ПРОЈЕКТИ У ШКОЛИ:
- „Моја школа – школа без насиља“
- под покровитељством
Министарства просвете и УНИЦЕФ-а
Трајање пројекта – током године, трајно
Циљна група – сви ученици, наставници, запослени у Школи,
родитељи

- „Професионална оријентација“ –
под покровитељством
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и ГИЗ- БОСС-а

- „За чистије и зеленије школе у Војводини“ покровитељ
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине. Циљ пројекта је подизање еколошке свести
ученика и запослених у васпитно образовним установама. Ученици и
наставници активно учествују у едукативним еколошким
радионицама.

- „Увођење двојезичне наставе на српском и енглеском језику у
установама образовања и васпитања на територији АП Војводине“ –
покровитељ Покрајински секретаријат за образовање, управу и
националне заједнице

- Корективна гимнастика за ученике: За све ученике и родитеље
планиране су едукативне радионице на којима ће бити показане
вежбе из области корективне гимнастике. Пројекат води наставница
Драгана Стојнић, под покровитељством Покрајинског секретаријата
за образовање и спорт
Трајање пројекта: током године
Циљна група: ученици свих разреда

- Смотра стваралаштва деце Војводине "Пружам руку пријатељства"
– Под покровитељством Покрајинског секретаријата за образовање,
управу и национална питања

- "Подршка развоју људског капитала и истраживању - опште
образовање и развој људског капитала" са циљем јачања
компетенција наставника за примену савремених информационо
комуникационих технологија у васпитно-образовном процесу.
Организатор Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Трајање пројекта: у току првог полугодишта
Циљна група: наставници, стручни сарадници и директор школе

-

"Енергија је свуда око нас 2014." са циљем оснаживања свести
ученика о значају штедње енергетских ресурса, коришћењу
алтернативних извора енергије и екологији у целини. Покровитељи
пројекта: Покрајински секретаријат за образовање и културу и
Покрајински секретаријат за енергетику и минерална горива,
организатори: Центар за развој и примену науке, технологије и
информатике и Савез информатичара Војводине.
Циљна група: ученици и наставници
Трајање пројекта: током године

- „Дани информатике у школама Војводине 2014" подршка
Покрајинског секретаријата за образовање и културу и Факултета за
економију и инжењерски менаџмент са циљем потстицања процеса
информатизације наставе у школама Војводине као и да се
популаришу нове технологије у школским наставним и ненаставним
акривностима.
Циљна група: наставници и ученици
Трајање пројекта: током школске године

- „Сигурнетица" - безбедност деце на Интернету, парола: "Нећу да
будем мета са нета", под покровитељством Министарства трговине,
туризма и телекомуникација
Циљна група: ученици свих разреда
Трајање: током школске 2014./2015. године

ШКОЛСКИ интерни ПРОЈЕКТИ:
- Пројект „ Das Bild der Anderen“ Институт Гете, Београдa: дописивање
са вршњацима из Данске на немачком језику путем интернета. Сврха
пројекта је практична примена језичких знања и упознавање обичаја и
културе других народа. Пројекат води наставник Оливера Штетин.

- Велики читалачки дневник: Заједничком акцијом ученика,
заљибљеника у читање,
наставника, учитеља и
библиотекара
направићемо велики дневник читања, збирку приказа књига.
Пројекат води библиотекар Гордана Бојић
Трајање пројекта: током године
Циљна група: сви ученици свих разреда

- Дан писмености: Сви ученици млађих разреда су учествовали у
обележавању Дана писмености низом активности које су за њих
осмислиле и водиле учитељице у сарадњи са библиотекарком.
Пројекат водил библиотекар Гордана Бојић

- Школски фестивал науке
Циљна група: Ученици и наставници предмета природних наука
Пројекат воде наставници хемије Јованка Живојнов, информатике Милена
Михаиловић Јовановић и физике Маријана Крстић

