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ЗАКЉУЧЦИ са другог састанка УО Заједнице
одржаног 28. и 29. септембра 2020. г. у Ужицу

1. Усвојени Извештаји о раду чланова УО за период од 01.09.2019. – 31.08.2020.
2. Усвојени Извештаји о раду чланова представника у НПС, ССООО, НОКС и Секторским већима у
школској 2019/20. години (Ницовић, Саковић, Гавриловић, Маравић и Спасојевић)
3. Усвојен Акциони план УО за школску 2020/21. годину
4. Због малог броја уплата чланарине, посебно чланарине за ЕУРОПЕН-ПЕН, дефинисана је динамика
слања фактура и то: 15. марта, 15. јуна и 15. септембра. Драгана Томовић ће поновити слање фактура за
обе чланарине за 2020. Последњи рок за уплату је 30.11.2020. Договорено је да чланови УО подсете
директоре школа да уплате чланарину.
5. Разматран је календар Републичких такмичења за школску 2020/21. годину
6. Предложено је раније да се Сајам организује сваке године и то на једној локацији. Разматрани су
предлози у који град да се позиционира (Чачак, Крушевац или Соко Бања) и дефинисани услови за град
који ће бити домаћина. Рок за дефинисање домаћинстава такмичења је 10.10.2020.
7. ДЕСЕТА Скупштина ЗАЈЕДНИЦЕ, једногласно је подржан предлог да домаћин буде Врњачка бања,
хотел Цептер, 10. и 11. децембар 2020. а директор домаћин Јелена Спасојевић
8. Разматран је чл. 6. Правилника о реализацији ПОН-а. Потребно је организовати састанак са
помоћницима за средње образовање и дуално и изнети проблем на ССООО.
9. Анализиране су активности око верификације образовних профила. Саковић ће и даље радити на
томе да преосталих 26 школа добије верификацију.
10. Прихваћена је молба Драгана Алексића, директора Економске школе из Ниша да се 6. октобра од 11
до 12 часова што више ученика и наставника укључи у гласање поводом учешћа његове школе на
конкурсу за 100 најбољих школа у свету.
11. Изнет је предлог родитеља привредника из Чачка да занимање Логистичар (образовни профил у
пофручју рада Саобраћај) пређе и у наше подручје рада, и констатовано је да је потребно урадити анкету.
Такође, потребно је да се нека занимања која су одавно угашена скину са списка занимања.
12. Објављене су информације да су току припреме за пилотирање националне матуре (октобар 2020.).
13. Објављене су информације о процедури и начину повратка ученика и запоселних у колектив а након

прележаног Ковида.
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