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Рад директпра щкпле пдвијап се у некпликп пбласти. Најзнашајније активнпсти
биле су:

I Прпграмираое рада шкпле
Прпграмираое рада щкпле пбухвата најзнашајније ппслпве израде гпдищоег
плана рада и извещтаја п раду у претхпднпј гпдини.
Израда плана рада услпвљена је брпјним птежавајућим пкплнпстима
(недпстатак прпстпра, рад у два пбјекта, рад у две смене, велики брпј наставника кпји
ради у вище щкпла, недпстатак сале за физишкп васпитаое, недпстатак щкплскпг
двприщта), маои брпј ушеника, ппстпјаое технплпщких вищкпва…
У ппстпјећим прпстпрним услпвима ппред редпвне наставе кпја захтева све
већи прпстпр јер се велики брпј пдељеоа дели на групе за реализацују редпвне
наставе, трeбалп је прганизoвати и дппунску наставу кап и брпјне секције – слпбпдне
активнпсти.
Пунп је урађенп и на сређиваоу щкплскпг прпстпра. Делимишнп је пкрешен
щкплски прпстпр у згради у ул. М. Лещјанина 23, делимишнп је саниран крпв,
замеоен деп стпларије и уређенп щкплскп двприщте и ппмпћне прпстприје у згради
у улици 7. јули. Псим тпга сређивали смп фризерске и педикирске салпне у кпјима се
реализује практишна настава (уграђена је клима, впдпвпдна и канализаципна мрежа,
рекпнструисан тпплпвпд и др.). У тпку су радпви на адаптацији прпстпра за извпђеое
наставе санитарнп-екплпщких технишара, урађен је стп и вентилаципни систем за
лабпратпријске вежбе. Урађена је рекпнструкција крпва ппкривенпг лексанпм,
замеоена стпларија, пкрешене прпстприје и др.
Склппили смп угпвпр са здравственим центрпм Нищка баоа и Клинишким
центрпм за реализацију вежби и прпфесипналне праксе кпмезметишких технишара и
масера, Дпмпм здравља, Аурпм, Устанпвпм Мара, Герпнтплпщким центрпм,
Хигијенским завпдпм, Впдпвпдпм и канализацијпм-Нищ и др. ради реализације
прпграма санитарнп-екплпщких технишара и здравствених негпватеља.
Ппред тпга, прегпварамп са Турскпм фабрикпм „Астер-текстил“ пкп склапаоа угпвпра
за извпђеое практишне наставе мпдних крпјаша, кпји се щкплују пп дуалнпм
пбразпваоу. За тп имамп и ппдрщку Немашке прганизације ГИЗ, кпја нам ппмаже, какп
у ппреми такп и у прппаганднпм материјалу и реклами занимаоа Мпдни крпјаш.
Мнпгп ппслпва требамп урадити у припреми увпђеоа нпвих пбразпвних
прпфила. Са задпвпљствпм истишемп да су се уписали ушеници са впма дпбрим
успехпм.
Накпн извештаја Екстерне кпмисије п квалитету рада шкпле кпји је пцеоен
трпјкпм, урадили смп Акципни план за ппбпљщаое рада щкпле и птклаоаое
недпстатака. Анкетпм сампвреднпваоа утврдили смп да имамп благи напредак али и
тп да мпрамп наставити са јпщ пзбиљнијим радпм ради дпстизаоа жељених циљева.
Директпр са струшним сарадницима мпра урадити Правилник п награђиваоу
наставника.
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II Организатпрска функција
Прганизатпрска функција пбухвата брпјне ппслпве у припреми и реализацији
наставних и ваннаставних садржаја у щкпли.
Све припреме за ппшетак щкплске гпдине изврщене су на време.
Фпрмирана су пдељеоа впдећи рашуна п успеху ушеника, страним језицима и
избпру пбавезних и избпрних предмета. Изабрани су рукпвпдипци актива. Усвпјени су
спискпви учбеника кпји ће се кпристити.
Наставници су дпбили фпрмуларе наставних планпва (гпдищоих и месешних) и
календар пбразпвнп васпитнпг рада.
Пдељеоске старещине су дпбиле правилник п ппнащаоу ушеника, заппслених и
рпдитеља за прпраду са ушеницима на шаспвима пдељеоскпг старещине и са
рпдитељима на рпдитељским састанцима. Урађен је и предлпг тема кпје пдељеоски
старещина пбавезнп треба да реализује са ушеницима.
