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Годишњи извештај о раду Музичке школе ,,Коста Манојловић“ 

 у Смедереву  

за школску 2021/2022. годину 

 

 

 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања («Сл. Гласник РС», 88/2017, 

27/2018 и други закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021),  године, стручна служба Музичке 

школе ,,Коста Манојловић“ у Смедереву сачинила је Годишњи извештај рада за школску 

2021/2022. годину 

   

   

   

   

  Уз сагласност Савета родитеља и Наставничког већа Школски одбор на својој седници, 

одржаној дана ________ 2022. године, доноси  

   

   

   

  О Д Л У К У 

   

  Усваја се Годишњи извештај рада Музичке школе „Коста Манојловић“ у Смедереву за 

школску 2021/22. годину. 

 

 

У Смедереву,     

 

______ 2022. године 

 

председник Школског одбора 

_____________________________ 

 

Директор школе 

_____________________________ 
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  Годишњи извештај рада помоћи ће нам да увидимо колико напредујемо, шта смо урадили 

и шта је то што ће нам убудуће захтевати више времена и труда при реализацији, а са циљем 

да побољшамо квалитет наставе и учења у школи, чиме ћемо допринети развоју школе као и 

личном и професионалном развоју ученика и наставника. Извештај обухвата целокупан 

живот школе и укључује све посебне извештаје стручних органа школе којима је поверено 

обављање одређених послова. 

Основни принципи израде извештаја су: 

а) принцип реалности програмирања – који обезбеђују праву меру у програмирању и 

реализацији одређених програмских садржаја, усклађеност захтева са расположивим 

снагама, средствима временом и другим факторима који утичу на реализацију одређеног 

посла; 

б) принцип савремености – који захтева не само примену неких савремених апарата, већ и 

осавремењивање целокупне образовно – васпитне делатности, применом савременијих 

техника, метода, средстава, облика рада у односу на традиционалну, чиме ученик све више 

постаје субјекат, а не објекат образовно-васпитног рада; 

ц) принцип конкретизације – подразумева прецизирање делатности сваког члана колектива 

и органа, временски, садржајно и просторно, па чак и прецизирање облика реализације 

датих програмских задатака; 

д) принцип реализације – који мора бити присутан у свим сферама школског рада, а постиже 

се модернизацијом образовно-васпитног процеса, перманентним откривањем и 

отклањањем нерационалних активности и поступака у раду појединих органа школе и 

појединаца, све то у циљу постизања оптималних разултата, без повећања утрошка времена 

и средстава; 

е) принцип тоталности и интегралности – свеобухватно програмирање свих подручја рада 

Школе и њихово интегрисање у јединствену целину, представља сигурну основу за успешнију 

јединствену образовно – васпитну праксу Школе. 

 

 

I  УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ ПОД КОЈИМА ЈЕ РЕАЛИЗОВАН ГОДИШЊИ 

ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

Школски простор и опрема 

   

Решењем број 01-1531/1- 62, од 27.10.1962. године, од стране Комитета за образовање и 

физичку културу Србије, дато је одобрење да школа може отпочети са радом. 

  Објекат школе се налази у улици Милоша Великог бр. 8 у Смедереву, који је решењем 

Скупштине Општине Смедерево бр. 360. 126/79, додељен Школи на коришћење. 
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  Школа располаже сопственом зградом која покрива површину од 835 м2 и зградом коју 

смо добили на коришћење од стране Града у површини од 160 м2. Исте су од тврдог 

материјала, двоспратне, тако да се део просторија налази у приземљу, део је на на првом 

спрату и новоизграђени део на адаптираном таванском простору. 

  Музичка школа ,, Коста Манојловић’’ располаже школском зградом од 18 учионица за 

индивидуалну наставу, 7 за групну наставу, ђачким клубом, концертном салом и потребним 

просторијама за наставно особље и администрацију. Школска зграда је дотрајала и стара и 

под заштитом је Завода за заштиту споменика културе, те су све интервенције у смислу 

озбиљнијег реновирања и прилагођавања зграде наставним и школским потребама отежане. 

Овај проблем школа покушава да реши применом савремених дидактичких средстава како 

би надокнадила недостатак простора потребан за неометано извођење наставе.  

     Све наведене просторије у којима се одвија васпитно-образовни процес углавном су 

прилагођене нормативима, тако да омогућавају нормално обављање свих облика рада, 

извођење групне наставе, индивидуалне наставе, извођење демонстрација и пројеката. 

    Зграда располаже инсталацијама за централно грејање, електричну енергију и 

водовод. 

  Стање школске зграде није у потпуности задовољавајуће. Школским развојним планом 

усвојеним 2006. године, у циљу побољшања услова и омогућавању унапређивања наставе 

планирани су радови око сређивања школе, односно проширење учионичког простора на 

рачун таванског. Школски развојни план, промењен је и дорађен, школске 2008/09 године, и 

поново усвојен до 2011. године. Прошле школске године истекао је рок за други развојни 

план школе на период од пет година који је важио до 2017. године, и урађен је трећи 

развојни план на основу сумираних резултата добијених самовредновањем и вредновањем 

рада школе у протеклих пет година. У складу са материјалним средствима, школска зграда је 

у складу са ШРП-ом адаптирана и реновирана, али је значајан део радова остао недовршен. 

  На опремљености радног простора се стално интензивно ради и поред оних основних, 

нужних услова, настојимо да створимо услове који ће омогућити и бољи рад и оптималније 

коришћење радног простора. 

  У циљу побољшања енергетске ефикасности уграђена је ПВЦ столарија на целој школи, 

прошле године урађена је санација фасаде у једном делу зграде а планирана је и 

реконструкција фасаде на остатку зграде. 

  Део унутрашњих просторија су окречени у току летњег распуста. 

  Ученички клуб је реновиран и ове године, и досадашња опрема и намештај су сервисирани 

и осавремењени, како би ученици могли да квалитетније и у пријатнијим условима у њему 

проводе време и вежбају.  

  Са радом наставља и издвојено одељење у Основној школи „Бранко Радичевић“ у 

Лугавчини.  

  Посебним уговором између основне школе ''Свети Сава'' на Царини и наше школе 

направљена је сарадња у виду уступања просторија Музичкој школи. Уведене су класе 

инструмената које похађају деца из удаљених градских насеља, као и оближњих села. 
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  Рад школе прати и одговарајуће опремање намештајем, наставним средствима, уређајима, 

реквизитима, алатима и машинама као и унапређивање постојећих, како би у потпуности 

били задовољени законом прописани нормативи и стандарди и како би функционисање свих 

школских актера унутрашњих и спољашњих било успешније и квалитетније. 

 

  Опремљеност учионица 
Намена простора Број  Опремљеност средствима 

Учионице за општеобразовну и 

групну наставу 
6,8,12,23,31,33,35 

Наставничка катедра са столицом; ученичке 

клупе и столице; табла; клавир; ормарић за 

чување наставничких материјала; рачунар (бр. 8, 

12); чивилук. 

Учионице у којима се одвија 

индивидуална настава хармонике 
3,4,10 

Наставничка катедра и столица; ормар за 

чување нота; хармонике; столица за ученика; 

огласна табла, нотни сталак; чивилук. 

Учионице у којима се одвија 

индивидуална настава клавира 
11,14,15,16,17,19 

Клавир; клавирска столица; наставничка катедра 

и столица; ормарић; чивилук, огласна табла. 

Учионице у којима се одвија 

индивидуална настава гитаре 
21,22,26 

Наставничка катедра и столица; ормар за 

чување нота; столица за ученика; огласна табла, 

нотни сталак; чивилук. 

Учионице у којима се одвија 

индивидуална настава гудачких 

инструмената- виолине, виоле, 

виолончела. 

37,38 

Наставничка катедра и столица; клавир; ормар 

за чување нота; столица за ученика; огласна 

табла, нотни сталак; чивилук. 

Учионице у којима се одвија 

индивидуална настава дувачких 

инструмената 

20,36 

Наставничка катедра и столица; клавир; ормар 

за чување нота; столица за ученика; огласна 

табла, нотни сталак; огледало, чивилук. 

