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Записник са XII редовне седнице УО  ДДШС

Седница је одржана  11.7.2022. године  са почетком у  1030 часова,  у просторијама Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“ у Темишвару.

Седници присуствују Председник УО Иван Ружичић  и следећи чланови УО: Дејан Недић, Бранка Ивковић
Петронић, Роберт Џунић, Александар Стевановић, Горан Стевановић као и придружени члан УО за регион
Војводине, Весна Чолић, директор ОШ” 23. октобар“из Сремских Карловаца. Седници присуствују такође чланови
Друштва, Милибор Саковић и Владан Ницовић. Оправдано су одсутни Милош Бјелановић и Ермедин Дуран. У
својству домаћина, присутна је директорка Српске гимназије, Александра Стојков, као и Саша Малимарков,
професор историје из те школе, као и  Жељко Станков, школски инспектор у Темишвару.

Председник УО је поздравио присутне, захвалио се  домаћинима на гостопримству и предложио следећи
Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Програм X стручног скупа
3. Текућа питања

Предложени  дневни ред усвојен је једногласно , са 7 гласова ЗА.

Рад

I  ТАЧКА:

Записник са претходне, једанаесте редовне седнице УО  усвојен је једногласно, са  7 гласова ЗА, нико
ПРОТИВ, нико УЗДРЖАН.

II TАЧКА:

Иван Ружичић  је предложио да се X стручни скуп на Тари у периоду од 9. до 11. новембра 2022. године
састоји из  два дела:

Први дан је посвећен  Скупштини ДДШС која је уједно и изборна и на којој би се поднели извештаји о
раду од последње Скупштине, а потом извршио избор нових чланова УО. Предложио је да  чланови УО по
регионима  припреме своје извештаје  у писменој форми . Те извештаје  треба урадити што пре,а пред саму
Скупштину допунити их активностима које су у међувремену остварене.

Потом је говорио о избору руководства и подсетио како је то Статутом решено.
Наиме, Статут ДДШС који је измењен и допуњен на VII редовној Скупштини која је одржана  13. децембра

2019.године, у члановима 16. и 19. предвиђа начин избора Председника Скупштине и чланова УО из Региона. За
Председника Скупштине предлог се даје  и са 30 потписа чланова ДДШС, а за чланове УО из одређеног Региона
са 20 потписа чланова ДДШС   и то најраније 60, а најкасније 30 дана пре истека  мандата, т. ј.датума одржавања
Скупштине. Пошто је  Скупштина  планирана  за 9. новембар о.г. рок за достављање предлога  је од 10. септембра
до 11. октобра 2022.  Предлог са потписима за председника Скупштине доставља се  Председнику УО, а предлог
са потписима за чланове УО  из Региона  доставља се  Председнику Скупштине у назначеном року.  Напомињемо
и молимо све чланове да обрате пажњу да право предлагања и бирања имају они чланови ДДШС  који испуњавају
обавезе члана Друштва из члана 10. нашег Статута , т.ј.који између осталог редовно плаћају чланарину.
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За цео овај поступак предложио је сатницу и на тај начин је у потпуности дефинисан рад  Скупштине за
тај дан. Посебно је наглашено да  ће ова Скупштина  са паузама  трајати  скоро  4 сата и да ће за њу бити потребно
издвојити први дан X стручног скупа. Комплетан позив са сатницом, дневним редом и салама у којима ће се
одржати, сви чланови ДДШС ће добити до 15. октобра 2022. године.

Други део стручног скупа ( два дана) односио би се на садржај који се састоји из тема  о актуелностима у
образовном систему из угла директора школа.  Предложено  је члановима УО да формулишу теме, одреде
носиоце активности ( модератори, излагачи) и да се одреде гости из  оба Завода и Министарства просвете, који
би учествовали у дискусијама по дефинисаним темама.

Мишљење чланова УО је да треба дати прилику директорима образовно васпитних установа  да уоче неки
проблем  у систему  и да га анализирају са предлозима за његово  решење, чиме би се потврдио један од циљева
рада ДДШС  „....допринос  унапређењу развоја  образовања“ и афирмација нових идеја у области образовања.
На тај начин директори се показују као КРЕАТОРИ И МОТИВАТОРИ  и за то је предложено  да дводневни  скуп (10.
и 11. новембра2022.) има радни назив  „ДИРЕКТОР- КРЕАТОР И МОТИВАТОР).

У том смислу првог дана  (10. новембра) централна тема која би се разматрала  пленарно и у радионицама
била би: Оптимализација  људских и материјалних ресурса образовно васпитних установа , т.ј. анализа
Правилника о финансирању рада школа из угла директора  школа и вртића. За сваки део  нашег  образовно
васпитног система ( предшколске установе, основне школе, средње стручне школе, уметничке и гимназије и
специјализоване школе), биће модератори и уводничари директори  који ће предлагати тему/проблем и водити
дискусије на радионицама . Са свих радионица ће бити  представљени извештаји  пленарно и са закључцима ће
бити упознати доносиоци одлука.  Планирано је и да  учесници дискусија  буду и представници МПНиТР и оба
Завода.

Другог дана  скупа ( 11. новембар) на исти начин ће бити разматрана тема „ Мотивација запослених у
образовању – између прописа и праксе“.

Овим путем позивамо све чланове  ДДШС  који желе да узму учешћа, било као модератори , уводничари
или дискутанти,  да се јаве својим представницима  у УО.

Чланови УО сматрају и надају се да су предложене теме добре и да ће допринети  унапређењу образовно
васпитног система, али и квалитетнијем раду  директора  образовно васпитних установа.

Договорена је динамика припреме стручног скупа, где се  Председник УО обавезао да предлог плана рада
Скупштине и стручног скупа сачини и достави колегама задуженим за акредитацију  стручног скупа 10.и 11. 11.
2022.

Милибор Саковић и  Бранка Ивковић Петронић задужени су  за акредитацију  стручног скупа  код Завода
за унапређење квалитета образовања и васпитања, коју треба завршити до 9.9.2022.

На самом крају, Председник УО и Председник Скупштине су се још једном захвалили домаћинима и
позвали их  да буду гости на X  стручном скупу на Тари.

Седница је завршена у 1230 часова.

Записничар Председник УО
Владан Ницовић Иван Ружичћ, професор


