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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Помоћнику министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих
Александру Пајићу

Поштовани,
„Заједница школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом Републике Србије“
моли хитан састанак са помоћником поводом позива директора средњих школа за образовање
ученика са сметњама у развоју поводом плана уписа у следећу школску 2018/19 годину. Дана
29.12.2017. године одржан је састанак у МПНТР на захтев Заједнице по питању плана уписа ученика
за школску 2018/2019. године у средње школе, планова и програма. Од стране Министрства на
састанак су позвани, испред Заједнице председница Силвана Плавшић, и директори: Славица
Марковић, Љиљана Вукошић и Милован Марковић. Испред Министарства састанку су присуствали:
начелник одељења за средње школе, Драган Маринчић, руководилац групе стручног образовања
Радован Живковић, Марија Крнета и Славица Ракић. Након састанка смо упутили обавештење свим
средњим школама о договору са сасатанка.
Великог броја директора средњих школа се обратио Заједници поводом плана уписа у следећу
школску годину након позива од стране МПНТР услед плана уписа. Директори су образложили
највау озбиљних проблема, посебно код отворених питања за једногодишње оспособљавање за рад.
Молимо за хитан састанак како би на адекватан начин помогли да се реши настали проблем.
У разговору би предложили и тему модернизације постојећих програма, кроз модуле или изради
нових планова и програма за образовне профиле у циљу стицања вештина и практичног рада како
би се повећала могућност запошљавања ове осетљиве групе ученика а што је од велике важности.
Информацију о одобреном заказаном састанку, можете нам проследити на следећу адресу
Удружења: zaintegraciju@gmail.com или на телефон: 063/279981.
С поштовањем,

У Београду, 11.04.2018.године

Председник Заједнице
Силвана Плавшић ср.
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