Наслов: Извештај са симпозијума „У корак са контролама у раду оброзовно-

васпитних установа“
У периоду од 27. до 29. априла 2022. године, у хотелу „Шумарице“ у Крагујевцу“ успешно је
реализован симпозијум у организацији београдског региона друштва директора школа Србије.
Симпозијуму је присуствовало 100 директора, помоћника директора и секретара београдских
образовно-васпитних установа: предшколских, основних и средшњих. Овај стручни скуп је други по
реду који се организује у сарадњи са градским Секретаријатом за образовање и дечју заштиту града
Београда, са циљем ближег упознавања са новинама и актуелности на нивоу локалне самоуправе, као и
са потенцијалним проблемима који многе образовно-васпитне установе имају и начинима за решавање
истих. Овакви скупови су веома често повод за заједничка покретања иницијатива покренутих од стране
ДДШС и подржаних од градских власти, а све у циљу унапређивања образовно-васпитног рада у нашим
уставовама.
Симпозијум је отворио господин Дејан Недић, председник Скупштине ДДШС, са гостима скупа:
Игором Раичевићем, подсекретаром Секретаријата за образовање и дечју заштиту, и Биљаном Кашерић,
в.д. помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице и Иван Ружичић, председник УО ДДШС.
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На отварању стручног скупа регион Београд је приредио мало изненађење нашој колегиници,
директорки ОШ „Веселин Маслеша“, госпођи Наталији Матић, која ускоро одлази у заслужену пензију,
а од оснивања Друштва она је активни члан, учесник многобројних радних група и велики заговорник
и борац за положај и унапређивање рада образовно-васпитних установа. Малим знаком пажње,
поклоном у виду уметничке слике, пожелели смо јој активне, друштвене и дуговечне пензионерске дане.

Након уводних речи уследило је предавање др Јованке Ластић, члана УО Српске самоупраце у
Мађарској и директора школе у Будимпешти на тему Отварање сарадње Српских образовних
институција из Мађарске са београдским школама. Након представљање највеће образовно-васпитне
установе у Мађарској и окружењу (предшколско, основно и средње образовање са домом ученика)
акценат је стављен на Ерасмус + пројекте и пројекте прекограничне сарадње.
Тему: Процедура за пријем у радни однос и избор директора образовно-васпитне установе
детаљно нам је појаснила Славица Ђорђевић, координатор Радне групе Министарства просвете, науке
и технолошког развоја за рад са секретарима. Разговарало се и дискутовало о листама о преузимању
запослених за чијим радом је престала потреба, о преузимању запослених са непуним радним временом,
размени запослених, преконормном раду, конкурсима и процедурама за запошљавање, конкурсу и
процедури за избор директора, избору чланова школског одбора и друго.
Извештај са одржаног састанка УО ДДШС из региона Београд, Секретара Секретаријата за
образовање и дечју заштиту, господина Славка Гака и његовог помоћника, господина Бојана Вујковића
са начелником Миланом Васовићем и његовим замеником Небојшом Панићем из сектора за ванредне
ситуације МУП-а РС, Управе за ванредне ситуације града Београда, одржаног у уторак 19. априла 2022.
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године, изложили су нам Бојан Вујковић и мр Милибор Саковић. Теме састанка су биле широке и
свеобухватне, али оне кључне су категоризација образовно-васпитних установа и поступање против
пожарних инспектора приликом контроле ОВ установа. Присутнима су прочитани и најчешће утврђени
недостаци приликом контроле инспекцијског надзора у школама на територији града Београда, што је и
детаљно анализирано и о чему се дискутовало.
Други дан симпозијума започео је предавањем Бојана Вујковића, помоћника секретара
Секретаријата за образовање и дечју заштиту на тему: Важност корелације и сарадње директора и
локалне самоуправе, на коју се надовезала панел дискусија са Игором Раичевићем, подсекретаром
секретара Секретаријата, на тему текућих проблема ОВ установа, подели надлежности између локалне
и градске управе, достављању захтева које шаљу установе – начини, образложења, докази и пратећа
папирологија и о материјалних средствима и друго. Укратко, установљени су кораци које чланови
ДДШС треба да упуте Секретаријату како би се заједничком иницијативом покренуло решавање
горућих питања које муче ОВ установе, а чије могуће решење можемо пронаћи у изменама разних
правилника на вишем нивоу власти.