Учионице у којима се одвија 

индивидуална настава српског 

традиционалног певања и свирања 

32 

Наставничка катедра и столица; синтисајзер; 

ормар за чување нота; столица за ученика; 

огласна табла, нотни сталак; огледало, чивилук. 

Учионице у којима се одвија 

индивидуална настава соло певања 
33 

Наставничка катедра и столица; клавир;рачунар; 

ормар за чување нота; столица за ученика; 

огласна табла, нотни сталак; огледало, чивилук. 

Зборница  7 

Наставнички сто и столице, посебни ормари за 

чување дневника, ормарићи за чување 

наставничких материјала, сто за 

административног радника са рачунаром, 

огласне табле, огледало, чивилук. 

Библиотека, Канцеларија педагога 27 

Површине 20 м2 библиотечког и 15 м2 

вежбаоничко-читалачког простора (у ученичком 

клубу), библиотека је опремљена ормарима за 

чување библиотечке грађе, канцеларијским и 

ученичким столовима и столицама, рачунаром, 

штампачем, скенером. У њој се чувају и мањи 

музички инструменти, нотни сталци као и 

школски тонски и видео записи. Клуб и 

намештај у њему је прилагођен потребама 
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ученика и садржи радне столове, полице, клуб 

сточиће, фотеље и табурее за седење. 

Концертна сала 24 

Концертна сала површине м2 реновирана је 

године, и броји места за седење. На бини се 

налазе два клавира, клавирске клупице, нотни 

сталци. 

Ова сала са изузетном акустиком, представља 

адекватан концертни простор, у коме се 

редовно одржавају концерти гостујућих 

уметника, концерти и јавни наступи ученика, 

такмичења, семинари и слично. 

Секретаријат, канцеларија 

помоћника директора 
1 

Канцеларијски ормари, каса, канцеларијски 

столови и столице, два рачунара, 

штампач,телефонска централа, факс, клуб сто са 

фотељама, витрине,чивилук. 

Директорова канцеларија 1 

Канцеларијски сто и столица, ормари, витрина, 

фрижидер, музички инструменти, рачунар, 

фото-копир машина, столице, чивилук. 

   

Наставна средства за индивидуалну и групну наставу 
Редни 

број 
Наставно средство 

Расположивих 

комада 

Редни 

број 
Наставно средство 

Расположивих 

комада 

1. Клавир 4 21. Штампач 4 

2. Електрични клавир 2 22. Фотокопир апарат 2 

3. Пијанино  16 23. Скенер 2 

4. Ел. клавијатуре 2 24. Видео рекордер 1 

5. Виолина 13 25. Телевизор  1 

6. Виола / 26. Дигитална камера 1 

7. Виолончело 2 27. Мини линија 1 

8. Гитара 3 28. Пројектор  1 

9. Ел. Гитара 1 29. Лап топ 1 

10. Флаута  / 30. Пројекционо платно 1 

11. Кларинет  1 31. Мобилне музичке табле 2 

12 Тромбон  2 32. Клима уређаји 14 

13. Фагот  1 33. Кастањете   

14. Бубњеви   1 34. Даире   

15. Саксофон  3 35. Дечји сет удараљки 1 

16. Металофон  30    

17. Еуфонијум  1    

18. Триангл 1    

19. Метроном 1    

20. Рачунар 17    

 

Школска библиотека броји укупно 5486 књига. Библиотечки фонд не испуњава потпуно 

потребе ученика, наставника и стручних сарадника, али се сваке године интензивно ради на 
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допуњавању фондова. Разлози за то су највише финансијски, али доста отежава и недостатак 

нотног материјала на нашем тржишту.  

 

План коришћења наставних средстава 

У музичкој школи основна наставна средства јесу инструменти. Све учионице су опремљене 

по нормативу и скоро у свакој учионици налази се клавир или пијанино. Школа располаже 

одређеним бројем осталих инструмената који се могу изнајмити ученицима уз потписан 

реверс. Евиденција о изнајмљеним инструментима води се у секретаријату школе.  

Корисници наставних средстава и план коришћења дат је у следећој табели: 

 

Клавири, 

електрични 

клавири 

и пијанина  

 

Ученици и наставници, 

основна и средња школа, 

индивидуална и групна 

настава. 

Током целе школске године, према плану коришћења 

школског простора и распореду часоваза текућу школску годину, 

за вежбање и наставу, од 7,00 часова до 20,30 часова; 

суботом од 7,00 до 14,00 часова. 

Хармонике  Наставници хармонике и 

оркестра . Ученици 

основне и средње 

музичке школе. 

Индивидуална настава, према распореду часова наставника 

хармонике. Часови оркестра хармоника у основној музичкој 

школи, редовна и додатна настава, наступи оркестра хармоника. 

Током године, према потписаном реверсу – изнајмљени 

инструменти. 

Виолине и 

виолончела 

Наставници виолине, 

виолончела и оркестра. 

Ученици основне и 

средње музичке школе. 

Индивидуална настава, према распореду часова наставника групе 

гудачких инструмената. Часови гудачког оркестра у основној и 

средњој музичкој школи, редовна и додатна настава, наступи 

оркестра. 

Током године, према потписаном реверсу – изнајмљени 

инструменти. 

Гитаре  Наставници и ученици 

гитаре. Оркестар гитаре. 

Индивидуална настава, према распореду часова наставника 

гитаре. Часови гитарског оркестра у основној и средњој музичкој 

школи, редовна и додатна настава, наступи оркестра. 

Током године, према потписаном реверсу – изнајмљени 

инструменти. 

Дувачки 

инструменти 

Наставници и ученици 

дувачких инструмената. 

Оркестар. 

Индивидуална настава, према распореду часова наставника групе 

дувачких инструмената. Часови дувачког оркестра у основној и 

средњој музичкој школи, редовна и додатна настава, наступи 

оркестра. 

Током године, према потписаном реверсу – изнајмљени 

инструменти. 

Бубањ  Ученици и наставници, за 

наставне и ваннаставне 

активности. 

Током године, по потреби, приликом проба и наступа оркестара, 

током ваннаставних активности. 

Метрономи  Сви ученици и 

наставници 

индивидуалне и групне 

наставе. 

По потреби, током школске године, на редовној, додатној и 

допунској, индивидуалној и групној настави. 

Мини линија Наставници италијанског По потреби, током школске године, према распореду часова. 
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и енглеског језика у 

групној настави. 

Рачунари  Сви  наставници, као и 

наставници 

и ученици који током 

године користе кабинет 

за информатику. 

Током школске године, по потреби према распореду часова. 

Лаптоп Наставници, стручни 

сарадник. 

Током године, по потреби: 

1. За потребе редовне, додатне и допунске наставе. 

2. За планиране трибине, предавања и презентације. 

Видео бим и 

пројекционо 

платно 

Наставници и ученици, 

гостујући предавачи 

(трибине, 

предавања, радионице, 

презентације, семинари) 

Током школске године, по потреби, односно према плану 

одржавања различитих предавања за ученике и наставнике. 

Књиге, 

уџбеници, 

нотна 

литература 

Сви наставници и 

ученици основне и 

средње музичке 

школе. 

 

Током целе школске године, по потреби. Евиденција се води у 

школској библиотеци. 

Дигитална 

камера 

Наставници  Према плану наступа. 

Фотокопир 

апарат 

Наставници  У договору са директором. 

   

 

Запослени у школи 

Стручна оспособљеност наставника, њихова радна етика и рад на сопственом усавршавању 

претпоставке су за успешнију реализацију задатака који проистичу из Наставног плана и 

програма и овог документа. Предвиђени облици стручног усавршавања наставника, 

укључујући праћење стручне и педагошке литературе, су учествовање на стручним 

семинарима са циљем подизања нивоа стручног образовања наставника, а самим тим и 

осавремењавање наставног процеса. 

Настава је и ове школске године стручно заступљена у већини предмета. Један број 

наставника, који раде у основном образовању није завршио одговарајуће више школе и 

факултете, па је потребно да се у законском року доквалификују или преквалификују како би 

настава била до краја стручно заступљена.  

Планирање целокупног образовно–васпитног рада је законска обавеза сваког наставника. 

