
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ 
 

БР Време НАЗИВ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
Начин учествовања 

(присуство, излагање, ауторство, 
вођење, остало...) 

Број 
бодова 

 

1. 2013/14 Уређивање и администрација школског сајта ауторство, администратор 20 
 

2. 2013/14 
Учешће  на семинару/трибини Тесла инфо куп – 

Припрема регоналног такмичења  
припрема ученика 20 

 

3. 2013/14 Предавања на седницама Наставничког већа присуство 4 44 

4. 
2014/15. 

(12.11.2014) 
Аушвиц: историја – сећање - образовање присуство 2 

 

5. 
2014/15. 

(децембар, 2014) 
CYBERBULLING - Истраживање о вршњачком 
насиљу на друштвеним мрежама  

руководилац ауторског 
истраживања 

20 

 

6. 
2014/15. 

(09.01.2014) 
Презентација резултата истраживања о 
вршњачком насиљу на друштвеним мрежама  

излагање 8 

 

7. 
2014/15. 

(12.12.2014) 
Учешће у међународном обележавању светске 
недење програмирања Hour of Code 

ауторстуво, вођење 6 

 

8. 
2014/15. 

(19.02.2015) 

Анализа примене у настави уџбеника из 
информатике за основну школу – Завод за 
уџбенике 

присуство и активно учествовање 3 

 

9. 2014/15. 
Припрема и реализација првог нивоа "Дабар“ 
такмичења 

Учествовање у органи- 
зацији такмичења и смотри 

4 

 

10. 2014/15. Уређивање и администрација школског сајта ауторство, администратор 20 

 

11. 2014/15. 
Припрема и учешће на такмичењу Тесла Инфо 
Куп 

припрема ученика 20 

 

12. 2014/15 Предавања на седницама Наставничког већа присуство 4 87 

13. 
2015/16. 

(14.10.2015) 

Учешће у међународном обележавању европске 
недеље програмирања Code Week – радионица 
за ученике V и VI разреда 

ауторство, вођење 6 

 

14. 
2015/16. 

(15.10.2015) 

Учешће у међународном обележавању evropske 
недеље програмирања Code Week – радионица 
App Inventor за ученике VII и VIII разреда 

ауторство, вођење 6 

 

15. 
2015/16. 

(7-11.12.2015) 

Учешће у међународном обележавању светске 
недење програмирања Hour of Code – радионица 
за ученике од V до VIII разреда 

ауторство, вођење 6 

 

16 2015/16. 
Припрема и реализација првог нивоа "Дабар“ 
такмичења 

учествовање у органи- 
зацији такмичења и смотри 

4 
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17. 2015/16. Уређивање и администрација школског сајта ауторство, администратор 20 

 

18. 2015/16. 
Припрема и учешће на такмичењу Тесла Инфо 
Куп 

припрема ученика 20 

 

19. 2015/16. Предавања на седницама Наставничког већа присуство 4 66 

20. 
2016/17. 

(15-19.10.2016) 

Учешће у међународном обележавању европске 
недеље програмирања Code Week – радионица 
за ученике од V и VIII разреда 

ауторство, вођење 6 

 

21. 
2016/17. 

(5-9.12.2016) 

Учешће у међународном обележавању светске 
недеље програмирања Hour of Code – радионица 
за ученике од V до VIII разреда 

ауторство, вођење 6 

 

22. 
2016/17. 

(јануар, 2017) 
Смотра ученичког стваралаштва учешће, организација 4 

 

23. 2016/17. 
Припрема и реализација првог нивоа "Дабар“ 
такмичења 

Учествовање у органи- 
зацији такмичења и смотри 

4 

 

24. 2016/17. Републички ниво „Дабар“ такмичења 
припремање ученика за 

Републички ниво такмичења 
10 

 

25. 2016/17. Припрема такмичењa ИНФОС олимпијада организација такмичења 4 

 

26. 2016/17. Републички ниво такмичења ИНФОС олимпијада 
припрема ученика за републичко 

такмичење 
10 

 

27. 2016/17. Финале такмичења „Програмер јуниор“ 
припрема ученика за финале 

такмичења „Програмер јуниор“ 
10 

 

28. 2016/17. Уређивање и администрација школског сајта ауторство, администратор 20 

 

29. 2016/17. Предавања на седницама Наставничког већа присуство 4 78 

30. 
2017/18. 

(15-19.10.2017) 

Учешће у међународном обележавању европске 
недеље програмирања Code Week – радионица 
за ученике IV разреда 

ауторство, вођење 6 

 

31. 
2017/18. 

(4-10.12.2017) 

Учешће у међународном обележавању светске 
недеље програмирања Hour of Code – радионица 
за ученике од V до VIII разреда 

ауторство, вођење 6 

 

32. 
2017/18. 

 (18.01.2018) 
Смотра ученичког стваралаштва учешће, организација 4 

 

33. 
2017/18. 

 (фебруар, 2018) 

„Интернет бонтон и дигитално насиље“ - изложба 
ученичких дигиталних кратких стрипова у холу 
школе поводом Дана безбедног интернета 

учешће, организација 6 
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34. 
2017/18. 

 (март, 2018) 
Анализа примене у настави уџбеника из 
информатике за основну школу – Едука 

присуство и активно учествовање 2 

 

35. 2017/18. 
Припрема и реализација првог нивоа "Дабар“ 
такмичења 

Учествовање у органи- 
зацији такмичења и смотри 

4 

 

36. 2017/18. Републички ниво „Дабар“ такмичења 
припремање ученика за 

Републички ниво такмичења 
10 

 

37. 2017/18. 
Припрема и реализација општинског такмичења 
из програмирања 

учествовање у организацији 2 

 

38. 
2017/18. 

