
Радна биографија

Зовем се Споменка Кочиш. Рођена сам 18. 12. 1963. године у Новом Бечеју. 

Основну и средњу (9ти и 10ти) школу сам завршила у родном граду, а љубав према 

људима ме је одвела на Педагошку академију у Кикинди и до дипломе наставника 

разредне наставе на Вишој педагошкој. 1997. дипломирала сам на Учитељском 

факултету  у Сомбору и добила звање професор разредне наставе~ мастер 

учитеља. 

Своје прво запослење пронашла сам у Новом Милошеву, у ОШ ‘’Др Ђорђе Јоановић", 

где сам радила као замена од10. септембра 1984. до 14. новембра 1984. године. Од 

09. 09.1985. год. радим у ОШ ‘’Јосиф Маринковић’’, у мојој основној школи,  у сталном 

радном односу. Извела сам пуних 7 генерација. Имали смо успеха на математичким и радном односу. Извела сам пуних 7 генерација. Имали смо успеха на математичким и 

рецитаторским такмичењима и изњедрила пар добрих гимнастичара. Као млада 

учитељица водила сам неколико година ритмичку секцију, а све до 2003. фолклорну . 

Многе свечаности смо улепшали, а имали смо завидне резултате на смотрама са 

банатским, србијанским, ромским и мађарским сплетовима. Заменила их је 

непопуларна улога председника синдиката. Како ми је недостајао рад са децом, 

идејни сам творац Ђачког кутка, у коме сваког петка имамо дружења. 2011. смо 

били у пројекту ‘’Месечина’’ који нам је опремио кутак са 2 стола за стони тенис, 

стони фудбал, пикадо, ТВ... Овог распуста сам била један од носилаца активности у 

пројекту Покрајинског секретаријата Војводине‘’ Активан распуст- Креативни свет 

деце’’. Активности: декупаж, сликање на свили и стаклу, вез и пустовање и 

филцовање вуне наставићемо и током школске године. Радо време проводим у 

дружењу са децом кроз различите активности. Имам добру сарадњу са родитељима 

и



а одговорним односом, стекла сам поверење. Редовно и радо се укључујем са децом у 

све манифестације и активности које се организују у нашем месту.

Руководилац  сам тима Кључне области 1, а не избегавам ни друге обавезе.  

.

Од септембра прошле године, уређујем свој блог: 

https://spomenkakocis.wordpress.com на ком постављам све занимљиве активности 

које организујем и спроводим у дело заједно са својим ученицима и колегама.