Годишњим планом и програмом (глобалним) наставници обухватају градиво обавезно за 

поједине разреде инструменталне и теоретске наставе. Годишњи планови (глобални и 

оперативни) инструменталне наставе су индивидуални за сваког ученика у оквиру минимума 

предвиђеног наставним планом и програмом. 
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Планови рада наставника у наставним областима теоретске наставе су групни у оквиру једног 

разреда и важи за све ученике у оквиру тог разреда у заједничким предметима. 

Већина наставника има богато искуство, учесници су бројних фестивала и такмичења, 

носиоци су признања и награда, док ће наставницима са мањим радним искуством стручни 

активи пружати помоћ у организовању, спровођењу и лакшем сналажењу у наставном 

процесу.  

 

 

2 КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

наставници индивидуалне наставе 

 

Р.б. Име и презиме инструмент 
стручна 

спрема 

године 

радног 

стажа 

 

проценат 

ангажовања 

Радно-

правни 

статус 

1 Маја Вујчић клавир 7 14 100 % неодређено 

2 
Горјана Бркић- 

Станковић 
клавир 7 33 50 % неодређено 

3 
Бранислава 

Ранитовић 
клавир 8 30 100 % неодређено 

4 Јована Ераковић клавир 7 18 100 % неодређено 

5 Весна Јеремић клавир 7 41 100 % неодређено 

6 Марија Терзић клавир 7 13 100 % неодређено 

7 Ана Бојичић клавир 7 32 100 % неодређено 

8 Ивана Крстић клавир 7 13 100 % неодређено 

9 
Наталија 

Дојчиновић 
клавир 7 29 100 % неодређено 

10 Стефан Цветковић клавир 7 5 100 % одређено 

11 
Биљана 

Миленковић 
клавир 7 16 100 % неодређено 

12 Маја Миловановић клавир 7 11 100 % неодређено 

13 Борис Јевтић клавир 7 10 100 % неодређено 
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14 Бранислава Бринић клавир 7 10 100 % неодређено 

15 Емина Крцић клавир 7 10 100 % неодређено 

16 
Мина Ивановић, 

породиљско боловање 
корепетитор 7 11 100 % неодређено 

17 Ана Сретеновић корепетитор 7 6 100% одређено 

18 
Тамара Будимир, 

породиљско боловање 
корепетитор 7 9 100 % неодређено 

19 
Невена 

Радивојевић 
корепетитор 7 10 100 % неодређено 

20 Никола Георгијевић хармоника 7 16 100 % неодређено 

21 Марија Ралић хармоника 7 21 100 % неодређено 

22 
Миломир 

Дојчиновић 
хармоника 7 28 100 % неодређено 

23 
Немања Чукић, 

замена 
хармоника 7 5 100 % одређено 

24 Милан Ераковић хармоника 7 32 100 % неодређено 

25 Горица Вујичин хармоника 6 27 100 % неодређено 

26 Јелена Угринић виолина 7 3 100 % одређено 

27 
Ивона Ваинхал 

Матијашевић 
виолина 7 19 100 % неодређено 

28 
Владимир 

Уратаревић 
виолина 7 11 100 % неодређено 

29 
Теодора Црногорац 

Милановић 
виолончело 7 15 100 % неодређено 

30 Стојановић Милан труба/тромбон 7 19 100 % неодређено 

31 Антић Немања саксофон 7 0 35 % одређено 

32 Марко Ђорђевић 
кларинет/ 

саксофон 
7 12 100 % неодређено 

33 
Даниела 

Милошевић 
флаута 7 23 100 % неодређено 

34 Сандра Васиљев флаута 7 11 100 % одређено 
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35 Јелена Станојевић 
етно 

певање 
7 16 100 % неодређено 

36 Јелена Симић 
етно 

певање 
7 17 100 % неодређено 

37 Драгана Тасић 
соло 

певање 
7 18 100 % неодређено 

38 Душан Мирков гитара 7 6 100 % одређено 

39 Бојана Стојановић гитара 6 22 100 % неодређено 

40 
Марина 

Радивојевић 
гитара 6 25 100 % неодређено 

41 Виктор Илић гитара 7 14 100 % неодређено 

42 
Марина 

Богдановић 
клавир 7 5 100 % одређено 

43 Александар Прокић виолина 7 9 70% одређено 

44 
Радмила 

Милошевић 

упоредни 

клавир 
7 37 85% неодређено 

45 
Марина Миленковић, 

замена 

Клавир, 

корепетиција 
4 1 100% одређено 

46 Катарина Карић Гитара 4 4 100% одређено 

47 
Марија 

Стаменковић 
Корепетиција 4 0 100% одређено 

 

 

Наставници групне наставе 

 

Р.б. Име и презиме предмет 
стручна 

спрема 

године 

радног 

стажа 

 

проценат 

ангажовања 

Радно-правни 

статус 

1. 
Ивана Емершић 

Котарац,  

теоријски 

предмети 
7 16 50 % неодређено 

2. Тања Петровић 
теоријски 

предмети 
7 22 100 % неодређено 

3. Горица Димић 
теоријски 

предмети 
7 35 100 % неодређено 



13 

 

4. 
Виолета 

Столаров 

теоријски 

предмети 
7 27 100 % неодређено 

5. 
Светомир 

Поповић 

теоријски 

предмети 
7 36 100 % неодређено 

6. 
Весна 

Калуђеровић 

теоријски 

предмети 
7 32 100 % неодређено 

7. 

Драгана 

Радовановић- 

Антић 

теоријски 

предмети 
7 23 100 % неодређено 

8. 
Александар 

Митровић 

теоријски 

предмети 
7 14 50 % неодређено 

9. 

Романа 

Репустић- 

Николић 

теоријски 

предмети 
7 22 100 % неодређено 

10.  

Маријана 

Николић, 

замена 

теоријски 

предмети 
7 10 100% одређено 

11. Милан Илић 
теоријски 

предмети 
7 29 100 % неодређено 

 

Наставници општеобразовних предмета 

 

Р.б. 
Име и 

презиме 
предмет 

стручна 

спрема 

године 

радног 

стажа 

 

проценат 

ангажовања 

Радно-правни 

статус 

1. 
Нина 

Станковић 
психологија 7 2 10 % одређено 

2. Филип Тешић историја 7 3 25 % одређено 

3. 

Славица 

Милић-

Милановић 

српски језик 7 26 60 % неодређено 

4. 
Мирјана 

Глишић 

енглески 

језик 
7 11 44 % неодређено 

5. 
Тања 

Цветковић 
физика 7 5 10 % одређено 

6. 
Владимир 

Петровић 
информатика 7 17 45% неодређено 
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7. 
Милан 

Марковић 
математика 7 3 10% одређено 

8. 
Радомир 

Бундало 

верска 

настава 
7 18 20 % одређено 

9. 

Јелена 

Новчић, 

замена 

италијански 

језик 
7 2 44 % одређено 

10. Дарко Илић 
физичка 

култура 
7 22 30 % неодређено 

11. 
Ненад 

Стевановић 

социологија, 

филозофија и 

грађанско 

васпитање 

7 22 35 % неодређено 

12. 
Славена 

Јевтић 

аудио-

визуелна 

техника 

7 10 10 % одређено 

 

Структура запослених према годинама и радном искуству 

 

Наставни кадар: 

a) квалификациона структура наставника и стручних сарадника: 

  У настави ове школске године ће радити 70 наставника, са вишом стручном спремом 3 

наставника и 64 са високом, а са магистарским студијама 1 наставник. Са средњом стручном 

спремом ради 3 наставника. 

