LOGO ŠKOLY:

MOTTO:

„ Škola by mala mať svoju tvár , svoj rukopis , podobne , ako človek by
mal byť jedinečný .Stádovitý človek , podobne ako konformná priemerne
šedivá škola , je vysvedčením ne tvorivosti ľudí , ich nechuti či
neschopnosti byť sebou .
Otvoril sa priestor pre tvorivosť , je to výzva pre múdrych a túžiacich
ľudí byť sebou a byť lepšími – byť svojskou školou a byť lepšou , ako je tá
druhá .“
M. Zelina – M. Zelinová

FOTO ŠKOLY

O našej škole
Školská budova bola postavená približne v roku 1844. Po druhej svetovej
vojne sa vyučovanie znovu začalo 1. septembra 1950. Budova sa postupne
zrekonštruovala.
V roku 1956 si zaviedli elektriku do budovy školy , ako aj do celej dediny.
Dedinu obývajú v hojnom počte aj rómski obyvatelia. O lokalite kde sa
nachádza naša škola je všeobecne známa nízka vzdelanostná úroveň
a odlišná hodnotová orientácia rómskych rodičov, v ktorej vzdelanie nehrá
významnú rolu, a z toho vyplývajúca nízka motivácia detí k učeniu, odlišné
kultúrne, emocionálne a sociálne zázemie, absencia povinnej predškolskej
prípravy, nedostatočné ovládanie materinského jazyka, nedostatočne
vypestované základné, sociálne, hygienické a pracovné návyky.

Naša škola je neúplná /neplnoorganizovaná/.
Školu v školskom roku 2014/2015 navštevuje 35 žiakov.
Základnú školu navštevujú žiaci priamo z obce Uzovská Panica a žiaci zo
Semsúrova, ktorá tvorí časť obce Uzovská Panica nachádzajúca sa 2 kilometre
od Uzovskej Panice.
Školu navštevujú približne 80% žiaci zo sociálne znevýhodneného a málo
podnetného prostredia, sú to detí z rómskych rodín. Rómski žiaci na škole tvoria
100%. Škola poskytuje vzdelanie aj žiakom so špeciálnymi výchovno –
vzdelávacími potrebami. Máme dlhodobú skúsenosť s integráciou postihnutých
žiakov ako aj s výchovou a vzdelávaním mentálne postihnutých žiakov
v špeciálnej triede.
Silná stránka školy vo výchovno – vyučovacom procese je spoločná výchova
intaktných a postihnutých žiakov.
Počet učiteľov školy závisí od počtu otvorených tried. Pedagógovia našej školy
predstavujú odborne i pedagogicky kvalifikovaný, profesionálny pedagogický
zbor, pôsobia aj ako vedúci záujmových útvarov a zostavujú školský časopis
Hírmondó.

