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На oснову члана 12 , тачка 8 Статута, Скупштина Савеза удружења васпитача Србије доноси
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА
на стручном скупу
1. Савез удружења васпитача Србије, може да комуницира са јавношћу путем припремљених
саопштења у писаном облику, што је уобичајно када се ради о активностима Савеза; путем
интервјуа, када се ради о активностима одбора, комисија и других радних тела.
2. Комуникација са јавношћу искључиво остварују:
- председник и потпредседници Савеза;
- овлашћени представник из Управног одбора Савеза, Надзорног одбора,
Суда части, представник Савеза - члан НПС;
- само за одређена питања и за одређену ситуацију ( овлашћење у писаној форми).
3. Чланови Савеза, који неовлашћено износе информације у јавност биће санкционисани на основу
Статута.
4. Чланови Савеза ,који у својству делегата учествују у раду других удружења, обавезни су да
спроводе закључке Управног одбора Савеза у интегралном облику без уношења личних тумачења
и да поднесу писани извештај органу Савеза који га је делегирао као и о активностима на том
скупу и донетим закључцима.
5. Члан Савеза је у обавези да брани интересе и углед Савеза.
6. Приликом кретања на званични скуп, састанак или семинар, члан Савеза, треба да се подсети на
одредбе Етичког кодекса васпитача, те да својом појавом, понашањем и ангажовањем у раду
скупа наметне своју професионалност и очува углед професије.
7. На заказани скуп треба да се дође на време.
8. Придржавати се планираног распореда активности скупа (почетак рада, време трајања одмора и
пауза између сесија и састанака).
9. При уласку у просторију, предвиђену за одржавање састанака или презентацију активности, у
зависности од слободног времена и заказани почетак рада састанка, поздравити колеге,
пријатеље, тихо се сместити и спремити за активности. Пре почетка састанка, обавезно исључити
мобилни телефон.
10. За време састанка поштујте предаваче, излагаче, не прекидајте их у излагању. Ваша питања или
одговоре, на одређене ставове, можете пријавити председавајућем скупа.
11. Препоручује се члановима Савеза, да прилагоде своју гардеробу (формални састанак , радионица
или свечана вечера) са планираним активности заказаног скупа.
12. Овај акт је донет у складу са Статутом и Етичким кодексом Савеза удружења васпитача Србије.

30. јануар 2015.
Председник, Тања Ћирић,

Суд части
члан, Милованка Трајковић,

члан , Оливера Јаношевић