  Укупно наставника и стручних сарадника је 71. Од тог броја, 2 наставнице су на 

породиљском боловању. 

b) структура наставника и стручних сарадника према годинама радног стажа: 

од   0 – 5  година ........................................ 16 

-   од   6 – 10 година ........................................ 13 

-   од 11 – 20 година ......................................... 18 

-   од 21 – 30 година ......................................... 15 

- преко 30 година ......................................... 8    

Укупно        70 

c) стручни испити наставника и сарадника 

Наставници који су пријављени и чекају позив Министарства за полагање испита за 

лиценцу: 
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1. Маја Миловановић 

2. Александар Митровић 

3. Виктор Илић 

4. Мина Ивановић 

5. Марко Ђорђевић 

6. Борис Јевтић 

7. Тамара Будимир 

8. Емина Крцић 

9. Маријана Николић 

10. Јелена Новчић 

11. Немања Антић  

12. Јелена Угринић  

Рад у више школа 

 Од укупног броја наставника, у овој школској години у две школе радиће 15 

наставника и то: 

 

1. Милошевић Радмила 

2. Милановић Славица 

3. Петровић Владимир 

4. Бркић-Станковић Горјана 

5. Стевановић Ненад 

6. Илић Дарко 

7. Срејић Александар 

8. Глишић Мирјана 

9. Тешић Филип 

10. Цветковић Тања 

 

 

Ненаставно особље: 
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1. Ераковић Гвозден, директор школе - 7. степен стручне спреме (22 година радног стажа) 

2. Маринковић Љиљана, помоћник директора - 7. степен стручне спреме (16 година 

радног стажа) 

3. Емершић Котарац Ивана, помоћник директра – 7. степен стручне спреме ( 16 година 

радног стажа) 

4. Ристић Јасна, секретар - 7. степен стручне спреме (34 година радног стажа) 

5. Тијана Тодоров, стручни сарадник, педагог - 7. степен стручне спреме (12 година радног 

стажа) 

6. Рајић Радмила, нототекар – 4. степен стручне спреме (30 година радног стажа) 

7. Златановић Негован, домар - 4. степен стручне спреме (4 година радног стажа) 

8. Крчмаревић Силвана, помоћни радник - 2. степен стручне спреме (20 година радног 

стажа) 

9. Тирнанић Маја, помоћни радник - 1. степен стручне спреме (12 година радног стажа) 

10. Светлана Станковић, помоћни радник - 2. степен стручне спреме (25 година радног 

стажа) 

11. Тијана Кеџић, клавирштимер - 4. степен стручне спреме (10 годинa радног стажа) 

12. Милка Рајковић – административни референт – 4. степен стручне спреме (40 година 

радног стажа)  

 На основу свега изнетог, укупан број запослених у школи је 82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II УЧЕНИЦИ 
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Уписани ученици на почетку школске 2021/22 шк. године 

Клавир, број класа:18, 179 ученика/137 девојчица 

 

Школа/разред први други трећи четврти пети шести укупно 

Матична 

школа 43/36 23/16 28/20 28/20 20/18 21/15 163/125 

Лугавчина ОШ 

Бранко 

Радичевић 

3/3 / 2/2 2/2 / 2/1 9/8 

ОШ Свети 

Сава 
3/2 / 2/1 1/1 / 1/1 7/4 

                                                                                                                                                                179/137 

Хармоника , број класа: 6, 64 ученика/7 девојчицa 

Школа/разред први други трећи четврти пети шести укупно 

Матична 

школа 
12/0 6/0 9/1 7/0 1/0 2/1 37/2 

Лугавчина ОШ 

Бранко 

Радичевић 

2/0 1/0 2/1 3/0 4/1 1/0 13/2 

ОШ Свети 

Сава 
6/2 / 2/0 1/0 1/0 4/1 14/3 

                                                                                                                                                                 64/7 

Гитара , број класа:6, 68 ученика/ 29 девојчице 

Школа/разред први други трећи четврти пети шести укупно 

Матична 

школа 
20/9 13/6 8/4 10/3 9/4 8/3 68/29 

Лугавчина ОШ 

Бранко 

Радичевић 

/ / / / / / / 

ОШ Свети 

Сава 
/ / / / / / / 

 

Гудачи , број класа:5, 64ученика/ 45 девојчица 

Школа/разред први други трећи четврти пети шести укупно 
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Матична 

школа 
16/13 9/8 13/10 5/4 6/6 9/9 58/40 

Лугавчина ОШ 

Бранко 

Радичевић 

/ / / / / / / 

ОШ Свети 

Сава 
4/3 / 1/1 1/1 / / 6/5 

                                                                                                                                                               64/45 

Дувачи , број класа: 4, 489ученика/ 28 девојчица 

Школа/разред први други трећи четврти пети шести укупно 

Матична 

школа 
16/8 5/2 17/10 6/4 1/1 4/3 49/28 

Лугавчина ОШ 

Бранко 

Радичевић 

/ / / / / / / 

ОШ Свети 

Сава 
/ / / / / / / 

 

Соло певање, број класа:1, 15  ученика/ 15 девојчица 

Школа/разред први други трећи четврти пети шести укупно 

Матична 

школа 
6/6 4/4 5/5 / / / 15/15 

Лугавчина ОШ 

Бранко 

Радичевић 

/ / / / / / / 

ОШ Свети 

Сава 
/ / / / / / / 

 

Српско традиционално певање, број класа:2, 22 ученика,21 девојчица 

Школа/разред први други трећи четврти пети шести укупно 

Матична 

школа 
11/10 5/5 6/6 / / / 22/21 

Лугавчина ОШ 

Бранко 

Радичевић 

/ / / / / / / 
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ОШ Свети 

Сава 
/ / / / / / / 

 

Укупан број ученика по разредима 

 

 први други трећи четврти пети шести 

Матична 

школа 
124/72 65/41 86/56 56/31 37/29 44/31 

Лугавчина 

ОШ Бранко 

Радичевић 

5/3 1/0 4/3 5/2 4/1 3/1 

ОШ Свети 

Сава 
13/7 / 5/2 3/1 1/0 5/2 

укупно 142/82 66/41 95/61 64/34 42/30 52/34 

 

Укупан број ученика ОМШ  461 

 

 Укупан број девојчице 
Иду у другу 

школу 
поновци 

Матична школа 412 260 412/260  

Лугавчина ОШ 

Бранко 

Радичевић 

22 10 22/10  

ОШ Свети Сава 27 12 27/12  

УКУПНО 461 282 461/282  

                          
Основну музичку школу ове године похађаће 461 ученика, од којих је 282 девојчица. 
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  Укупан број ученика који су уписали Средњу музичку школу школске 2021/22. године је 60. 

   

   

   

 

 

 

 

 

Изборни предмети 

грађанско васпитање    верска 

1.               3 (2 девојчица)   2 (1 девојчицa) 

2.    3 (1 девојчица)   5 (1 девојчица) 

3.    4 (1 девојчица)               5 (3 девојчицe) 

4.    8 (5 девојчицe)   2 (2 девојчица) 

 

 

 

Успех ученика Основне музичке школе ,,Коста Манојловић, Смедерево на 

крају школскe 2021/22. године. 
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Раз. теоретичар етно-

музиколог 

извођач укупно ученика укупно ученица поновци 

1. 7 

4 дев. 

5 

5 дев. 

9 

4 дев. 

8 

(2 само  МШ) 

13 

(3 само МШ) 

1 

2. 5 

1 дев. 

1 

1 дев. 

7 

3 дев. 

8 

(6 само МШ) 

5 

(2 само МШ) 

0 

3. 4 

3 дев. 

3 

2 дев. 

7 

2 дев. 

7 

(5 само МШ) 

7 

(4 само МШ) 

0 

4. 5 

(3  дев.) 

3 

(3  дев.) 

4 

(2  дев.) 

4 

(3  само МШ ) 

8 

(7 само МШ ) 

0 

укупно 
21 
(11 дев) 

12 
(  11 дев.) 

27 
( 11 дев) 

27 
(16 само МШ ) 

33 
(16само МШ ) 

0 
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хармони

ка 
61 12 15 6 1 / / 45 16 1 

клавир 179 61 43 5 3 / / 159 20 / 

гудачи 65 19 12 4 1 1 1 53 9 3 

гитара 61 31 14 1 / / / 53 8 / 

дувачи 50 17 9 5    / / / 46 4     2 

певачи 37 5 5 / / / / 10 1 9 

укупно 453 145 98 21 5 1 1 366 58 15 

 

*НАПОМЕНА – у табели нису приказани ученици првог разреда који су описно оцењени, 

већ су само сумирани у колони ученика који су завршили разред.  

