На основу члана 44.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“,број 129/07, 83/14 и 101-2016-др. закон члана 60. Статута општине Бабушница
(„Скупштински преглед општине Бабушница“,број 3/08, 5/08, 5/13 и 13/13 и члана
6. Одлуке о Светосавској награди („Скупштински преглед општине Бабушница“,
број 8/2010 и 29/16), председница општине Бабушница, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ

1. Упућује се Јавни позив свим заинтересованим установама из области
образовања и васпитања, органу локалне самоуправе, културним и другим
институцијама и месним заједницама за предлагање кандидата за доделу
Светосавске награде општине Бабушнице.
2. Светосавском наградом одаје се признање и почаст образовно-васпитној
установи, појединцу и ученику за постигнут успех од посебног значаја за развој
васпитања и образовања на територији општине Бабушница и шире у 2017.години.
3. Прво да буду предложени за доделу Светосавске награде имају:
- предшколска установа,
- основне школе,
- средње школе,
- запослени у предшколској установи, основним и средњим школама,
- аутори стручних и научних радова из области образовања и
васпитања и ученици у основним и средњим школама.
4. Предлог за доделу Светосавске награде треба да садржи:
УЧЕНИЦИ основних и средњих школа и деца предшколских установа
1. Постигнућа у стицању знања, умења и вештина
2. Примерно владање у досадашњем школовању
3. Освојено 1. место или учешће на републичком такмичењу у 2017. години
4. Освојено 1, 2 или 3. место на међународним и државним такмичењима и
смотрама у протеклој школској години предвиђених Календаром такмичења и
смотри ученика који је објавило Министарство просвете, науке и технолошког
развоја РС, укључујући и Олимпијаде и Балканијаде у 2017. години.
5. Освојена 1, 2. или 3. награда на међународним и државним конкурсима у
области уметности у 2017. години.
6. Освојено 1, 2. или 3. место на међународним и државним такмичењима у
области спорта и физичког васпитања у 2017.години.
7. Допринос позитивној атмосфери у школи.
8. Ангажовање у наставним и ваннаставним активностима.
9. Неговање хармоничних односа између вршњака, наставника и осталих
запослених у школи.

10. Решавање конфликата ненасилним методама.
ЗАПОСЛЕНИ у предшколским установама, основним и средњим школама и
школама са домом ученика
1. Изузетно залагање и значајна достигнућа у раду са децом, ученицима.
2. Учествовање у развијању и јавном представљању примера добре праксе.
3. Успешна примена савремених достигнућа, метода и технологија у
образовно-васпитном, односно образовно.научном раду.
4. Допринос унапређивања квалитета
рада установе у настави и
ваннаставним активностима, односно прописаним областима стандарда квалитета.
5. Допринос развоју методике наставе појединих наставних предмета.
6. Развијање позитивне атмосфере у установи и допринос њеном угледу у
домаћим и међународним оквирима.
7. Број и квалитет стручних и научних радова објављених у часописима.

УСТАНОВЕ: предшколске, основне и средње школе, школе са домом ученика

1.Успешно планирање и програмирање васпитног,односно наставног
процеса.
2.Квалитет наставе, учења и васпитног рада, односно обезбеђивање свих
услова за успешно укључивање детета, ученика у редован образоно-васпитни,
односно образовно-научни процес и допринос његовом осамостаљивању у
савлађивању знања и стицању умења.
3.Контнуирано и узорно ангажовање на осигурању безбедности
деце,ученика и свих запослених у установи.
4.Развијење позитивне атмосфере, подстицајне за учење и неговање
сарадничких односа у установи.
5.Руковођење, организација и квалитет установе на основу резултата
праћења и вредновања рада.
6.Школе које су у претходној години оствариле највећи напредак у
повећању компетенција наставника.
7.Установе које су повећале обухват деце са сметњама у развоју,
инвалидитетом и деце из осетљивих група.
8.Школе за образовање деце са сметњама у развоју које су постигле
видљиве резултате у укључивању својих ученика у друге школе.
9.Школе које су имале успешну међународну сарадњу ученика и
наставника.
10. Школе које су оствариле партнерство родитеља и школе-примери добре
праксе.
11.Обухват ученичке и дечје популације у осмишљавању и реализацији
културних садржаја.
12.Установе које су дале значајан допринос у реализацији следећих циљева:
-смањење броја неписмених и функционално неписмених грађана,
- неговање здравља и правилног психофизичког развоја деце и омладине,
-учење и очување српског језика и писма,

- упознавање традиције,културе и обичаја деце и младих без обзира на
националну и верску припадност.
- подршка толеранцији,вишејезичности и мултикултуралности,
-учење страних језика и упознавање других култура,
-смањење насиља у школама и решавања конфликата мирним путем,
-увођење ИТ технологија у наставу и комуникацију између школа,ученика
и родитеља,
-заштита и очување животне средине,
-остали стратешки циљеви у образовању и васпитању.

Предлог за доделу Светосавске награде доставити у штампаној форми са
документацијом којом се доказују наводи из предлога и професионалном
биографијом за физичка лица.
Предлог доставити у затвореној коверти на адресу:
Општина Бабушница
Ул. Ратка Павловића бр. 1, 18330 Бабушница
Комисији за достављање предлога за доделу Светосавске награде
са назнаком “Јавни позив за доделу Светосавске награде“.
Предлоге доставити најкасније до 13.01.2018.године, препорученом
пошиљком или преко писарнице Општинске управе.
Комисија коју образује председник општине у року од 8 дана размотриће
приспели материјал и предложити Општинском већу кандидата за доделу
Светосавске награде.
Општинско веће размотриће достављени предлог и донети одлуку о
додели Светосавске награде најкасније до 21.01.2018.године.
Председник општине ће уручити Светосавску награду на свечаности
организованој поводом школског празника Светог Саве.

ПРЕДСЕДНИЦА
Слађана Николић
Број: 61-191/2017-1
У Бабушници, 26.12.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

