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  ▬  ДИРЕКТОРУ  ПРЕДШКОЛСКЕ  УСТАНОВЕ                                                                  ▬ ПРЕДСЕДНИКУ  УДРУЖЕЊA 

  ▬ СТРУЧНОМ  САРАДНИКУ                                                        ▬РУКОВОДИОЦУ  СТРУЧНОГ  АКТИВА  ВАСПИТАЧА 

  

                  Предмет :  Обавештење  

 

                                 Поштовани/a, 

 Поводом  одржавања XVIII  пролећних стручних  сусрета  „ВАСПИТАЧИ – ВАСПИТАЧИМА“,   

 Врњачка  Бања, 2013. које  организује  Савез  удружења  васпитача  Србије у  сарадњи  са  

Министарством просвете, достављамо Вам оријентациони програм активности  и  информације  о 

могућностима смештаја   и  начину   резервације.  

 

                                      ОРИЈЕНТАЦИОНИ   ПРОГРАМ   АКТИВНОСТИ 

 

четвртак  - 04.април,, 2013.   

  

До 14:30 сати  
■  смештај- хотели ,,ЗВЕЗДА“ и „ФОНТАНА“, евидентирање  учесника   и  подела матаријала, 

од  16.00. пленарни  део:   

 ■  Поздравна  реч представника министрства просвете, науке и технолошког развоја, 

 ■  Поздравна  реч представника  НПС-а, 

 ■  Поздравна  реч  председника општине Врњачка  Бања, 

 ■  Поздравна  реч  председника Скупштине БАПТА 

 ■ „Улога  стручних  сарадника –практични  аспекти“, Драгана  Чикош, стручни  сарадник 

 ■ „Улога  просветног  саветника  у  унапређивању  квалитета  рада  васпитача „ 

      Весна  Радуловић, просветни саветник 

 ■  Правилник о вредновању  рада  предшколских  установа“, Весна  Картал, саветник-координатор 

     за праћење остварености стандарда и вредновање васпитно-образовног рада и  установа 

■ „Вртић је основа за живот“, осмишљене  игре  

 ■  Представљање  програма  активности,  

 ■  Извештај  комисије за одабир радова ,  Љиљана  Драгутиновић, 

 ■  Препорука  радова по1 минут –презентатори   

 

петак ,  05. april, 2013.  

 

•••• од  09:30  до 13:15 сати, презентације  радова  стучних  тимова ПУ             

(  према  распореду ) 

 

 

☻ od  17:00  сати   тематски оквир: „Интегрисани  приступ  припреме  за  учење  и  

описмењавање“,  Момчило  Степановић, учитељ,, мастер 

 

 

•••• од 21:00. сати   ЧАЈАНКА – 

 

 

 

 



 

субота, 06.април,2013. 

 

☻од  од  09:30  до 13:00  сати, презентације  радова  стучних  тимова ПУ , 

☻обележавање  Дана  васпитача 

           недеља, 07.април, 2013. 

 

Од  09:30    сати    

  ☻евалуација  сусрета,                                                                          ☻обједињени  извештаји   медијатора    

 ☻додела  похвалница, потврда и диплома                                        ☻затварање скупа 

 

Програм стручних сусрета са  тачном  сатницом, биће  достављен у материјалу непосредно пре почетка  

  пленарног рада скупа у  четвртак  - 04.априла, 2013.  до 14:30 сати нa информативном штанду. 

Цене  смештаја : три  пансионa са  укљученом боравишном  таксом ,свечаном  вечером ,  

коришћење сала  и  комплетном  потребном  техником и техничким  особљем, по особи :  

 

Тродневни програм са смештајем  : 

 

у xотелима    ,,Звезда“  и  „Фонтана“ ( реновирани део ) 
структура собе               3 пансионa 

1/1  соба 11.250,00 

1/2  соба 9.750,00 

       1/3 соба            8.550.00 

 Котизација( организација  скупа, зборник, кафе, рекламни и штампани материјал, смештај 

предавача  и др)   је 2 500,00 динара 

Котизација  за  васпитаче  који нису  чланови  удружења,   је  5 000,00 дин.     

                  

             Доплата   за свечану вечеру за  ванпасионске  госте ...  800,00 дин . по  особи.          

                                                       Пиће  није  укључено  у  цену! 

                                          Број  учесника  ограничен , до  500 ! 
 Пансион  почиње ручком или вечером ( oпределити се приликом пријаве) , ако се започне првог дана    

 ручком ,последњег дана се завршава доручком .  

                                        Резервације  извршити  најкасније  до   15. 03. 2013.год. 

         026 / 46 45 – 820       026 / 41 000 96  ,, ЕЛДОРАДО  ТОУРС“ ,  Смедерево 

          Уплате  извршити  најкасније  до  22. 03. 2013. год. на  основу профактуре   агенције. 

                 Молимо Вас да планирате  присуство  својих  представника  скупу  у целости.  

 

НАПОМЕНА: Организатор обезбеђује видео бим са техничком подршком– понети  свој лап топ! 

 

Додатне  информације  можете  добити  на   телефоне : 

 

-Савез  удружења  васпитача  Србије :   026/ 46 11 – 545,   

 Слободанка-  064/ 160 83 95      Радмила-064 / 64 22 64 2;  Љиљана, 064 / 12 12 722, 

 Душанка- 062 / 201 141,        Љиљана - 060 / 342 15 67 ;    Тамара - 063 / 11 81 4 97. 

 
С поштовањем, 

                                                                                          ОРГАНИЗАЦИОНИ  ОДБОР 

      Смедерево, 04. март, 2013.год.                                                                              САВЕЗА                                                                             

 

 