 

Просечне оцене из главног предмета по разредима, основна школа 

   

Школска година 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Инструмент/разред II III IV V VI II III IV V VI II III IV V VI 

Виолина/чело 4,11 3,7 3,88 4,2 4,25 3,5 3,8 2,1 3,66 2,3 4,3 3,5 4,6 3,33 2,87 

Гитара  4 4 4,3 4,8 5 5,00 4,55 4,37 4,14 3,60 4,93 4,86 5,00 4,50 4,40 

Клавир 4,53 4,4 4,16 4,43 4,21 4,56 3,48 3,59 4,42 4.21 4,78 4,23 3,87 3,11 3,83 

Хармоника 4,67 3,93 4,38 4,67 4,2 3.93 4.32 3.50 4.12 4.25 3,94 4,52 4,82 2,5 3,79 

Дувачи 4,8 4,7 4,4 5 4 4,5 4,5 3,85 3,8 5,00 5,0 4,25 4,5 5,0 4,0 

Соло певање 4,33     4,75     4,3     

Српско традиционално 

певање 
4,66     3,33     4,69     

   

  

 Просечне оцене из теоретских предмета по разредима, основна школа 

Школска година 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

разред II III IV V VI II III IV V VI II III IV V VI 

Шестогодишње 

школовање 
4,06 4,38 4,0 4,52 

4,07 

/ 

3,93 

4,45 3,9 3,97 3,51 

3,84

/ 

3,65 

4,20 4,60 3,85 4,20 

4,0 

/ 

3,8 
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  Просечне оцене успеха средње школе по разредима  

 

 

  Изостанци по ученику 

Школска година 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Број изостанака укупно неоправдани укупно неоправдани укупно неоправдани 

ОМШ 12,57 1,11 23,56 3,78 22,52 3,83 

СМШ 60,96 2,09 115,41 6,71 110,58 6,82 

    

Успех ученика среднје школе 

 

 Први разред: 

Број уписаних ученика је 16. 

Са позитивним успехом завршило је разред 13 ученика:  

6 одличних 

6 врлодобрих 

1 добар 

Укупан просех успеха одељења: 4,39 

Владање примерно има 15 ученика, док 1 ученик има укор одељенског већа и смањену 

оцену из владања на (добро 3). 

Укупан број изостанака у одељењу је 1240, од чега 1185 опрвданих и 55 неоправданих. 

Награде: 

Републичко такмичење - Београд: српско традиционално певање 

Јанићијевић Доротеја   1 – награда 

солфеђо/теорија 

Четворогодишње 

школовање 
солфеђо/теорија 

4,66 4,43 

3,0 

/ 

2,88 

  4,50 4,33 

3,71

/ 

3,57 

  2,0 5,0    

Школска година 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

разред I II III IV Пон  I II III IV Пон  I II III IV Пон  

успех 4,19 4,42 4,20 4,25 1 4,54 4,26 4,10 4,12 - 4,10 4,37 4,31 4,1 2 
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Јовановић Вељко            1 – награда 

Групно певање:  Јанићијевић Доротеја , Симић Мила, 

Шпаровић Зорица     1 – награда 

Такмичење гудача – Ниш: 

Денић Ђурђина              3 - награда 

Други разред:   

 Број уписаних ученика је 11, један ученик је напустио сколу, а 10 ученика је завршило разред 

са следећим  успехом: 

6 одличних; 

3 врлодобрa; 

1 добар; 

1 ученик има недовољан успех; 

Укупан број изостанака: 1616 од чега је 1581 оправдан и 35 неоправданих; 

Један ученик има укор одељенског већа и смањену оцену из владања на (врлодобро 4). Сви 

остали ученици имају примерно владање. 

Трећи разред: 

Број уписаних ученика у одељењу је 14. Један ученик је у току године прешао у ванредне 

ученике. 

Са позитивним успехом школску годину је завршило 11 ученика: 

 одличних       - 6 

врлодобрих   -3 

добрих           - 2 

Један ученик има недовољан успех; 

Један ученик је неоцењен; 

Просечна оцена успеха одељења на крају школске године: 4,31; 

Укупан број изостанака је 1970, од чега  1032 оправдана и 38 неоправданих; 

Сви ученици имају примерно владање. 

 Награде: 

„Guarneri fest“: 

Ивковић Ђорђе      2. награда     (виолина) 
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Општинско такмичење из Српског језика – граматика: 

Уламовић Катарина     3. место 

- Четврти разред:  

Од 12 уписаних ученика, њих 10 је завршило четврти разред и то са следећим успехом: 

 одличних     - 4 

врлодобрих - 4 

добрих          - 1 

 довољних    -1 

Неоцењено је 2 ученика 

Укупан просек : 4.11  

Укупан број изостанака је 1773, од чега  1709 оправданих и 64 неоправданих; 

Примерно владање има 11 ученика, док 1 ученик има укор одељенског већа и смањену 

оцену из владања на (врлодобро 4) 

Награде: 

Републичко такмичење: 

Ђекић Софија       1. награда  (српско традиционално певање) 

Поред регуларног рада са ученицима, одвијао се рад у оквиру допунске и додатне наставе, а 

у одређеним околностима било је прилике за појачани рад са ученицима, реализован кроз 

разговоре са њима и њиховим родитељима у сарадњи са педагогом и директором школе, уз 

њихову подршку и помоћ. 

Ове мере су допринеле бољем односу према раду, бољем успеху и смањеном броју 

изостанака. 

  

● Мере за побољшање успеха:  могућност редовног и уобичајеног рада са ученицима а 

не опција „учења на даљину“, „рад, ред и дисциплина“, боља и редовна сарадња са 

родитељима, редовно похађање наставе, организација додатне и допунске наставе, 

набавка инструмента за вежбање код куће. 

  

● Предлог Стручног већа за спровођење мера у циљу побољшања владања: 

поступност у појачаном васпитном раду са ученицима, појачана контрола понашања 
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ученика у школи (у  ходницима, у учионицама, испред школе...), боља координација и 

сарадња професора међусобно, као и са разредним старешинама. 

● Предлог Стручног већа за унапређење квалитета наставе: 

Стандардни и уобичајени начин реализовања наставе у школској учионици, техничка 

подршка наставницима и ученицима у случају поновне потребе одвијања „учења на даљину“ 

без ослањања на приватне ресурсе наставника и ученика, климатизација учионица, набавка 

инструмената, финансирање семинара за наставнике од стране оних који су законом у 

обавези да то раде, финансирање Републичког такмичења, фотокопир апарат у зборници за 

потребе наставе, боља и садржајнија сарадња међу колегама са одсека и са других одсека у 

циљу размене искустава, благовремена и квалитетнија сарадња са родитељима у циљу 

побољшања успеха и квалитета рада ученика. 

 
 

Број изостанака за крај школске 2021/22.год. 
 

Разред Оправдани 
изостанци 

Неоправдани 
изостанци 

СВЕГА 

I 1185 55 1240 

II 1581 35 1616 

III 1932 38 1970 

IV 1709 64 1773 

I-IV 6407 192 6599 

 
Педагог школе  

Тијана Тодоров 
 

 

III  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

Ритам радног дана у школи, динамика током школске године, 

класификациони периоди 

  Образовно-васпитни рад у школској години организован је и успешно реализован кроз 

редовну, допунску, додатну наставу, припремну наставу, слободне, ваннаставне и 

ваншколске активности, културне и јавне делатности школе и сарадњу са локалном 

заједницом. Због недостатка простора у оквиру основне музичке школе, и ове школске 

године смо наставили са шестодневном радном недељом, односно, настава се одржавала и 
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суботом. Организација рада ненаставног особља суботом, текла је у складу са одлукама 

директора, односно Школског одбора. 

 Настава у нижој музичкој школи је реализована по утврђеном распореду часова. И то 

индивидуално (изучавање главног предмета) и групно - групна настава теорије музике, 

солфеђа, хора и оркестара, према Плану и програму васпитно-образовног рада у школама за 

основно музичко образовање. Ови часови су обавезни и то за ученике од 1. до 6. разреда. 

 Часови допунске наставе, додатне наставе, као и рад секција, одржавали су се после 

редовне наставе и по потреби, с обзиром на специфичности наставе у музичкој школи, а у 

складу да Школским програмом школе, као и мерама које предлаже Кризни штаб због 

Ковида19. 