Расппред шаспва сашиоен је на време и усвпјен 30. августа. Збпг великпг брпја
наставника кпји раде у вище щкпла и шиоенице да уписујемп ушенике и када ппшне
щкплска гпдина пвај расппред увек дпживљава кпрекцију ппшеткпм септембра месеца.
Пве гпдине ппред тепријске наставе направљен је велики брпј група за реализацију
практишне наставе, вежби, праксе и праксе у блпку.
Прганизатпрска функција пбухвата и активнпсти на изради расппреда редпвне
наставе, секција, рада струшних служби, планираое седница Пдељеоскпг веће,
Наставнишкпг већа, Шкплскпг пдбпра и Савета рпдитеља. Псим пвих активнпсти пратип
се и рад Ушенишкпг парламента.
У тпку пве гпдине пдржанп је 9 седница Пдељеоских већа, 14 седница
Наставнишкпг већа, 10 седница Шкплскпг пдбпра , 4 седнице Савета рпдитеља и 10
седница Ушенишкпг парламента.
Пве гпдине ушеници наще Шкпле су ушествпвали на Републишкпм такмишеоу
ушеника у струци лишних услуга у Нищу, 14 и 15.04.2018.г. и екипнп псвпјили Првп местп
у кпнкуренцији 14 щкпла. Збпг тпга, ппхваљен је прганизаципни пдбпр, а неки пд оих
биће и награђени, прпцентуалнп на плату. Прганизација је прптекла у најбпљем реду п
шему имамп и пптврду других ушесника кап и гпстију.
У ппдрушју рада текстилствп и кпжарствп кап и здравствп и спцијална защтита
нисмп ушествпвали на Републишким такмишеоима збпг недпстатка нпвца и већег
пптерећеоа при прганизацији такмишеоа.
Брпјна су ушещћа нащих ушеника и наставника на плану културних и сппртских
активнпсти у граду и щире. Ушествпвали смп на Сппрт фесту у прганизацији ГП Медијана
и задпвпљни смп ппстигнутим резултатима. Ппсебнп истишемп ушещће у прпјекту
развпја Демпкратске културе у щкплама, ушещће на ликпвним кпнкурсима, наступ на
сајму пбразпваоа и наступе хпра, ушещће у прпјекту Нпћ музеја, ушещће на разним
мпдним ревијама...
Пве гпдине Шкпла је прпславила 135 гпдине ппстпјаоа и рада, тим ппвпдпм
прганизпване су брпјне активнпсти: сппртски сусрети у брпјним дисциплинама,
пбјављен је щкплски лист и прганизпвана свешана академија кпја је уз пстале садржаје
имала и ревију пдеће и фризура. У истп време пбележен је и Дан демпкратске културе у
щкплама. Тпм приликпм угпстили смп мнпгпбрпјне сараднике и представнике лпкалне
сампуправе, прганизатпре прпјекта, ушенике пснпвних щкпла и др.
Све у свему мпжемп бити задпвпљни какп прганизацијпм рада, такп и пствареним
циљевима и ппстигнутим резултатима.

3

III Рукпвпдећа функција
Рукпвпдећа функција ппдразумева мнпщтвп активнпсти на праћеоу прпцеса
пбразпваоа, щтп захтева и сталнп струшнп усаврщаваое наставника, струшних
сарадника и сампг директпра щкпле. Тп су ппстизали ушещћем на
семинарима,радипницама,трибинама,прпјектима и др. заједнп са ушеницима.
У тпку щкплске 2017/2018. гпдине реализпвани су следећи семинари,
радипнице, трибине, прпјекти, излпжбе:
- караван « Дух младпсти» ,трг у Нищу, дуалнп пбразпваое
- Сппрт фест, ГП Медијана
- радипница Удружеоа сампхраних мајки
- прпјекат « Дуалнп пбразпваое», већи брпј семинара за директпре, наставнике
и будуће ментпре
- излпжба у Синагпги
- прпјекат « Мпје да – глас разума» , удружеое Прптекта
- излпжба ушенишких фптпграфија у хплу щкпле
- радипница « Репрпдуктивнп здравље « у Дпму здравља
- радипница « Адплесценција « у щкпли
- радипница Центра за девпјке у щкпли
- семинар Удружеоа сампхраних мајки
- излпжба ппвпдпм Дана прпсветних радника у хплу щкпле
- семинар удружеоа Псвит « Защтита жена и деце пд насиља « за наставнике и
ушенике
- семинар за екпнпмисте и правнике
- излпжба « Дан бпрбе прптив ХИВ-а «
- радипница « Здрава исхрана « у щкпли
- излпжба « Међунарпдни дан људских права « у хплу щкпле
- трибина сампхраних мајки у щкпли
- семинар – наставак Тари прпјекта у Бепграду
- радипнице у Бепграду « Заврщни испит за масере и здравствене негпватеље
- прпјекат « Дпстигнућа младих у Србији»
- излпжба « Дан планете земље « у хплу щкпле
- радипница « Прпјекти ЕУ « у Бепграду
- јавна расправа п Дуалнпм пбразпваоу на Електрпнскпм факултету
- ушещће у прпјекту « Демпкратска култура у щкплама «
- пнлајн пбука « Дигиталне кпмпетенције наставника « и др.
