јелена Вукотић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник виоле и диригент гудачког оркестра 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета виоле 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

Унапређивање знања о вођењу педагошке документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

Преслушавање ученика који наступају на 

такмичењима 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Школско такмичење гудача 

Отворено школско такмичење гудача 

„Владимир Ђорђевић“ 

Фестивал музичких и балетских школа 

Србије 

 

 

Март 2021. год. 

Април 2021. год. 

 

Мај 2021. год 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Радмила Кнежевић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник виолончела 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета виолончела 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

Унапређивање знања о вођењу педагошке документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

Преслушавање ученика који наступају на 

такмичењима 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Школско такмичење гудача 

Отворено школско такмичење гудача 

„Владимир Ђорђевић“ 

Фестивал музичких и балетских школа 

Србије 

 

 

Март 2021. год. 

Април 2021. год. 

 

Мај 2021. год 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Јелена Вујновић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник флауте 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VIIа  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета флауте 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Такмичење камерне музике „Оливера 

Ђурђевић“ 

Такмичење флаутиста „Миодраг Азањац“ 

Републичко такмичење 

 

Новембар 2020. год. 

 

Новембар 2020. год. 

Март-април 2021. 

 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

Семинари у организацији ЗМБШС 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

  

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Марија Милосављевић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник флауте 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета флауте 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Такмичење флаутиста „Миодраг Азањац“ 

Републичко такмичење 

 

Новембар 2020. год. 

Март-април 2021. 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
 Драган Гњатовић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник кларинета 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета кларинета 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

  
ТАКМИЧЕЊА 

Републичко такмичење 

Стручни актив на нивоу града 

Актив наставника кларинета 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Март-април 2021. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
 Емоке Гњатовић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник обое 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета обое 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

  
ТАКМИЧЕЊА 

Републичко такмичење 

Стручни актив на нивоу града 

Актив наставника обое 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Март-април 2021. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
 Вук Дајић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник трубе 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета трубе 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

  
ТАКМИЧЕЊА 

Републичко такмичење 

Стручни актив на нивоу града 

Актив наставника трубе 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Март-април 2021. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Јелена Милојевић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник гитаре 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета гитаре 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

Унапређивање знања о вођењу педагошке документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 
 ТАКМИЧЕЊА Током школске 2020/2021. год. 

 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

Семинари у организацији ЗМБШС 

Guitar Art фестивал 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Март 2021. год. 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Милана Бенедек 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник гитаре 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета гитаре 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

Унапређивање знања о вођењу педагошке документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 ТАКМИЧЕЊА 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

Guitar Art фестивал 

 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Март 2021. год. 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Бојан Ивановски 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник гитаре 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета гитаре 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

Унапређивање знања о вођењу педагошке документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 
 ТАКМИЧЕЊА 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

Семинари у организацији ЗМБШС 

Guitar Art фестивал 

 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

  

Март 2021. год. 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Александар Поповић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник хармонике 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII 2 степен стручне спреме 

Магистарске студије на Universität für Musik und 

Darstellende Kunst у Грацу ( Аустрија ), класа 

професор Janne Rättya, 2008. година 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета хармонике 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

Унапређивање знања о вођењу педагошке документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Стручни актив на нивоу града 

Актив наставника хармонике 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

Семинари у организацији ЗМБШС 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Љиљана Тодоровић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник хармонике 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета хармонике 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

Унапређивање знања о вођењу педагошке документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Стручни актив на нивоу града 

Актив наставника хармонике 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

Семинари у организацији ЗМБШС 

 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Никола Павловић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник хармонике 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета хармонике 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

Унапређивање знања о вођењу педагошке документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Стручни актив на нивоу града 

Актив наставника хармонике 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

Семинари у организацији ЗМБШС 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Снежана Шипић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник соло певања 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области/ предмета соло певања 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

Унапређивање знања о вођењу педагошке документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Српска соло песма 

Републичко такмичење 

Фестивал Уб 

Меморијал «Аца Панић» 

 

Стручни актив на нивоу града 

Актив наставника соло певања 

 

Новембар 2020. год. 

Март-април 2021. 

Април 2021. год. 

Мај 2021. год.  

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

Семинари у организацији ЗМБШС 

 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 



 

                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Александра Лазаревић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник теоретских предмета 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области теоретских предмета 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

Унапређивање знања о вођењу педагошке документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Радост даривања“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Такичење «Бинички» 

Такмичење «Корнелије» 

 

Стручни актив на нивоу града 

Актив наставника солфеђа 

 

Март 2021. год. 

Мај 2021. год.  