 (26.04.2018) 
,,Girls in ICT Day” – конференција у Палати 
Србије поводом Дана девојака у ИКТ-у 

присуство, вођење 12 ученица на 
конференцију 

8 

 

39. 
2017/18. 

 (08.05.2018) 
Посета Научно-технолошком парку у Београду организација, вођење ученика 8 

 

40. 
2017/18. 

 (јун, 2018) 

Презентација награђеног пројекта „Куда после 
школе“ на конкурсу „Дигитални час“ на 
наставничком већу 

излагање 8 

 

41. 2017/18.. Уређивање и администрација школског сајта ауторство, администратор 20 

 

42. 2017/18. Предавања на седницама Наставничког већа присуство 4 88 

43. 
2018/19. 

(06-10.10.2018) 

Учешће у међународном обележавању европске 
недеље програмирања Code Week – радионица 
креирања сајта на weebly.com 

ауторство, вођење 6 

 

34. 
2018/19. 

(3-7.12.2018) 

Учешће у међународном обележавању светске 
недеље програмирања Hour of Code – радионица 
HTML-a за ученике VIII разреда 

ауторство, вођење 6 

 

35. 
2018/19. 

 (22.01.2019) 
Смотра ученичког стваралаштва учешће, организација 4 

 

36. 
2018/19. 

 (децембар.2018 
– јануар, 2019) 

Креирање сајта „Паметни сурфер“ поводом Дана 
безбедног интернета 

менторство, организација 6 

 

37. 
2018/19. 

 (22.03.2019) 

Смотра дигиталног стваралаштва ученика – 
презентација сајта „Паметни сурфер“ и смотра 
ученичких филмова „Вока ФЕСТ“ 

ауторство, вођење 6 

 

38. 
2018/19. 

 (март, 2019) 
Анализа примене у настави уџбеника из 
информатике за основну школу – Вулкан знање 

присуство 2 

 

39. 2018/19. Финале такмичења „Програмер јуниор“ 
припрема ученика за финале 

такмичења „Програмер јуниор“ 
10 

 

40. 
2018/19. 

 (јун, 2019) 

Презентација награђеног пројекта „Рад са 
мултимедијом“ на конкурсу „Дигитални час“ на 
наставничком већу 

излагање 8 
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41. 2018/19.. Уређивање и администрација школског сајта ауторство, администратор 20 

 

42. 2018/19. Предавања на седницама Наставничког већа присуство 4 72 

43. 
2019/20. 

(05-16.10.2019) 

Учешће у међународном обележавању европске 
недеље програмирања Code Week – радионице 
за ученике IV разреда 

ауторство, вођење 6 

 

44. 
2019/20. 

(10.12.2019) 

Учешће у међународном обележавању светске 
недеље програмирања Hour of Code: 
„Програмирање и игра“ – квиз такмичење за 
ученике III разреда у кодирању 

ауторство, вођење 6 

 

45. 
2019/20. 

 (15.01.2019) 
Смотра ученичког стваралаштва учешће, организација 4 

 

46. 
2019/20. 

 (јануар, 2019) 

Презентација награђеног пројекта „Паметни 
сурфер“ на конкурсу „Дигитални час“ на 
наставничком већу 

излагање 8 

 

47. 
2019/20. 

 (25.02.2019) 
Презентација уџбеника за 7. разред - Клет присуство 2 

 

48. 
2019/20. 

 (09.03.2019) 
Презентација уџбеника за 7. разред - Едука присуство 2 

 

49. 2019/20. 
Припрема и реализација првог нивоа "Дабар“ и 
„Дабар јуниор“ такмичења 

учествовање у органи- 
зацији такмичења и смотри 

4 

 

50 2019/20. Републички ниво „Дабар“ такмичења 
припремање ученика за 

Републички ниво 
10 

 

51. 2019/20. Уређивање и администрација школског сајта ауторство, администратор 20 

 

52. 2019/20. 

Предавања на седницама Наставничког већа: 
Представљање Портала за учење кроз игру 
"Purposegames" и  
Упознавање са Међународним пројектом 
„Спектар“ 
 

присуство 4 66 

53. 
2020/21. 
 (јануар-

фебруар, 2020) 

Креирање виртуелних табли на тему безбедног 
коришћења дигиталних уређаја и интернета 
поводом Дана безбедног интернета 

менторство, организација 6 

 

54. 2020/21. Припрема првог нивоа "Дабар“ такмичења 
Учествовање у органи- 

зацији такмичења и смотри од 
општинског нивоа 

4 

 

55. 2020/21. 
Припрема ученика и учешће на окружном 
такмичењу ИНФОС олимпијада 

организација такмичења и 
менторство ученицима 

4 

 

56. 2020/21. 
Припрема и реализација окружног такмичења из 
програмирања 

учествовање у организацији 4 

 

57. 2020/21. Републичко такмичење из програмирања 
учествовање у организацији 

(дежурство) 
2 

 



5 

58. 2020/21. Републичко такмичење из програмирања 
припрема ученика за републичко 

такмичење из програмирања 
10 

 

59. 2020/21. Финале такмичења „Програмер јуниор“ 
припрема ученика за финале 

такмичења „Програмер јуниор“ 
10 

 

60. 2020/21. Уређивање и администрација школског сајта ауторство, администратор 20 60 

УКУПНО БОДОВА 561 
 

 

 
  

Слађана Маченовски, настаник рачунарства и информатике 


