Савез за школски спорт Србије / Апликациони образац образац лица носиоца дозволе за рад у области школског
спорта и физичког васпитања деце предшколског узраста

Додатна појашњења код попуњавања апликационог обрасца (Обрасца 2)
Основне евиденционе информације

Питање
Име (име родитеља) и презиме
спортског стручњака
Датум и година рођења
ЈМБГ
Место рођења
Професионални ангажман
(школа, клуб, удружење...)
Степен стручне спреме

Пример

Појашњење

Петар (Пера) Петрић

Ваше име, име родитеља и презиме

01.01.1990.
0101990_ _ _ _ _ _
Београд
ОШ „Свети Сава“ Београд

Ваш датум рођења
Ваш јединствени матични број
Место где сте рођени
Написати назив школе или клуба у којој се запослени или
ангажовани по уговору

7.1 Основне дипломске студије у трајању од четири године (до 2005.
године)

Изабрати квалификацију према нивоима
ССС
4.
5.

6.1
6.
6.2

7.1
7.

7.2
8.1
8.
8.2

Квалификација
 Средње образовање-стручно, уметничко, гимназијско (4
године)
 Мајсторско и специјалистичко образовање
 Основне струковне студије (ОСС, 180 ЕСПБ)
 Основне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
 Више образовање у трајању од две до три године студија (6.1
ССС)
 Први степен факултета (до 2005. године, 6.1 ССС)
 Основне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
 Специјалистичке струковне студије (ССС, 180+60 ЕСПБ)
 Више образовање са специјализацијом у трајању до 1 године
(до 2005.године)
 Интегрисане мастер академске студије (ИМАС, макс. 360
ЕСПБ)
 Мастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
 Мастер струковне студије (МСС, 120 ЕСПБ)
 Основне (дипломске) студије у трајању од четири до шест
година (до 2005. године, 7.1 ССС)
 Специјалистичке академске студије (САС, 60 ЕСПБ)
 Специјалистичке студије у трајању од једне до две године (до
2005. године, 7.2 ССС) 
 Магистарске студије у трајању од две године (до 2005.
године, 7.2 ССС)
 Докторске студије )ДС, 1802 ЕСПБ)
 Докторат наука (до 2005
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Образовање
Стручни назив
Дипломски/завршни/магистар
ски/
докторски рад
Стручна оспособљавања

Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду
 Мастер професор физичког васпитања и спорта или
 Професор физичке културе
Методика физичког васпитања
„Ефекти програма ''Развојна гимнастика'' на моторичке
способности деце забавишних и обданишних група“



Спортско звање за које се
аплицира:

1.

Програм стручног оспособљавања за рад са глувом и наглувом
децом, Дефектолошки факултет у Београду
Стручна оспособљеност за оперативног спортског менаџера,
ТИМС
Спортски стручњак у области школског спорта – професор,

(изабрати звање за које се аплицира,
преостале избрисати)

Радно искуство (искуство у
области за коју се тражи
дозвола)
Програми стручног
усавршавања

10 година
2007-2014: ПУ „Дечја радост“ Панчево, стручни сарадник за
физичку културу
2014-данас: ОШ „Свети Сава“ Београд, наставник фв
2013-2014: ОШ „Свети Сава“ Београд, реализација пројекта
„Спорт у школе“
1. Интерактивне табле у настави - 8 бод. (ЗУОВ)
2. Вербална асоцојација у функцији развоја предшколског детета
- 12 бод. (ЗУОВ)
3. Први национални семинар Савеза за школски спорт Србије –
2014. година (8 сати)

Назив образовне институције
Назив звања са дипломе
Назив дипломског (мастер, магистарског или докторског) рада,
предмет из којег је рад написан.
Акредитовани програми стручног оспособљавања

Изабрати једну од понуђених опција (болдовати је и дилитовати
остале опције):
1. Спортски стручњак у области школског спорта – професор,
2. Спортски стручњак у области школског спорта – координатор,
3. Спортски стручњак у области физичког васпитања деце
предшколског узраста.
Навести сва радна искуства у школи, клубу, удружењу... и период
реализације. Свако искуство поткрепити доказом (печатираном и
потписаном потврдом организације или копирати радну књижицу.

Написати све похађане програме обуке
 ЗУОВ семинари,
 Национални семинари у организацији СШШС,
 Стручне и научне конференције у организацији високошколских
установа

Савез за школски спорт Србије / Апликациони образац образац лица носиоца дозволе за рад у области школског
спорта и физичког васпитања деце предшколског узраста
Додатне евиденционе информације

Спортска организација/је или
удружење/ња у којој је спортски
стручњак ангажован:
Адреса лица:
Телефон:
Web.