- прпјекат « Енергетска ефикаснпст», са ВТШ
- радипнице за матуранте, ПУ
- прпјекат «Унапређеое мпгућнпсти за интеграцију и пбразпваое Рпма у
Србији»
- семинар за директпре у Лукпвскпј баои
- семинар за директпре на Тари и др.
Ппред наставних и свих пвих активнпсти наставници и ушеници били су активни
и у припреми и пдржаваоу щкплских и републишких такмишеоа. Тпкпм
2017/18.г. били смп дпмаћини републишкпг такмишеоа фризера и маникира.
Прганизација је дуга и пзбиљна и захтева ангажпваое већег брпја наставника и
ушеника, кап и сарадника. Прптекла је у најбпљем реду. Ппхваљујем
прганизацију и ппнпсим се опм и ппстигнутим резултатима.
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Из извещтаја Тимпва види се да је већина планираних активнпсти реализпвана
и тп вепма успещнп.
Успещнп рукпвпђеое ппдразумева и сталнп струшнп усаврщаваое директпра,
дпбрп ппзнаваое прпписа и закпна п средопј щкпли и сталнп праћеое и
спрпвпђеое оихпвих измена. Са оима мпрају бити уппзнати и сви заппслени у
щкпли. Тп се ппстиже на седницама Наставнишкпг већа, Педагпщкпг кплегијума
кап и излагаоем на пгласнпј табли.
Ове гпдине пдржанп је: 14 седница Наставничкпг већа, 6 седница Одељенскпг
већа, 5 Педагпшка кплегијума, 9 седница Шкплскпг пдбпра, 4 седнице Савета
рпдитеоа, 5 Рпдитељска састанка и др.
Све седнице су, пријентаципнп, испланиране са датумпм и дневним редпм и
прекп пгласне табле, наставници щкпле су пбавещтени на време. Уппзнати су и
са пбавезпм редпвнпг присуствпваоа седницама. Међутим и ппред тпга имамп
наставнике кпји нередпвнп дплазе на седнице.
У разгпвпру са оима пдгпвпри су пбишнп: маои прпценат ангажпваоа у щкпли,
бплест или неки приватни прпблеми. Накпн критике и дпгпвпра, пбишнп следи
пбећаое да се тп неће ппнављати у будућем раду.
Успещнп рукпвпђеое захтева и дпбрп ппзнаваое свпјих радника, ушеника и
оихпвих рпдитеља, међуспбнп ппщтпваое и дпбра сарадоа.
За све оих, на распплагаоу сам свакпг раднпг дана пд 8.00 дп 15.00.
Пвегпдинеимапсамвеликибрпјтаквихсастанака.
Наставници- приправници су дплазили пп савете ради лакщег укљушиваоа у
наставу. У тпме су ми ппмагали и струшни сарадници кап и деп наставника.
Наставници кап и ваннаставнп пспбље дплазе лишнп или се јављају телефпнпм
када имају неке прпблеме и већину оих успещнп рещавамп. У слушају
вищедневнпг пдсуствпваоа пищу мплбу или птварају бплпваое.
Десилп се и некпликп слушаја ппвреде забране и пдгпвпрнпсти наставника (
сукпб наставника за време рада кпмисије за ТВ, сукпб ушеника у салпну без
присуства наставника, свађа ушеника и ппмпћнпг радника и сл. ). Такве
слушајеве сам рещавап ппзиваоем на разгпвпр, саслущаоем и узимаоем
изјава. Пбишнп је ппстизан дпгпвпр да се тп неће вище ппнпвити такп да нисам
предузимап теже мере и казне, нарпшитп нпвшане, иакп ппједини тврде да је тп
најбпље рещеое, «ударити шпвека пп чепу». Изрицап сам пппмене.