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

Семинари у организацији ЗМБШС 

 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Милица Радојевић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник теоретских предмета 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области теоретских предмета 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

Унапређивање знања о вођењу педагошке документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Радост даривања“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

 

Стручни актив на нивоу града 

Актив наставника солфеђа 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

Семинари у организацији ЗМБШС 

 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Јелена Ристић Јоцић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник теоретских предмета 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области теоретских предмета 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

Унапређивање знања о вођењу педагошке документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Радост даривања“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

 

Стручни актив на нивоу града 

Актив наставника солфеђа 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Биљана Цветковић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник теоретских предмета 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области теоретских предмета 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

Унапређивање знања о вођењу педагошке документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Радост даривања“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

 

Стручни актив на нивоу града 

Актив наставника солфеђа 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Јелена Терзић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Наставник теоретских предмета 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области теоретских предмета 

Из педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

Унапређивање знања о вођењу педагошке документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Радост даривања“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Такмичење «Бинички» 

Стручни актив на нивоу града 

Актив наставника солфеђа 

Током школске 2020/2021. год. 

Март 2021. год.  

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

К1-ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ 

И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 
Име и презиме 

 
Теодора Ђокић 

Назив установе и радног места ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 Стручни сарадник - психолог 

Последњи завршени ниво образовања 

 

VII  степен стручне спреме 

 

Знања и вештине потребне за обављање посла К1 - за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 - за поучавање и учење 

К3 - за подршку развоју личности ученика 

К4 - за комуникацију и сарадњу 

Знања и вештине које желим да развијем, 

унапредим  у наредној години 

ЗНАЊА: 

Уже стручна знања из области педагогије и психологије 

О различитим методама,техникама и активностима 

О развојним карактеристикама деце 

О техникама учења 

О основама програма васпитно-образовног рада 

О начинима сарадње са породицом 

О превенцији насиља 

Познавање закона, прописа  и правних аката, процедура 

ВЕШТИНЕ: 

Тимски рад 

Комуникацијске вештине 

Активно слушање 

Организација разних активности у оквиру школе 

(радионице,пројекти итд.) 

Покретање иницирање и вођење различитих  активности 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно-васпитном процесу 

Јачање професионалних капацитета запослених у области 

иновативних метода наставе 

Коришћење разних метода у раду са ученицима 

Развијање мотивације за учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАЗИВ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 
   ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА 

У 

установи  

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОЈЕКАТА: 

„Вредне руке дарују вам звуке“ 

„У сусрет полетарцима“ 

„Заједно смо бољи“ 

„Музички времеплов“ 

„Музички загрљај“ 

„Понедељком у Ђорђевићу“  

„Радост даривања“ 

„Примењена музика“ 

„У сусрет Новој години“ 

„Светосавска академија“ 

„У сусрет Дану школе“ 

Организовање одласка ученика на 

концерте и друге културне манифестације 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СТУДИЈСКА 

ПУТОВАЊА  

 
Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

Децембар 2020. год. 

Јануар 2021. год. 

Мај 2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

 

Током школске 2020/2021. год. 

Током школске 2020/2021. год. 

  

У 

установи 

 
 
 
 

 

 ТАКМИЧЕЊА 

Такмичење камерне музике «Оливера 

Ђурђевић» 

Такмичење флаутиста «Миодраг Азањац» 

Отворено школско такмичење гудача 

«Владимир Ђорђевић» 

 

 

Новембар 2020. год.  

 

Новембар 2020. год.  

Април 2021. год.  

 

 

 
Ван 

установе 

Ућешће на акредитованим стручним 

семинарима у организацији установе или 

Министарства просвете 

 

Семинари у организацији ЗМБШС 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

Учешће на акредитованим стручним 

скуповима,  летње и зимске школе у 

организацији установе или Министарства 

просвете 

 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

Учешће на неакредитованим  семинарима, 

обуке,конференције, скупови 

 

Током школске 2020/2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 119.став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
("Сл. гласник РС" бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 27/18 – др. закони и 6/20) и члана 26. Статута 
ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд, Школски одбор је на својој седници од 14.09.2020.године,  
једногласно, донео  
 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К У  
 

Доноси се План стручног усавршавања наставника 
ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

  за школску 2020/2021. годину 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 
 
Сагласно одредби члана 119.став 1.тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
("Сл. гласник РС" бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 27/18 – др. закони и 6/20) и члана 26. Статута 
ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд, Школски одбор ОМШ „Владимир Ђорђевић“ је на својој 
седници од 14.09.2020.године,  једногласно, донео План стручног усавршавања наставника 
ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд за школску 2020/2021. годину, поступајући у оквиру своје 
надлежности предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања. 

  
 
 
 
 
 
 
                          Председник Школског одбора 
                   ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 
 
У Београду 14.09.2020.године                                                      Јелена Вујновић,с.р. 
 

 


