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Извештај са IX стручног скупа у организацији УО ДДШС, „Руковођењем до квалитета“,
који је одржан од 3. до 5. новембра 2021. на Тари, у хотелу „Оморика“

Овај скуп је требало да буде одржан од 18. до 20. марта 2020. године, али је због
епидемије вируса sars-cov 19, која је проглашена 16. марта 2020. одложен. У неколико
наврата током 2020. године,  УО ДДШС је покушавао да одржи овај скуп, али је почетком
новембра донета коначна одлука да скуп неће моћи да буде одржан због епидемијске
ситуације  и мера с тим у вези, у 2020. години. Тада је донета одлука да ће скуп бити одржан
на истом месту и са истим програмом, од 3. до 5. новембра 2021. године. Сви чланови
ДДШС и они који су се пријавили за учешће на овом скупу су обавештени о томе лично и
преко  обавештења на сајту ДДШС.

Почетком септембра 2021. године УО је почео детаљну  припрему скупа  у смислу
дефинисања коначног програма скупа и договора са техничким организатором скупа око
његових обавеза и задужења. С обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију, која није
била повољна у септембру и октобру и без обзира што није било законских ограничења, УО
је донео одлуку да се број учесника не проширује у односу на  првобитно пријављен број
(око 200 учесника) и да се сви морају придржавати мера  за спречавање  ширења епидемије
вируса sars-cov 19, што је наглашено у обавештењима  на сајту  ДДШС  и на самом  програму
скупа,  који су добили  сви учесници  скупа, приликом регистрације за учешће на скупу.

Иначе, коначан програм скупа је дефинисан 20. октобра и на скупу је учествовало
195 директора вртића, основних и средњих школа из Србије, 16 предавача и  12 гостију,
представника институција  и организација  које сарађују са ДДШС. На скупу нису
учествовали  представници сектора за противпожарну заштиту из МУП-а, који су били
оправдано одсутни, али су сви присутни упознати са њиховим дописом и предлогом како
да се реши проблем ангажовања стручних служби за противпожарну заштиту у школама у
наредном периоду.
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Првог дана скупа, 3. новембра 2021. године, на отварању скупа је учествовао
Министар просвете, науке и технолошког развоја и први потпредседник Владе РС, господин
Бранко Ружић. Обраћајући се  присутним директорима школа и вртића  он се, између
осталог, захвалио на ангажовању које показују  директори образовно-васпитних  установа
у примени модела наставе у школској 2021/22. години и у  спровођењу мера  за спречавање
ширења епидемије вируса sars-cov 19 у школама.  Такође је истакнуто да без  помоћи
директора школа, МПНТР и Тим за школе не би  имали добре податке за одлучивање о
моделима наставе  који се примењују у овој  школској години.  Посебно је наглашена добра
сарадња са  Друштвом директора школа Србије, која треба и у наредном периоду да доведе
до  унапређења  квалитета нашег просветног система.

У наставку програма првог дана  скупа, о вођењу евиденције  и извештавању кроз
es-дневник су говорили  представници  компаније Tesla Software d.o.o. Андреј Безјак и мр
Биљана Јовановић – Главоњић. То је била прилика да се директори  школа упознају са
новим могућностима за статистичку обраду података које ћe моћи да извезу из es-
дневника, али такође  и да се људи из Tesla Software-a упознају са потребама  школа.

О дигиталним компетенцијама  директора излагање је имао тим из пилот-пројекта
Е-просвете на челу са Бојаном Радићем.

Програм првог дана је завршен излагањем члана УО ДДШС, Роберта Џунића, са
темом „Припрема школе за спровођење спољашњег вредновања из угла директора“.
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Други дан скупа је почео темом о јавним набавкама  у установама образовања и
васпитања и одговорности запослених с тим у вези, у излагању др Марка Шпилера,
директора Коморе јавних набавки и CMN-a.

После тога,  о актуелностима у раду МПНТР излагали су, најпре др Милан Пашић,
помоћник Министра за предшколско и основно образовање и васпитање, тема: „Нови
циклус спољашњег вредновања рада школа – први налази о квалитету рада школа“. Затим
је Милош Благојевић, помоћник Министра за средње образовање и васпитање и
образовање одраслих, говорио о актуелностима у средњем образовању и васпитању.

Посебни саветник Министра просвете, др Зоран Костић, је говорио о  пружању
стручне подршке школама и стручно-педагошком надзору у делокругу рада школских
управа. О прилагођавању механизама за осигурање квалитета рада школа у COVID
условима говорила је Јасмина Ђелић, начелница у одељењу за координацију рада ШУ.
Завршна тема, другог дана рада  је била о повезивању надлежности директора, Школског
одбора и  Савета родитеља, о којој је говорио самостални саветник у сектору за средње
образовање и васпитање и образовање одраслих, Богољуб Лазаревић.

Сва излагања и теме  су биле веома корисне за све директоре образовно-васпитних
установа не само у смислу подсећања на редовне обавезе директора школа, већ и за
упознавање  са начинима  да се и у COVID условима ради на унапређењу квалитета рада
школа.

На крају дана за време свечане вечере, уручена су поклон признања (реплика
Вујанског крста Патријарха Павла) заслужним директорима за рад у ДДШС а који су
завршили радни век и пензионисали се. То су директори Витомир Радак (Кикинда),
Веселинка Животић (Београд) и Славко Ђокић (Пожега).

Завршног дана рада, у петак 5. новембра, најпре је др Бранислав Ранђеловић,
директор ЗВКОВ-а, говорио на тему „Директор школе – одговор на изазов времена“.

Затим су чланови  ДДШС, Наталија Матић, директор ОШ“Веселин Маслеша“ из
Београда и колега Славко Ђокић, директор Техничке школе Пожега у пензији, упознали
присутне директоре детаљно  са својим истраживачким радовима.  То је била прилика да
се направи искорак и да истраживачки радови који су рађени у поступку добијања лиценце
за директоре образовно-васпитних установа, постану својина  и доступни свим
директорима у смислу богаћења образовно-васпитне праксе.

На крају скупа, сви учесници су добили уверења (24 сата – 3 бода) и општи утисак је
да је скуп одлично организован и да је био користан за  унапређивање рада директора
образовно-васпитних установа.

11. новембар 2021. Извештај сачинио
Иван Ружичић, председник УО ДДШС


