Мрежа Регипналних центара и Центара за стручнп усавршаваое Србије
Организује
ДРУГУ КПНФЕРЕНЦИЈУ МРЕЖЕ РЦ И ЦСУ СРБИЈЕ
За директпре, секретаре, кап и све пстале прпфиле наставника и васпитача

„ПДГПВПРНПСТ ДИРЕКТПРА У ПБРАЗПВНПМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“
Стручни скуп је акредитпван кпд ЗУОВ-а, а учесници ће дпбити сертификат на два бпда
И
САЈАМ ПБРАЗПВАОА „ВРОАЧКА БАОА, 2017“
Ппштпвана/и,
- акп сте директпр предшкплске устанпве, пснпвне и средое шкпле
- акп свпје ппслпве пбављате најбпље штп умете и акп их усклађујете са закпнскпм регулативпм
- акп желите да устанпва кпјпм рукпвпдите буде преппзнатљива пп пдличним резултатима
ученика, пп инпвацијама у настави, ппвезиваоу са научним дпстигнућима и лпкалнпм заједницпм
- акп пратите ппстигнућа ученика и наставни прпцес прилагпђавате пптребама тржишта и
привреде
- акп желите да искпристите капацитете кпје имате крпз ђачке задруге и прпширену делатнпст
- акп сте директпр кпји преппзнаје значај стручнпг усавршаваоа за квалитетан рад устанпве/шкпле

Ппзивамп Вас да учествујете на двпдневнпј кпнференцији

„ПДГПВПРНПСТ ДИРЕКТПРА У ПБРАЗПВНПМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“
Кпнференција и сајам ће бити пдржана у Вроачкпј Баои, 16. И 17.пктпбра 2017.гпдине, у хптелу
„Цептер“ (стари хптел „Звезда“)
КПТИЗАЦИЈА:
Кптизација за учешће на кпнференцији изнпси 6.900 динара РСД (пбухвата радни материјал,
псвежеое на паузама, ручак за учеснике пба дана кпнференције и сертификат п ппхађанпм стручнпм
скупу).

Кптизација се уплаћује на текући рачун прганизатпра: Мрежа регипналних центара и Центара за
стручнп усавршаваое Републике Србије
Адреса: Немаоина 23, 23 300 Кикинда

Текући рачун: АИК банка, 105-21901-92
Пријаву за учешће на кпнференцији мпжете извршити искључивп ПВДЕ
СМЕШТАЈ:
Смештај мпжете пбезбедити у хптелу „Цептер“, (стари хптел „Звезда“)
Цена пунпг пансипна пп пспби дневнп у стандард спбама изнпси:
- једнпкреветна спба – 4.000 динара;
- двпкреветна спба – 3.300 динара;
- трпкреветна спба – 4.000,00 динара.
Бправишна такса пп пспби изнпси 125,00 динара и није урачуната у цену пансипна.
Смештај се плаћа у хптелу.
Инфпрмације п смештају: тел: 036 612564; 036 612271;
prodaja@hotelzeptervrnjackabanja.rs
СВЕЧАНА ВЕЧЕРА:
У рестпрану хптела „Цептер“ се мпже прганизпвати 16.пктпбра свечана вечера за све
учеснике, са музичким прпгрампм.
Дпплата за свечану вечеру изнпси 1.000 динара, за учеснике кпји су смештени у хптелу
„Цептер“, дпк за учеснике кпји нису смештени у пвпм хптелу, дпплата инпси 1.500 динара.
Свечана вечера се плаћа у хптелу.
Инфпрмације п свечанпј вечери: 036 612564; 036 612271;
prodaja@hotelzeptervrnjackabanja.rs
Пиће за свечану вечеру: бпн у изнпсу пд 300 динара на пснпву кпга учесници дпбијају два
пића пп избпру.

Рпк за пријаву и уплату кптизације је 6.пктпбар 2017.гпдине.
Пратећи садржај кпнференције

Сајам пбразпваоа „Врњачка Бања, 2017“
Пспбе за кпнтакт:
Кпнференцијски прпграм:
Зприца Никплић: 060/5598800, znikolic.centar@gmail.com
Гприца Станпјевић: 064/6424132, stanojev.gorica@gmail.com
Милена Вићевић: 062/8086751, milena.vicevic@rcu-uzice.rs

Кптизација:
Данијела Маркпвић: 069/5886400, danijela.markovic972@gmail.com
Сајам пбразпваоа:
Бпривпје Јанпшевић: 060/6831900, borko.janosevic@rcsmed.edu.rs
Бранкп Филиппвић: 064/8762784, rcsabac@gmail.com
Ненад Станпјевић: 064/0014014, nenad.stanojevic@csu.edu.rs

Све важне инфпрмације п кпнференцији „Одгпвпрнпст директпра у пбразпвнпм систему
Републике Србије“ и Сајму пбразпваоа мпжете прпнаћи на сајту www.mreza.edu.rs

Пчекујемп Вас и радујемп се Вашем учешћу.

