Друга информација!

НА ВРЕМЕ ОРГАНИЗУЈТЕ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВУ У ПРИРОДИ за следећу
школску годину!!!
ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА У ПОСЛОВАЊУ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
• Организовање и спровођење екскурзија и наставе у природи
(правни и економски аспект)

• Актуелна питања из пословања основних и средњих школа

20. јун 2019. године, хотел „Путник”, Нови Сад
21. јун 2019. године, хотел „Палас”, Београд
26. јун 2019. године, Бизнис иновациони центар, Крагујевац
Намењено:  директорима  правницима/секретарима  економистима/рачуновођама
ПРОГРАМ РАДА
• Евидентирање учесника и подела материјала

9.00 – 9.30
9.30 – 10.15

Поздравна реч директор Марица Ивић

10.15 – 10.40

10.40 – 11.30

11.30 – 12.00
12.00 – 12.45

12.45 – 13.30

13.30 – 14.00

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА У УПРАВЉАЊУ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИМ
ПОСЛОВАЊЕМ УЗ ДИГИТАЛНУ ТРАНСФОРМАЦИЈУ У ОСНОВНОМ И
СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ
I ДЕО – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ У СКЛАДУ СА
НОВИМ ПРОПИСИМА
 Доношење годишњег плана за екскурзије и наставу у природи на основу
утврђених циљева, задатака и садржаја екскурзије;
 Специфичност плана екскурзије (први и други циклус);
 Како припремити ученике, родитеље и наставнике;
 Појачана сигурност ученика уз могућност ангажовања другог наставника;
 Потреба упознавања различитих подручја Србије;
 Могућност организовања екскурзије ван Србије (Планирање);
 Извештај о путовању, анкетни лист за ученике.

 Пауза за кафу – 30 минута

II ДЕО – ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТ ОБАВЕЗА СПРОВОЂЕЊА:
 Екскурзије и наставе у природи;
 Финансирање и уговарање.

III ДЕО – ОСТАЛА АКТУЕЛНА ПИТАЊА У ПОСЛОВАЊУ ОСНОВНИХ И
СРЕДЊИХ ШКОЛА
 Право на накнаду трошкова превоза;
 Запошљавање пензионера;
 Јавне набавке ...
IV ДЕО - ДИСКУСИЈА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

ПРЕДАВАЧИ: представници надлежних институција и саветници и специјални консултанти
Образовног информатора.
Питања на која желите да добијете одговор на семинару можете послати на мејл korisnickiservis@obrazovni.rs
уз обавезну напомену „За семинар за Просвету”

Најпоузданији линк за буџетско пословање

www.obrazovni.rs

ПРИЈАВА И УСЛОВИ УЧЕШЋА:
Пријављивање се врши слањем ПРИЈАВЕ најкасније до 19.06.2019. на мејл
korisnickiservis@obrazovni.rs, путем on-line формулара на адреси: www.obrazovni.rs или на
факс: 011/3286-494. Детаљније информације можете добити на телефоне: 011/3286-542,
2624-434 или 063/688-026.

 КОТИЗАЦИЈА

За претплатнике на комплет часописа Образовног информатора:
• За првог учесника 4.500,00 дин.
• За другог учесника 3.000,00 дин.
• За трећег учесника ГРАТИС.
За непретплатнике: 5.500,00 дин. по учеснику.
*Цене су са урачунатим ПДВ-ом.

 ПОПУСТИ

 Попуст од 15% остварују сви који се пријаве до 15.6.2019.

Специјално за непретплатнике: Укључивањем у систем претплате на комплет часописа „Образовног
информатора” (Буџетско рачуноводство, Правни саветник, Подсетник за директора) за трећи
квартал учесници овог стручног скупа стичу право на котизацију по цени за претплатнике!
За ближе информације о укључивању у претплату позовите 063/688-428.

Најпоузданији линк за буџетско пословање
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