АГЕНДА ЗА АКРЕДИТОВАНИ СИМПОЗИЈУМ БЕОГРАДСКОГ
РЕГИОНА ДРУШТВА ДИРЕКТОРА ШКОЛА СРБИЈЕ ХОТЕЛ
„ШУМАРИЦЕ“, КРАГУЈЕВАЦ
ОД 27. ДО 29. АПРИЛА 2022. године
ТЕМА:
„ У КОРАК СА КОНТРОЛАМА У РАДУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ
УСТАНОВА“
Чувамо ћирилицу и отварамо нове иницијативе у образовном систему

СРЕДА, 27.04.2022.
00

до 12 Долазак у хотел „Шумарице“
1200-1300 Регистрација учесника и смештај
1300-1400 Ручак
1500-1530
1530-1630
1630-1700
1700-1800

Отварање скупа и поздравна реч
Дејан Недић, Председник Скупштине ДДШС
Славко Гак, Секретар Градског секретаријата за образовање и дечју заштиту
МУП Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне
ситуације у Београду, Милан Васовић, начелник и Небојша Панић, заменик
начелника: „Поступање противпожарних инспектора приликом контроле
образовно-васпитних установа“
Кафе пауза
Славица Ђорђевић, Координатор Радне групе МПНТР за рад са секретарима
„Процедура за пријем у радни однос и избор директора образовно-васпитн
установе“

1800-1830 Питања и одговори

ЧЕТВРТАК 28. 04. 2022.
до 10

00

1000-1030
1030-1115

Доручак
Бојан Вујковић, Помоћник секретара Секретаријата за образовање и дечју
заштиту, руководилац сектора за инвестиције
Тема: „Важност корелације и сарадње директора и локалне самоуправе“
Игор Раичевић, Подсекретар секретара Секретаријата за образовање и
дечју заштиту са сарадницима
Питања и одговори

Душко Бабић, управник Српске књижевне задруге
1115-1130 Др
„Повратак читању и ћирилици“
Братислав Филиповић, Академија Филиповић

1130-1200 „Савремене ИК технологије у образовању“
1200 -1230 Кафе пауза

www. drustvodss.edu.rs

1230-1400

Радионице са просветним инспекторима београдског региона:
Весна Недељковић, Помоћник секретара, руководилац сектора за
инспекцијске послове: „Контролне листе у просвети – најчешће грешке у основном
и предшколском образовању и васпитању“
Љиљана Шимшић, Начелник сектора за инспекцијске послове, Просветни
инспектор: „Контролне листе у просвети – најчешће грешке у средњем образовању
и васпитању“
Милован Марковић, Просветни инспектор: „Инклузија – да ли је схватамо на
прави начин?“
Радионица са просветним инспектором војвођанског региона:
Биљана Кашерић, в.д. помоћника покрајинског секретара за образовање,
прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, просветни
инспектор: „Верификација смера и образовног профила“

1400-1500 Ручак
Слободне активности (за госте из региона Војводина, сасатанак са

1500-2000 руководством београдског региона)
2000-0100 Свечана вечера са музичким програмом

ПЕТАК 29. 04. 2022.
до 10

00

1000-1045
1045-1130

Доручак
Проф. др Марко Шпилер, међународни консултант, председник Коморе
јавних набавки Србије, директор Центра за менаџмент јавних набавки:
„Актуелни ставови надлежних институција и практична примена Закона о
јавним набавкама у установама образовања и васпитања“
Милан Стошић, Удружење педагога физичке културе
„Школска спортска друштва“

1130-1200 Подела сертификата
1200-1300 Одјава из соба, одлазак из хотела „Шумарице“
У Београду,
22.02.2022. године

Београдско руководсто ДДШС-а

www. drustvodss.edu.rs