 

а) Ритам радног дана у школи, основна музичка школа: 

 Шестодневна радна недеља 

 Због недостатка простора у оквиру основне музичке школе, и ове школске године 

настављено је са шестодневном радном недељом, односно, одржавана је настава и суботом. 

Школа је у току ове школске године радила и суботом у времену које је било усклађено са 

распоредом часова. Организација рада ненаставног особља суботом, текла у складу са 

одлукама директора и Школског одбора. 

а) Ритам радног дана у школи, основна музичка школа: 

 Настава се изводила по утврђеном распореду часова. Настава у школи је 

индивидуална (изучавање главног предмета) и групно - колективна настава: теорије музике, 

солфеђа, хора и оркестара, према Наставном плану и програму васпитно-образовног рада у 

школама за основно музичко образовање. Ови часови су обавезни и то за ученике од 1. до 6. 

разреда. 

 Трајање часова индивидуалне наставе (14 инструмената) од 1. до 3. разреда је 30 

минута за клавир, виолину, виолончело, хармонику, флауту и гитару, а од 4. разреда као и у 

групној настави, часови трају 45 минута. Код дувачких инструмената (кларинет, саксофон, 

труба, фагот и тромбон) и на традиционалним народним инструментима у 1. и 2. разреду час 

траје 30 минута, а у 3. и 4. разреду 45 минута. На одсеку за соло и традиционално народно 

певање и свирање у 1. разреду час траје 30 а у 2. разреду 45 минута (за ученике који су 

школовањ започели до 2019/2020.шк.год.). 



27 

 

  Часови допунске наставе и додатне наставе одржавали су се после редовне наставе и по 

потреби, с обзиром на специфичности наставе у музичкој школи и мерама кризног штаба. 

   Наставни процес у школи, од понедељка до петка, одвијао се од 7.30 - 2030 сати, у две 

смене, прва смена од 0730до 1330 и друга од 1400 до 2030 часова. Суботом је настава 

организована само у првој смени, од 800 до 1400 часова. Распоред рада је сачињен, како за 

индивидуалну, тако и за групну наставу. Распоред часова ученика је усклађен са распоредом 

основних школа, које ученици похађају. 

 

б) Ритам радног дана у школи,  средња школа: 

   

  Настава стручних предмета по наставном плану и програму, изводила се индивидуално за 

инструмент, где је за гудачке, дувачке инструменте и соло певање, поред наставника главног 

предмета, присутан и корепетитор у оквиру плана рада. У  групној настави од 8 ученика, 

настава се изводила за следеће предмете: теорија музике, солфеђо, хармонија, контрапункт, 

музички облици, хорско дириговање. За све остале стручне предмете, настава се изводила за 

по 15 ученика, а хор и оркестар до 60 ученика. Настава општеобразовних предмета се 

изводила за све ученике једног разреда. 

   Наставни процес у школи, од понедељка до петка, одвијао се од 8.30 - 2030 сати, у две 

смене, прва смена од 800 до 1330 и друга од 1400 до 2030 часова. Суботом се настава 

организовала само у првој смени, од 800 до 1400 часова. Распоред рада је сачињен, како за 

индивидуалну, тако и за групну наставу. Распоред часова ученика је усклађен са распоредом 

осталих школа, које ученици похађају. 

  Часови допунске наставе, додатне наставе, као и рад секција одржавали су се после 

редовне наставе и по потреби, с обзиром на специфичности наставе у музичкој школи. 

 

Испити су се полагали по утврђеном распореду, без великих гужви, без чекања, са 

минималним бројем наставника, како је и било препоручено од стране Министарства. 

Испити за основну школу су се држали од 23.05. – 4.06, и испите су полагали само завршни 

разреди. Од 6.-18.06. су били органозовани остали испити у школи. Пријемни испит је 

одржан у периоду од 13.-15.05.2021. 
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ОСТАЛА ДЕШАВАЊА 

НОКОС 

НОКОС, планиран за децембар месец као и КЛАВИТАС и САКСОФОНИЈАДА који су планирани 

за мај месец нису одржани због новонастале ситуације изазване Корона вирусом и мерама 

заштите. 

 

Екскурзије, дан школе, полагање завршног испита, саопштење успеха и 

подела ђачких књижица  

Музичка школа је, својим годишњим планом рада утврдила време реализације екскурзије 

и време када ће надокнадити наставне дане у којима је она реализована, када ће 

надокнадити дан школе, ако је он наставни дан према календару, време саопштавања 

успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, време поделе 

сведочанстава и диплома ученицима завршних разреда. Такође, школа је својим 

годишњим планом рада утврдила полагање годишњих испита завршних разреда.  

На основу Закона о основној и средњој школи, предвиђена су четири класификациона 

периода, када се сумирају постигнути резултати и утврђује успех ученика. Време почетка 

сваког периода одређено је календаром школе. 

  Према одредбама Правилника, као и претходних школских година, свечане поделе ђачких 

књижица, на крају другог полугодишта, ученицима (осим ученицима завршних разреда), 

обављен је 28. јуна 2022. године.  

 

Екскурзија ученика 

 

ИЗЛЕТ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ МШ“Коста Манoјловић“  
 

РЕЛАЦИЈА: Смедеревo-Сремски Карлпвци-Нoви Сад-Смедеревo 

РЕАЛИЗАЦИЈА: петак, 29.април 2022.гoдине  
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ПРЕВОЗНИК: Dunav express Смедеревo  

ВОЗАЧ: Драган Никплић  

БРОЈ ПУТНИКА: 31 ученик и 2 наставника – први разред :13, други разред :4, трећи разред 8 и 

четврти разред: 6; наставници, пратипци групе: Тања Петрпвић и Романа Репустић  Николић  

У предвиђенпм временскпм перпду, од 7.15 дп 7.30, сви смо се окупили и кренули у 7.30 

преко Панчева, па старим путем ка Сремским Карлпвцима. У 9.30 је направљена пауза  на MВ 

пумпи надпмак С.Карлпваца у трајаоу од ппла сата. У 10.00 смо наставили путоваое.  Ученици 

су изразили жељу да посете најзначајније локалитете у С.Карлпвцима и Новом  Саду уз 

пратњу стручног водича. Наставници, пратиоци групе су телефпнским путем  контактирали ТП 

С.Карлпваца и најавили дплазак групе.  

У 10:30 је група стигла у Сремске Карлпвце. Лаганпм шетопм поред Српске правпславне 

богпслпвије, преко трга Бранка Радичевића, стигли смо до туристичке организације. 

Наставници су обавештени да за обилазак локалитета у Сремским Карловцима, сви водичи су 

заузети и да једино можемп ући у Саборну цркву без водича и да се не плаћа улаз. За 

обилазак Петроварадинске тврђаве и центра Новог Сада, ангажован је стручни водич, по 

цени од 240 динара по ученику (рачун у прилогу извештаја).  

 

 

Наставници су са ученицима прошетали поред (без уласка) значајних локалитета у центру  

(Карлпвачка гимназија, чесма Четири лава, Патријаршки двор, Бпгпслпвијa). Обишли смо  

Саборну цркву. Кроз разговор смо се сви подсетили значајних историјских података, у вези  

ових здања. Прокпментарисали смо и о легенди везану за чесму Четири лава, као и који су  

дпмаћи филмови снимљени на овој лпкацији.  
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У 12.30 смо наставили пут ка Петрпварадину. На паркингу Петрпварадинске тврђаве  смо 

били окп 13 часова. Група се попела на тврђаву и поред сликарски атељеа стигла до зграде 

Академије Уметнпсти. Испред Академије, сачекао нас је професор Зоран Крајишник и 

спрпвео нас је до концертне сале. Уследила је презентација коју су спровели професпри 

Зоран Крајишник и Ира Проданпв. Упознати смо са истпријатпм рада ове устанпве, познатим 

и врсним уметницима из области глуме, сликарстава и музике. Ученици су упознати са свим 

модулима а акценат је дат на музичком модулу, као и о РАЗМУСУ и могућнпстима у изградњи 

каријере ка музички уметник, педагог, музиколог и етномузиколпг. Нарочито се истакао 

мотивацион говпр прпф.Ире Проданпв, који никог није оставио равнодушним. Читаву 

презентацију су пратили слајдпви на пројектору, као и кратки документарни филмови. 

