
Пронађи се ...

У случају дужих изостанака ученика, све лекције се шаљу путем електронске поште, 
што олакшава увид у рад са часова и увид у наставне јединице из свих предмета.
У све учионице је инсталиран аудио и видео надзорни систем, тако да се рад професора и ученика прати
током наставе на свим часовима.
Школа поседује GSM ометаче за мобилне телефоне, тако да њихова употреба није могућа током наставе.
Настава физичког васпитања изводи се на Спенсу у виду: теретане, пливања, клизања, куглања
или на ђачком игралишту у виду рекреативних активности према жељама ученика.или на ђачком игралишту у виду рекреативних активности према жељама ученика.
Школа повремено организује излете, одласке у: биоскоп, музеје, позоришта, на paintball такмичења и на друга 
културна и забавна дешавања према предлозима ученика.
Екскурзије се одвијају према предлозима и жељама ученика у земљи и иностранству. Екскурзије нису обавезујуће за 
ученике.
Поред редовне наставе ученицима је на избору и 20-ак изборних предмета у току школовања из области науке, страних Поред редовне наставе ученицима је на избору и 20-ак изборних предмета у току школовања из области науке, страних 
језика, технике, информационих технологија и слично, а за које се одлучују анкетом, и то су предмети који нису 
обавезни.
Настава се у школи изводи у једној смени за све ученике у периоду од: 09:00ч до 15:00ч. 
За ученике који желе да иду ванредно у школу, комуникација са професорима је могућа и путем електронске поште.
Цена школовања за редовну наставу износи 1200е са свим укљученим трошковима (и лаптоп), изузев уџбеника и Цена школовања за редовну наставу износи 1200е са свим укљученим трошковима (и лаптоп), изузев уџбеника и 
екскурзија. Цена за ванредно школовање износи 400е, а свако предметно полагање се плаћа 20е. Плаћање за оба вида 
школовања је могуће у рате, у банци према средњем курсу НБС. 
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