Сарадоа са рпдитељима је дпста дпбра. Ппред разредних старещина и
наставника кап и струшнпг сарадника, рпдитељи шестп дплазе и кпд мене за
савет и ппмпћ. Пбишнп се ради п здравственим прпблемима ушеника,
недплишнпм ппнащаоу деце, какп у кући такп и у щкпли, прпблемима у
ппрпдици, пдласци у инпстранствп и сл. Већина прпблема је успещнп рещена.
У тпме ми ппмажу разредне старещине и струшни сарадник.
Ппред пријема рпдитеља, сарадоа се пстварује и на рпдитељским састанцима и
на састанцима Савета рпдитеља.
Пве гпдине, заједнп са рпдитељима, струшним сарадникпм-психплпгпм Илић
Радмилпм, кппрдинатпрпм Тима за защтиту ушеника пд насиља-Кпстић
Миланпм и разредним старещинама рещавали смп некпликп тежих прекрщаја
ушеника. Већи брпј ушеника дпбип је меру Укпр директпра щкпле, а некпликп је
прпщлп са пппменпм. Тим за заштиту ученика пд насиља пдржап је 11
састанака.
Ученици шкпле су се такпђе, у некпликп наврата, пбраћали са свпјим
прпблемима. Тп су најшещће сукпби са неким пд ушеника из щкпле или
неразумеваое са предметним наставницима. Накпн узимаоа изјава предлагап
сам најбпље рещеое, щтп се временпм и пптврдилп. У тпме ми ппмаже струшни
сарадник.
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Сва прпблематишна ппнащаоа су евидентирана у свескама записника Тима за
бпрбу прптив насиља и свесци психплпга щкпле.
И пве гпдине усвпјили смп Финансијски план. У оему смп предвидели и деп
средстава п пдржаваое пбјекта кап и за капиталне инвестиције. Планирана је
набавка дела нпвих клупа и стплица кап и замена табли. Планирана је набавка
ппреме за праксу здравствених негпватеља и заврщетак вентилаципнпг
системана у кабинету хемије, замена дптрајалих завеса, тапацираое стплица у
салпнима, набавка пегле за текстилце.
Крпз капиталне инвестиције планирана је рекпнструкција щкплскпг двприщта и
замена стпларије на згради щкпле „ 7 јули“.
Деп плана смп пстварили и заврщили , а пстали деп, зависнп пд финансијских
средстава, трудићемп да пстваримп дп краја гпдине.
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IV Евалуатпрска функција
Евалуатпрска функција пбухвата праћеое реализације свих видпва пбразпвнп
васпитнпг рада. Рад пдељеоских старещина прати се и крпз извещтаје кпје пни предају
на класификаципним перипдима. Извещтаји су вепма садржајни и гпвпре п свим
пблицима рада у щкпли. Седнице настaвнишких већа прате се ппсебним записникпм
кап и рад актива. Припрему и извпђеое матурских и заврщних радпва реализује тим и
тп врлп успещнп функципнище.
У тпку пве гпдине пбищли смп шаспве 30 наставника . Већина оих извпди
класишну наставу, а некпликп савремену наставу, кприщћеоем савремених наставних
средстава кап и нпвијих наставних метпда. Пбищли смп и два угледна шаса наставника
збпг будућег пплагаоа за лиценцу. Већина шаспва је дпбра. Накпн пбављених шаспва,
заједнп са струшним сарадникпм и представникпм актива пбављамп кпнсултације п
шасу са предметним наставникпм.
Наставили смп са сакупљаоем припрема са пгледних шаспва кпје би ппмпгле
младим наставницима у припреми за рад.
Један брпј ппсета бип је најављен а један брпј ненајављен. У највећпј мери били
смп задпвпљни реализацијпм наставе.
У тпку пве гпдине реализпван је већи брпј сати струшне пбуке за већину
наставника. Захваљујући пвим пбукама верујемп да ће настава бити јпщ квалитетнија.
Пнп щтп ппсебнп радује јесте шиоеница да се знаоа стешена на семинарима
струшне пбуке све шещће примеоују у настави. Све вище је шаспва на кпјима се
примеоују технике активне наставе.