Фитнес клуб „Форма“, инструктор пилатеса и јоге
Удружење педагога физичке културе Београда, члан
ФК „Динамо“ Панчево, тренер млађих селекција

Ул. Трг ослобођења ...
064/_ _ _ _ _ _ _

E-mail.
Аутор програма (који су финансирани 2007-2013: „Олимпијске игре предшколаца“ програм обуке деце
од стране Министасртва, града, општине,
покрајне...), кратак опис и период

реализације
Реализатор програма (који су
финансирани од стране Министасртва,
града, општине, покрајне...), кратак опис

и период реализације
Област спорта у којој се програм
реализује (спорт или мултиспортови)

Кратак опис програма које спроводи
подносилац захтева дозволе за рад

предшколског узраста за учешће на спортској манифестацији на
новоу града Панчева, (финасиран од стране града 2008. и 2009.
године и од ПССО 2013. године)
2013: Организација пројекта „ИМАМО ЦИЉ ДОЂИ НА СТАРТ“
– припрема средњошколаца за београдски маратон (финансиран од
стране града...)
2014: Реализација пројекта „ЗдравоРастимо“, едукација ученика
7.разреда основне школе, у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у сарадњи са
Савезом за школски спорт Србије

2016: Реализација пројекта „Спорт у школе“, бесплатна школа
спорта за ученике од 1. до 4 разреда у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у
Новом Саду у сарадњи са Савезом за школски спорт Новог Сада.
1. Школски спорт –рад са децом школског узраста кроз пројекте
школског спорта

„Спорт у школе” је пројекат који подразумева бесплатну школу спорта
за ученике од 1. до 4. разреда основних школа (од 6 до 11 година). Групе се
формирају на основу интересовања деце и нису везане за школу или
насеље. Формирају се групе до 30 деце, а не мање од 20 и организационо
се деле у две групе: први и други разред – мешовито и трећи и четврти
разред – мешовито. Часови/тренинзи се одржавају 2 пута недељно у
терминима који су погодни за дату средину и који одговарају узрасту деце,

Да ли сте ангажовани у некој спортској организацији
(клубу/савезу/удружењу), као тренер, секретар, предсеник и/или
сте члан неког стручног удружења и где?
Адреса становања/адреса на коју се шаље дозвола за рад
Број актуелног мобилног телефона
Линк према сајту/блогу који сте креирали а има везе са радом у
стуци
Ваш лични актуелан E-mail
Укратко опишите пројекат чији сте аутор, кад је реализован и како
је финаниран

Укратко опишите пројекат који сте реализовали, кад је реализован
и како је финаниран

Изабрати једну од понуђених опција (болдовати је и избрисати
остале опције):
1. Школски спорт –рад са децом школског узраста кроз пројекте
школског спорта;
2. Школски спорт – организација школских спортских
такмичења
3. Физичко васпитање деце предшколског узраста – рад са децом
предшколског узраста у школици спорта или алтернативним
програмима у вртићу...
Опис програма за који подносите захтев за дозволу за рад за једну
од доле наведених врста дозвола за рад:
 Школски спорт – организација школских спортских
такмичења – опис
 Школски спорт –рад са децом школског узраста кроз пројекте
школског спорта – опис,
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Награде, похвале, захвалнице

Израда стручнe литературе/Назив и
издавач
Евиденција (број и назив)
публикованих научних радова
Напомена

односно од 18 до 20 часова. Програмски садржаји проистичу из наставе
физичког васпитања за ученике од 1. до 4. разреда основних школа.
Програм почиње мерењем моторичког развоја и антропомоторичких
димензија, те су у ту сврху изабрани антропомоторички тестови
прилагођени деци узраста од 6 до 10 година. Мерење се реализује два пута
годишње и то као иницијално и финално, а резултати се достављају
Заводу за спорт и медицину спорта Србије. На основу мерних резултата
добија се увид у индивидуалне способности деце млађег школског узраста,
што је један од битних елемената планирања и реализације програма као и
праћења резултата.
Најмање једном годишње организује се јави час за све полазнике
програма „Спорт у школе“



2009: Награда „Јован Микић Спартак“
2011: Награда за најбољег педагога 2014. године, Спортски савез
града...
2013: Спортски радник града...
2017: Плакета града поводом дана просветних радника 2016. год
2010. Практикум – Корективна гимнастика, аутор, издавач
Креативни центар

Наведите све награде/похвалнице/захвалнице које сте добили
током свог рада:

Физичко васпитање деце предшколског узраста – рад са децом
предшколског узраста - опис .

Пописати објављену стручну литературу, где су објављени и
година објаљивања
Пописати објављене научне радове, где су објављени и година
објаљивања

- Положен испит за лиценцу за наставника, васпитача и стручног
сарадника,
- Поседујем УЕФА Б лиценцу,
- Аутор/реализатор сам акредитованог програма обуке сталног
стручног усавршавања ЗУОВ „Физичко васпитање у првом
цилусу образовања и васпитања“ који је у Каталогу за период од
2018. до 2021. године.

Напишите све што мислите да је афирмативно за Ваш рад.

