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КРАТКО О ШКОЛИ

- Школа је основана 1958.године као самостална 
школа која 1960.године добија име Специјална 
школа ,,Милан Петровић”.

- Данас то више није школа већ читав систем који 
обједињује образовни, социјални и здравствени 
систем и подршку.



ШКОЛА ОБУХВАТА:
1.Предшколско васпитање и образовање
2.Основна школа
3.Средња школа
4.Дом ученика
5.Дневни боравак за децу и одрасле (за децу са аутизмом, за децу 

са вишеструким сметњама ...)
6.Радни центар
7.Сервисни центар
8.Становње уз подршку – 7 – 8 центра
9.Здравствена станица 
10.Продавница
11.Кућна настава 
12.Учење на даљини
13.Образовање одраслих



-Школа поседује 35 објекта, од тога 10 дислоцирана 
одељења: Беочин, Ковиљ, Бачки Јарак, Кисач, Шангај, 
Шајкаш, Сремски Карловци, Каћ, Сириг и Мошорин 

- Њихови дефектолози путују и пружају подршку свим 
школама у Војводини

- Едукативни камп – Ченеј
- Услужни центар (уа подршку запошљавања особа са 

инвалидитетом)
- Дневни боравак – Сремски Карловци 
- Бочар – дворац Хертеленди –центар за релаксацију и 

рекреацију
- Велику и малу вилу и цео комплекс за родитељску 

подршку



- Они данас имају 10 невладиних организација које су 
основали запослени из школе, удружени у групе, који 
прате и раде пројекте а школа се појављује као партнер. 
Тако да су сви на добитку. 

- Запослени могу да уновче свој рад а школа да добија 
едукације, студијска путовања и да се опрема 
најсавременијом асистивном технологијом.



ПРИЛАГОЂЕНИ  МИШ ЗА ДЕЦУ СА 
МОТОРИЧКИМ СМЕТЊАМА









Тастатуре за слабовиде особе у свим 
бојама







Центар за аугментативну и говорну 
невербалну комуникацију













Музичка соба





Кабинет за учење



Библиотека





Подршка за рану рехабилитацију







Сензорна соба





Предшколско ВО





ОСНОВНА ШКОЛА 



Љуљашке за децу корисника 
инвалидских колица





СОБА ЗА УМИРИВАЊЕ ДЕЦЕ 







СРЕДЊА ШКОЛА 













Центар за графички дизајн и сито 
штампу





Галантерија





Шивење







Ткачка радна соба



Прикупљање и сортирање 
секундарних сировина



Манифактура сапуна и керамичка



Ходници школе





ФИЛСКУЛТУРНА САЛА



Едукативни камп - Ченеј



Ароматичне, лековите и украсне 
биљке





ДНЕВНИ БОРАК



Велика и Мала вила 



Родитељска кућа