Презентација је завршена у 14.45.  

Ангажовани туристички водич Марио, нас је по догпвору, чекао испред Академије, па смо сви 

заједно кренули у разгледање Петроварадинске тврђаве. Водич нас је уппзнао са свим 

најзначајнијим истприским подацима у вези изградње и одбране Петрпварадинске тврђаве. 

На крају је уследило сликање кпд сата на тврђави.  

Око 15.45 смо се упутили ка Новпм Саду. У току впжње, водич нас је уппзнао са настанком и 

називом пвог града на обали Дунава. Од Дунавског кеја, пешачком турпм са водичем, смо 

обишли Дунавски парк, Змај Јпвину улицу, Патријаршки дом, Катедралу и Градску кућу. 

Ученици су се захвалили водичу на труду уз коментар да су најбпљи локални водичи, као и да 

их водич Марио подсећа на наставника историје, Филипа Тешића. Након тога је уследило 

слпбоднп време у трајању од 45 минута. Скуп је бип предвиђен у 17.40 код споменика чика 

Јове Змаја. Сви ученици су били тачни и кренули смо ка паркингу, где нас је чекао аутпбус. Из 

Новп Сада смо кренули у 18 часпва и старим путем смо у Смедеревостигли у 20.50.  

Пвај излет, са посетом Академије Уметнпсти у Новпм Саду, је успешно изведен. Циљ 

студијског путовања је остварен јер су ученици изразили жељу да упознају и остале музичке 

факултете у Србији. Успешнпст овпг излета красе изнад свега, наши ученици, које овом 

приликом похваљујемо за изузетну дисциплину и заинтереспванпст.  
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НАСТАВНИЦИ - ПРАТИПЦИ ГРУПЕ  

Тања Петрпвић Романа Репустић Никплић 

 

IV ИНТЕРНИ ЧАСОВИ И ЈАВНИ НАСТУПИ УЧЕНИКА 

Сви ученици су у току школске године испунили обавезу што се тиче интерних часова, 

на којима су наступили бар једном, и јавних наступа. 

Јавни наступи, редовни и ванредни, обухватили су различите класе, а реализовани су у 

виду концерата и других јавних наступа ученика, што у самосталној организацији школе, што 

у сарадњи са културним институцијама у граду. 

 Наставни планови који су реализовани у току школске 2021/2022. године предвиђени 

су планом и програмом основног и средњег образовања у музичким и балетским школама 

Србије.  

 Настава је реализована успешно и у издвојеном одељењу музичке школе  у Основној 

школи „Бранко Радичевић“ у Лугавчини и просторијама у основној школи „Свети Сава“ у 

Смедереву.  
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V ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ  

 

 Поред обавезног васпитно-образовног рада, који је обављен током школске 

2021/2022. године, ученици и наставници узели су значајно учешће у извођењу ваннаставних 

активности, а све у циљу унапређивања наставе, истицања знања, учења и позитивних 

навика ученика. 

  Због новонасталае ситуације у држави због Корона вируса, нису одржана планирана 

учешћа на свим такмичењима. 

  Музичка школа ове године није била домаћин два, сада већ значајна такмичења. Наиме, 

није организовано је такмичење клавириста – Клавитас, дванаести пут до сада, које је од 

школског такмичења већ прерасло у такмичење више школа са подручја Србије, и 

интернационална манифестација за саксофонисте – Саксофонијада, која није организована 

тринаести пут до сада, а седми пут у Концертној сали Музичке школе, због новонастале 

ситауције изазване корона вирусом. 

   

  Резултати такмичења: 

1. Димитрије Думановић, I OМШ, II награда, кл. Ј. Угринић, Меморијал „Коста 

Манојловић“, Смедеревска Паланка, децембар 2021. 

2. Милица Вучковић, I OМШ, II награда, кл. Ј. Угринић, Меморијал „Коста 

Манојловић“, Смедеревска Паланка, децембар 2021. 

3. Миљана Златановић, II OМШ, II награда, кл. Ј. Угринић, Меморијал „Коста 

Манојловић“, Смедеревска Паланка, децембар 2021. 

4. Дана Аранђеловић, I OМШ, I награда, кл. Ј. Ераковић, Меморијал „Коста 

Манојловић“, Смедеревска Паланка, децембар 2021. 

5. Дана Аранђеловић, I OМШ, I награда, кл. Ј. Ераковић, Међународно такмичење 

„Даворин Јенко“, Београд, март 2022. 

6. Василије Вујић, IV OМШ, II награда, кл. С. Цветковић, Међународно такмичење 

„Даворин Јенко“, Београд, март 2022. 

7. Дана Аранђеловић, I OМШ, I награда, кл. Ј. Ераковић, 26. Међународно такмичење 

младих пијаниста, Шабац, март 2022. 
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8. Лила Милошевић, I OМШ, III награда, кл. С. Васиљев, Републичко такмичење 

музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

9. Дуња Миленковић, III OМШ, III награда, кл. С. Васиљев, Републичко такмичење 

музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

10. Дана Аранђеловић, I OМШ, II награда, кл. Ј. Ераковић, Републичко такмичење 

музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

11. Ружица Бајић, IV OМШ, III награда, кл. Б. Јевтић, Републичко такмичење музичких 

школа Србије, Београд, април 2022. 

12. Лара Протић, III ОМШ, ЛАУРЕАТ, кл. Ј. Симић, Републичко такмичење музичких 

школа Србије, Београд, април 2022. 

13. Доротеја Јанићијевић, I СМШ, I награда, кл. Ј. Станојевић, Републичко такмичење 

музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

14. Софија Ђекић, IV СМШ, I награда, кл. Ј. Станојевић, Републичко такмичење 

музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

15. Вељко Јовановић, I OМШ, I награда, кл.  Ј. Станојевић , Републичко такмичење 

музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

16. Хелена Стојић, III ОМШ, I награда, кл. Ј. Симић, Републичко такмичење музичких 

школа Србије, Београд, април 2022. 

17. „Прваци“ и „Видик“, ОМШ и СМШ, I награда, кл. Ј. Станојевић и Ј. Симић, 

Републичко такмичење музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

18. Марија Ђурђевић, IV OМШ, I награда, кл. М. Ђорђевић, Републичко такмичење 

музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

19. Анђелка Петковић, V OМШ, III награда, кл. Т. Црногорац Милановић, 

Међународно такмичење гудача, Ниш, април 2022. 

20. Миљана Златановић, II OМШ, III награда, кл. Ј. Угринић, Међународно такмичење 

гудача, Ниш, април 2022. 

21. Ђурђина Денић, II OМШ, III награда, кл. Ј. Угринић, Међународно такмичење 

гудача, Ниш, април 2022. 

22. Василије Вујић, IV OМШ, I награда, кл. С. Цветковић, Меморијал „Матусја Блум“, 

Сарајево, мај 2022. 

23. Мила Симић, VI OМШ, I награда, кл. А. Бојичић, Меморијал „Матусја Блум“, 

Сарајево, мај 2022. 
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24. Анђелка Петковић, V OМШ, I награда, кл. Т. Црногорац Милановић, 65. Фестивал 

музичких и балетских школа Србије, Ниш, мај 2022. 

25. Василије Вујић, IV OМШ, I награда, кл. С. Цветковић, 65. Фестивал музичких и 

балетских школа Србије, Ниш, мај 2022. 

26. Софија Ђекић,  III OМШ, II награда, кл. Д. Тасић, 65. Фестивал музичких и 

балетских школа Србије, Ниш, мај 2022. 

27. Дуња Миленковић, III OМШ, II награда, кл. С. Васиљев, 65. Фестивал музичких и 

балетских школа Србије, Ниш, мај 2022. 

28. Вања Жарковић, III OМШ, III награда, кл. Б. Бринић, „Млади виртуоз“, Београд, мај 

2022. 