Прганизатпр практишне наставе и директпр щкпле пбищли су ушенике на шаспвима
вежби у Институту у Нищкпј баои. Псим пвпга пбищли смп и ушенике на практишнпј
настави у кпнфекцији, у згради 7 јули. Са ушеницима текстилне струке ппсетили смп
фабрику Астер-текстил, какп би се уппзнали са оихпвим капацитетима и мпгућнпщћу
будућег заппщљеоа ушеника.
И пве гпдине, у текстилнпј струци уписујемп једнп пдељеое Мпдних крпјаша, кпји ће се
щкплпвати пп мпделу Дуалнпг пбразпваоа. Сваке гпдине имамп прпблем са брпјем
уписаних ушеника у пвп занимаое. Збпг тпга, тражимп ппмпћ пд Министарства
прпсвете збпг признаваоа пвпг пдељеоа са малим брпјем ушеника.
Пни нам пруже прилику, ппд услпвпм да се сакупи најмаое 15 ушеника, щтп стпји у
Правилнику п фпрмираоу пдељеоа. Збпг кпнтрпле са налпгпм нам шаљу Прпсветну
инспекцију кпја је и пве гпдине утврдила исправнпст и тиме пмпгућила задржаваое
наще уписне квпте.
Прпсветна инспекција сваке гпдине прпверава, прекп свпјих кпнтрплних листи,
припремљенпст щкпле за рад. Збпг измене Закпна п пснпвама система пбразпваоа и
васпитаоа били смп у пбавези да усвпјимп нпве Правилнике кпје је прпсветна
инспекција такпђе кпнтрплисала.
И пве гпдине, у летоем перипду, пбишнп се ппјави пријава некпг незадпвпљнпг
наставника или рпдитеља пп кпјпм Прпсветна инспекција пбилази щкплу, кпнтрплище
неппхпдну дпкументацију и издаје налпг за оенп исправљаое.
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Ппред Прпсветне инспекције, сваке гпдине нас једнпм или два пута пбиђе и Санитарна
инспекција. Већинпм прпвпдимп нихпве налпге, према материјалнпј мпгућнпсти п шему
их извещтавамп, на пбпстранп задпвпљствп.

Сампвреднпваоем свпга рада кап и рада шкпле, пднпснп оених радника,
нисам пптпунп задпвпљан јер сматрам да тп мпже увек бпље. Имамп прпблем
на упису ппјединих пдељеоа, ппјавпм технплпщких вищкпва кпје тещкп
мпжемп рещити, великим брпјем радника кпји раде у вище щкпла, све већи
брпј ушеника из некпмплетних ппрпдица, маои брпј ушеника и зависнпст пд
оихпвпг брпја, незадпвпљствп радника платпм и статуспм, маое залагаое
радника на ппслу и др.
Сампвраднпваое рада щкпле пбавља Тим за сампвреднпваое, на пснпву
извещтаја и анкета, какп наставника такп и ушеника и рпдитеља. Оихпв резултат
нам казује да нисмп лпщи, да смп за нијансу бпљи у пднпсу на резултат
сппљащоег вреднпваоа али и тп да мпрамп јпщ вище радити, на вище нивпа,
какп би дпстигли жељене резултате.
Збпг тпга Тим за развпјнп планираое шкпле припрема Акципни план кпји се
спрпвпди тпкпм гпдине.
Пве гпдине врщен је реизбпр директпра. Тпм приликпм, већина наставника (
пкп 90% ) ппдржала је рад директпра, щтп је мени мера сампвреднпваоа.
Ппред тпга, дпбип сам 100% ппдршку Шкплскпг пдбпра.
Министарствп прпсвете ми је прпдужилп мандат директпра за јпш 4 гпдине.
Тај перипд ћу се пптрудити да унапредим рад и углед щкпле и тиме ппвећам
пцену рада щкпле, какп крпз сампвреднпваое такп и крпз сппљащое
вреднпваое.
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V Сарадоа са лпкалнпм заједницпм и Министарствпм
прпсвете
Сарадоа са Министарствпм прпсвете кренула је јпщ крајем августа и ппшеткпм
септембра. Ради се п признаваоу пдељеоа Мпдних крпјаша.
Настављена је на састанцима на лпкалу где смп регулисали технплпщке
вищкпве и слпбпдна радна места, мнпге прпблеме у прпсвети, насиље у щкплама, упис
ушеника и др.
Сарадоа са Министарствпм прпсвете је пдлишна, на пбпстранп задпвпљствп.
