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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са састанка Председништва ПДФС Ниш
одржаног 14. јула 2010. године

Састанку су присуствовали: чланови Председништва проф. др Горан
Ђорђевић, проф. др Љубиша Нешић, Даниела Станојевић, Весна Гроздановић
и Драгољуб Димитријевић, координатори Гордана Станојевић и Југослав
Ђорђевић, и В.Д. благајника Јелена Станковић.
Предложен је и усвојен следећи
Дневни ред:
1. Инфомације
2. Разматрање и усвајање завршног извештаја о раду Зимског кампа физике за
2010. годину
3. Разматрање и усвајање завршног извештаја о раду Градске школи физике за
2009/2010 годину - Основне школе
4. Разматрање Плана и Програма и утврђивање кандидата за координатора
Зимског кампа физике 2011. године
5. Разматрање организације Зимског фестивала физике 2011. године
6. Разматрање Плана и Програма и утврђивање кандидата за координатора
Градске школи физике за 2010/2011 годину- Основне школе
7. Разматрање Плана и Програма семинара за наставнике физике
8. Разно.

1. Председник Подружнице је изложио основне информације о тренутном
финансијском стању Подружнице.
2. Југослав Ђорђевић, координатор Зимског кампа физике је допунио извештај
о Кампу одговарајућом документацијом: списак од 26 ученика која су
уплатила чланарину, списак од 27 ученика које пледлаже да буду
ослобођена чланарине и признанице о измиреним обавезама према ДХТП
``Лептерији``-Сокобања. Допуњени извештај и предлог да се 27 ученика
ослободи плаћања чланарине је усвојен.
3. Гордана Станојевић, координатор Школе физике за ученике основних
школа је допунила извештај о Школи одговарајућом документацијом:
списком од 41 ученика која су платила чланарину, списком предавача и
распоредом њиховог ангажовања. Допуњени извештај је усвојен.
4. Предложено је и да Југослав Ђорђевић у наредној школској 2011/2011.
години буде координатор Зимског кампа физике, да се Камп одржи од 8–
15. јануара 2011. године у Сокобањи, да се финансијска средства обезбеде
чланарином учесника Кампа и пројеката. Југослав Ђорђевић се обавезује да
до наредног састанка Председништва ПДФСН припреми и достави нацрт
пројекта. Предлози су прихваћени.
5. Предложено је да се у време одржавања Зимског кампа физике организује и
``Зимски фестивал науке`` у Сокобањи. Финансирање би се могло
обезбедити путем пројеката које финансира Министарство за екологију и
Министарства за науку и технолошки развој, након заједничке апликације
са локалном самоуправом, тј. града Сокобање. Југослав Ђорђевић се

обавезује да до 5. августа 2010. год. припреми и достави предлог пројекта
Председништву ПДФСН.
6. Предложено је да Гордана Станојевић у наредној школској 2010/11 години
буде координатор Школе физике. Предвиђено је да Школа крене са радом
18. септембра 2010. године и да школарина износи 2000,00 динара на
годишњем нивоу. Настава ће се одржавати четвртком од 20 часова, у ОШ
``Учитељ Таса``. Покривање трошкова Школе ће се вршити на исти начин
као и претходне школске године. Предлози су усвојени. Гордана Станојевић
је прихватила да до следећег састанка Подружнице достави предлог
Пројекта Школе физике, како би се обезбедила додатна средства.
7. Предложено је да се акредитовани Семинар за наставнике физике одржи
почетком другог полугодишта у Сокобањи. Акредитовани семинар ``за
васпитаче`` би био одржан крајем октобра месеца 2010. године.
8. Разно.
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