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Лична карта школе




У школи је запослено 67 наставника-21 наставник

разредне наставе, 3 наставника енглеског језика за ниже

разреде, 3 вероучитеља и 40 наставника предметне

наставе, а поред наставног особља ту су и 2 стручна

сарадника и 20 радника- ваннаставног особља.

Школске 2015/2016. у школу је уписано 870 ученика, од

тога 48 у издвојеном одељењу у Љукову. Ученици су

распоређени у 38 одељења.

Бројно стање




Основна школа „Петар Кочић“ је најстарија

културно-просветна установа у Срему, а основана је 1782.

године. Школска зграда је лоцирана у самом центру

града, а издвојено одељење школе у центру насеља

Љуково. Прошле године прославили смо јубилеј 233

година постојања поводом којег смо издали монографију

„Школа број 1“.

Летопис школе




У последњих неколико година велика пажња се посвећује
спровођењу принципа инклузивног образовања, јер
желимо да наша школа буде доступна свој деци.

 Школски програм и годишњи план рада школе 
усмерили смо на задовољавање различитих потреба 
ученика. 

 Наставници су прилагодили планове рада 
специфичностима одељења.

 У годишњем плану рада школе предвидели смо план 
израде ИОП-а на основу анализе напредовања ученика 
у учењу.

Шта смо до сада урадили...




 Наставници прилагођавају рад на часу потребама 

ученика.

 Наставници прилагођавају захтеве могућностима 

ученика и похваљују напредак ученика.

 Распоред часова је прилагођен потребама ученика.

 Коришћење опреме и наставних средстава је 

прилагођено потребама ученика.

 У школи је формиран стручни тим за инклузивно 

образовање и тим за пружање додатне подршке 

детету.

Шта смо до сада урадили...




У току школске 2011/2012. године наша школа је

учествовала у програму Министарства просвете

„Оснаживање школе за инклузивно образовање“ кроз

реализацију пројекта „У корак са развојем“.

 У оквиру овог пројекта наши наставници су

присуствовали семинару „Деца са сметњама у развоју

у предшколској установи и школи“.

 Одржана је интерна обука на тему „Деца са сметњама

у развоју у предшколској установи и школи“.

У току предходне године




 Одржана је трибина на којој су представљени примери

добре праксе из ОШ „Соња Маринковић“-Ниви Сад.

 Одржани су угледни часови за наставнике предметне

наставе.

 Два пута у току месеца ученици су похађали ликовну

секцију на којој су сликали, цртали, правили

новогодишње честитке и украсе од кукурузовине.

 Набављено је: дигитални фотоапарат, флип-чарт табла,

магнетна табла, дигитална видео камера, лап-топ,

скенер, дидактички материјал и клупе једноседи.

У току предходне године




 Наставница разредне наставе Марија Алфировић је са 

ученицима 3. и 4. разреда припремила представу „Где 

год нађеш згодно место ти дрво посади“.

 Са овом представом смо учествовали на смотри 

луткарства „Наша срца куцају у истом ритму“.

 На покрајинском такмичењу „Дечје стваралаштво са 

децом у инклузији“.

 Организована је приредба поводом дана школе са 

истом представом.

У току предходне године




 У савет родитеља укључен је родитељ ученика са 

сметњама у развоју.

 Родитељ је члан стручног тима за инклузивно 

образовање.

 Родитељ је члан тима за пружање додатне подршке.

 Организује се подршка родитељима ученика са 

сметњама у развоју.

Учешће родитеља у раду школе








