
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштоване колегинице и колеге, 

 

 Сагласно принципима успостављене пословно-техничке сарадње Синдиката образовања 

Србије – РЦ Лесковац и „KLETT друштва за развој образовања“, а у складу са нашим 

професионалним потребама да се перманентно стручно усавршавамо, позивамо вас да похађате 

један од, у ЗУОВ-у акредитованих једнодневних семинара (8 бодова) Klett друштва за развој 

образовања, које организују РЦЛ СОС, Klett друштво за развој образовања и Удружење за 

промоцију, усавршавање и развој образовања „Нови Логос” 

 

 

СЕМИНАРИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ПРВОЈ СЕДМИЦИ ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ, У 

НЕКОЛИКО ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА У ЛЕСКОВЦУ,  ПО РАСПОРЕДУ КОЈИ ЋЕ 

БИТИ ОБЈАВЉЕН НАКОН ПРИЈАВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ КОЛЕГА И КОЛЕГИНИЦА. 

 

Више информација о семинарима: http://www.klettobrazovanje.org/?page_id=29  

 

Од броја пријављених зависи колико ће се семинара реализовати. 

 

         Семинаре организујемо за све заинтересоване наставнике у основним и средњим школама. 

Котизација за похађање семинара за чланове РЦЛ СОС је 100,00 динара, а за остале колеге које 

нису чланови РЦЛ СОС котизација за трошкове организације семинара је 500,00 динара. 

         Сви наставници који се пријаве да ће похађати семинар у обавези су да то заиста и учине, јер 

то што чланови РЦЛ СОС плаћају минималну котизацију, односно остали само 500,00 динара, не 

значи да трошкови не постоје и да су у целини покривени назначеном уплатом. 

 

Обједињен списак пошаљите на мејл sos2019seminari@gmail.com , а потписан и оверен 

списак обавезно доставити и у просторије РЦЛ СОС. 

Крајњи рок за доставу пријава је: петак, 18. јануар 2019. године. 
Пријава заинтересованих наставника разредне и предметне наставе у датом року је обавезна, а 

накнадних пријава неће бити јер не постоје такве могућности. 

 

Најљубазније молимо да наставно особље школе упознате са садржајем овог дописа и сачините 

списак оних који ће похађати семинаре. Списак се попуњава искључиво на обрасцу РЦЛ СОС, 

који оверавају председник синдиката и директор школе. 
 

Особе за контакт: 

 

Драгана Карапанџић Стефановић 066/802 4888, 016/212 858, Бојан Ценић 064/44 94 844. 

 

Klett друштво за развој образовања      СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЛЕСКОВАЦ 

мр Мирјана Илић, програмски директор    Александар Ничић, председник 
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