Уследило је презентовање др Душка Бабића, управника Српске књижевне задруге, најстарије
активне задруге у Србији, која постоји пуних 130 година, са освртом на конкурс на тему: Повратак
читању и ћирилици. ЗАтим, присутнима је на тему: Савремене информационо-комуникационе
технолигије у образовању излагао Братислав Филиповић, директор Академије Филиповић.
Начелник сектора за инспекцијеске послове града Београда, просветни инспектор, госпођа
Љиљана Шимшић излагала је на тему: Контролне листе у просвети – најчешће грешке у предшколском,
основном и средњем образовању са посебним освртом на најчешће грешке у папирологији, али и
препоруке за даљи рад. Разговарало се о Статуту ОВ установе, дефинисању стручних органа,
дисциплинским одговорностима, правилницима о понашању, посебним одлукама у извештајима о раду
ОВ установе, записницима са састанака, о годишњем плану рада установе, 40-о часовној радној недељи,
о формирању тимова у установи, о избору уџбеника, о конкурсима и избору кандидата на конкурсу, о
чему постоји највише примедби и проблема.
Саша Стојановић, помоћник секретара Секретаријата за образовање и дечју заштиту подсетио је
директоре на актуелни извор чланова Органа управљања установом (процедура унутар установе,
записници о избору, извод из казнене евиденције, неопходне табеле) и избор Ученика генерације.
Милован Марковић, просветни инспектор излагао је на тему: Инклузија – да ли је схватамо на
прави начин?, са посебним освртом на чланове разних закона, подсзаконских акта и правилника.
Гост другог дана симпозијума била је директорка Теоретске гимназије „Доситеј Обрадовић“ из
Темишвара, госпођа Александра Стојков, која нам се обратила на тему: Отварање сарадње Српских
образовних институција из Румуније са београдским школама, представивши нам историјат школе,
ученике, запослене и активности које спроводе, разни пројекти у којима њихова школа учествује, као и
о могућностима прекограничне сарадње, које нам је, поред директорке школе презентовао
колега/наставник историје из Темишвара, господин Саша Малимарков.
Актуелности у предшколском и основном образовању представила нам је госпођа Јасна
Радојичић из Министарства просвете, науке и технолошког развоја, сектора за предшколско и основно
образовање и васпитање, која нам је појаснила и дала разне смернице од оцењивања како формативног
тако и критеријума о наведеном, преко пробног и завршног испита, избора уџбеника, еУписа ученика у
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предшколске установе до заказивања термина за тестирање и упис у основне школе, до разних других
тема и недоумица које муче учеснике симпозијума.
УО ДДШС регион Београд одржао је конструктивни састанак са гостима из Војводине на тему
продубљивања сарадње и активнијег укључивања у рад ДДШС, о темама које су за њих горуће и
нерешиве, као и о начинима проналажења решења за исте.
Трећег дана симпозијума проф. др Марко Шпилер, међународни консултат и Председник коморе
јавних набавки Србије излагао је на тему: Актуелни ставови надлежних институција и практична
примена Закона о јавним набавкама у установама образовања и васпитања, одговарајући на разна
питања и недоумице директора.
Господин Милан Стошић, у име Удружења педагога физичке културе своје излагање је усмерио
на Школска спортска друштва и начине бољег и ефикаснијег повратка физичког образовања и културе.
Да је симпозијум успешно протекао говори и податак да су све теме протекле уз обиље питања,
конструктивне дискусије и коначних, али и начина за потенцијална решења. Хвала свим предавачима,
члановима ДДШС из београдског региона, Управном и Надзорном одбору ДДШС, као и осталим
учесницима симпозијума на присуству и активном раду.
У Београду,
2. маја 2022. године
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