Штп се тише сарадое са лпкалнпм заједницпм и пна је дпста дпбра. Кап щкпла
кпја пп лпкацији припада ГП „Медијана“, са оеним представницима имали смп већи
брпј састанака са разлишитим темама: СППРТ- фест, прганизација Републишкпг
такмишеоа-пружаое ппмпћи, парламентарци, награђиваое ушеника, ппмпћ у
пдржаваоу щкпле и др.
У тпку щкплске гпдине дпбрп смп сарађивали и присуствпвали састанцима кпје
су прганизпвали: Градска кућа града Нища, Управа за пбразпваое, Привредна кпмпра,
Наципнална служба за заппщљаваое, Удружеое сампсталних занатлија, Унија
ппслпдаваца,Удружеое старих заната, Удружеое Рукпвет, Ппслпвнп удружеое
текстилних и кпжарских щкпла, Ппслпвнп удружеое щкпла лишних услуга, Ппслпвнп
удружеое медицинских щкпла, прганизацијаПСИ, Немашка прганизација ГИЗ, Турска
фабрика Астер-текстил, Италијанска фабрика Бенетпн, устанпва Мара, кпзметишка кућа
Ред-кет и мнпги други.
Рещавали смп разлишите теме: план уписа ушеника, пптребе за пдређеним
кадрпвима, ушещће у заједнишким прпјектима, прганизација такмишеоа, ппмпћ щкпли
и узајамна сарадоа и др.
Ппред тпга, имамп дпбру сарадоу и са другим щкплама, какп са средоим такп
и пснпвним. Састајемп се вище пута у тпку гпдине. Рещавамп ТВ и слпбпдна места,
врщимп узајамне презентације щкпла, међуспбнп се ппмажемп и сл.
Пстварили смп и дпбру сарадоу са лпкалним медијима: радип и телевизија,
нарпдне нпвине и др.
Сматрам да Шкпла мпде и леппте, свпјим занимаоима, спада у групу птвпрених
щкпла за дпбру сарадоу и успещну перспективу.
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VI Прпјекти у кпјима учествујемп
1. '' Кпрак пп кпрак дп спцијалнпг предузећа '' је прпјекат кпји је реализпван у
сарадои са Правнп-ппслпвнпм щкплпм и удружеоем Плант. Намеоен је
ушеницима заврщних разреда кпји ће накпн заврщенпг щкплпваоа
пптражити неки ппсап. Састпјап се у ушеоу и изради бизнис планпва кпјим
ће кпнкурисати за средства неппхпдна за птвараое сппствених предузећа.
Пве гпдине је требалп да се настави са ПХШ.
2. '' Защтита жена и деце пд насиља '' је прпјекат кпји реализујемп у сарадои
са Удружеоем Псвит. Дпсад је реализпван већи брпј радипница, какп за
наставнике такп и за ушенике. Прпјекат траје 3 гпдине.
3.

4.
5.
6.
7.

„ Унапређеое мпгућнпсти за интеграцију и пбразпваое Рпма у Србији'' је
прпјекат кпји се реализује у прганизацији Министарства прпсвете и
пгранизације Рпма. Циљ је пружаое ппмпћи Рпмима у заврщаваоу щкпле и
каснијем заппщљаваоу.
„ Енергетска ефикаснпст щкпла“ је прпјекат кпји раде представници ВТШ,
снимаоем ситуације и израдпм прпјекта.
„ Мпје да – глас разума“ је прпјекат у прганизацији удружеоа ПРПТЕКТА.
„ Дпстигнућа младих у Србији“ је прпјекат у прганизацији Министерства
прпсвете.
„ Развпј демпкратске културе у щкплама Србије“ је прпјекат у прганизацији
Министарства прпсвете и ЕУ. Ми смп једна пд 20 щкпла из Србије. Прпјекат
траје дп краја 2019.гпд.

8. Сарадоа са владиним и невладиним сектпрпм пбухвата кпнтинуиране
активнпсти са следећим прганизацијама:
Центар за интерактивну педагпгију,
Удружеое Рукпвет,
Удружеое Псвит,
Удружеое сампхраних мајки,
Удружеое занатлија и привредника регипна Јужне Србије
Центар за девпјке,
Рпмски едукативни центар,
Пмладински педагпщки центар,
Клуб фризера Нища,
Кпзметишке куће Лпреал и Ред кет, Нпвела
Удружеое ПСИ
Немашка прганизација ГИЗ
Удружеое ПРПТЕКТА и др.

У Нищу
15.09.2018.г.

директпр щкпле
Славища Михајлпвић, прпф.
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