  VI  КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

   

  Културна и јавна делатност школе произилази из њене друштвено-културне улоге и 

афирмације у граду. Школа je и ове године увела ученике у јавни и културни живот кроз 

сарадњу са градом Смедеревом, и сарадњу са одговарајућим институцијама Града. Школа је 

сарађивала са школама основног и средњег образовања, предшколским установама, као и са 

свим друштвеним и културним организацијама, ради учешћа у обележавању свих државних 

празника, као и празника и манифестација од локалног и државног значаја. Школа је активно 

сарађивала и са осталим музичким школама широм Србије и као и до сада била активни 

учесник на Фестивалу и скоро свим такмичењима. Школа је ове године, нажалост, због 

ванредног стања и услова рада није била и  домаћин  два такмичења – Саксофонијаде и 

Клавитаса,  од којих је прво интернационалног карактера. 

  У току школске године ученици и професори Музичке школе „Коста Манојловић”  у 

сарадњи са културним и друштвеним институцијама града нису учествовали су на бројним и 

разноврсним културним манифестацијама на којима наступамо дуги низ година, али и на 

манифестацијама у складу са потенцијалним позивима који током школске године буду 

пристигли на адресу школе и директора (сусрети са композитором, промоције књига, 

презентација нових музичких дела, фести- вала, такмичења, и друге), због мера Кризног 

штаба и сутауције наставе због КОВИДА 19. 
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  Музичка школа по својој специфичности, представља центар културних збивања града, а 

све своје активности реализује и у сарадњи са осталим релавантним градским институцијама.  

  Основни програм представља програм Новогодишњих концертних свечаности, који се 

сваке године традиционално реализује током децембра наступањем наших ученика и 

наставника у школи и другим градским институцијама. По завршетку НОКОС-а 

(новогодишњих концертних свечаности које трају читавог децембра), сваке године 

обелажава се и дан школе посебним наступом најбољих ученика учесника.  

  Свечаним концертом, обележен је и дан Светог Саве, концертом „Мами на дар“ осми март, 

и традиционалним завршним концертом крај школске године. Све ово нажалост због 

увођења мера од стране кризног штаба није могао да се одржи..   

  Ученици средње музичке школе током целе године нису учествовали  у организацији 

пригодних концерата у школској концертној сали и осталим градским салама, отворене за 

публику због мера Кризног штаба. 

  Концертна сала школе ове године није била је на располагању и за одржавање различитих 

врста изложби.  

  Током године нису одржавани и промотивни школски концерти за ученике вртића, 

основних и средњих школа.  

  Ученици Музичке школе су наступали и на свим осталим градским манифестацијама на 

које су до сада били позивани (у сарадњи са градским Музејом, Народном библиотеком, 

Домом здравља, Галеријом савремене уметности...) . 

  Културна и јавна делатност школе најуже је повезана са њеном образовно-васпитном 

улогом. Школа организује школске и ваншколске јавне наступе ученика и професора. 

  Они наступају или као солисти или као чланови ансамбла, оркестра и хора. 

  Концертом, поводом свечаног пријема првака, који се организује крајем августа, школа је 

започела школску годину. 

  На манифестацијама „Смедеревска јесен” и „Смедеревска песничка јесен“ током месеца 

септембра, школа је раније узимала учешће наступима својих ученика, ове године није 

одржано због КОВИДА19. 

  Наши ученци наступају на бројним пригодним манифестацијама у градској управи и 

осталим градским институцијама (галерија, музеј, болница, архив, библиотека...) 
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  У децембру, МШ организује традиционално НОКОС (Новогодишње концертне свечаности) 

које започињу Мојим првим концертом (ученика првог разреда основне музичке школе) и 

настављају се низом концерата стручних актива, дечијом опером и завршавају свечаним 

концертом поводом Дана школе.  

  Свечаном академијом 27.јануара обележава се  школска слава Свети Сава. 

  У марту, стручно веће дувачких инструмената организује међународно такмичење 

саксофониста под називом „Саксофонијада“, које ове године због ванредног стања није 

одржано. 

  У мају месецу, стручно веће клавириста организује међународно такмичење „Клавитас“, 

које ове године због ванредног стања није одржано. 

  У оквиру ових такмичења организују се мајсторски курсеви и наступи еминентних 

уметника. 

  Поводом 8. Марта, стручна већа организовала су и ове године концерте под називом 

„Мами на дар“. 

  Клавирски одсек је од прошле школске године започео сарадњу са клавирским одсецима 

из Музичке школе из Пожаревца и музичком школом из Рибнице, Словенија. У оквиру 

сарадње организују се узајамни концерти, стручни семинари и гостовања. 

  Наши ученици током целе школске године узимају учешћа на бројним домаћим и 

  међународним такмичењима. Њима се организују јавни наступи, смотре, преслушавања, 

стручни семинари као и медијске промоције разних врста. 

  Школа организује бројне мајсторске курсеве истакнутих музичких педагога и извођача. 

  Такође организује и разна предавања, семинаре, трибине, саветовања и сличне скупове 

везане за музичку педагошко-извођачку проблематику. 

  Ове године, због увођења вандредног стања крајем маја ученици завршног разреда 

средње школе инструменталног одсека нису приредили матурске концерте. 

  Организују се и концерти гостујућих музичких уметника, наставника школе као и бивших 

ученика. 

  Организују се медијске промоције разних врста на радију и телевизији. 
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VII ОРГАНИ ШКОЛЕ 

Орган управљања – школски одбор (VIII) 

 

 Школски одбор је током школске године имаo 9 седница.  

Орган управљања установе: 

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о 

организацији и систематизацији послова;  

2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм 

образовања и васпитања), развојни пла годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом 

остваривању, вредновању и самовредновању;  

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;  

4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;  

5) усваја извештај о п ословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, 

односно наставе у природи;  

6) расписује конкурс за избор директора установе;  

7) даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;  

8) закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. овог закона;  

9) одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора установе;  

9а) образује комисију за вођење дисципли нског поступка против директора и доноси одлуку 

о одговорности директора за тежу повреду радне обавезе или повреду забране из члана 

110113. овог закона; н,  

10) доноси одлуку о проширењу делатности установе;  
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11) разматра поштовање општих принципа, остварив ање циљева образовања и васпитања и 

стандарда образовних постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и 

остваривање образовноваспитног рада;  

12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;  

13) о длучује по жалби на решење директора;  

14) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом. Орган 

управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. Седницама органа 

управљања присуствује и учествује у њиховом одлучивања. раду представник синдиката у 

установи, без права Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два 

представника ученичког парламента, без права одлучивања. За обављање послова из своје 

надлежности орган управљања одг овара органу који га именује и оснивачу.    

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. 

  Седницама школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду, представник 

синдиката у школи без права одлучивања. Седницама школског одбора, када се одлучује о 

питањима везаним за средњу школу и када школски одбор одлучује по питањима из члана 

119. присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента без 

права одлучивања. 

 Школски одбор има девет чланова и председника. Чине га по три представника 

запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. 

 Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина града Смедерева на 

период од четири године. Председника бирају чланови већином гласова од укупног броја 

чланова органа управљања. 

Послови и временски оквири рада школског одбора: 

1. ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

- Усвајање Школског програма за наредну школску годину ( најкасније два месеца пре 

почетка наставе -  крај јуна) 
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- анализа и усвајање Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе (до 15. 

септембра) 

- анализа и усвајање Годишњег плана рада школе (до 15. септембра) 

- Усвајање општих аката (децембар) 

- Анализа остваривања Годишњег плана рада школе  

2. ОРГАНИЗАЦИОНО - МАТЕРИЈАЛНА ПРОБЛЕМАТИКА 

- Анализа финансијског стања школе (децембар) 

- Усвајање завршног рачуна школе (фебруар) 

- Прикупљање средстава за поправке објекта (март) 

- Прикупљање средстава за набавку савремене опреме (фебруар) 

3. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

- Анализа сарадње са средином  

- Реализација културне и јавне делатности Школе (септембар- јун) 

4. КАДРОВСКА ПРОБЛЕМАТИКА 

- анализа извештаја о раду директора школе (септембар, фебруар,  јун) 

- анализа стручне заступљености наставе (септембар, фебруар, мај) 

О току и начину реализације, као и о времену одржавања седница сачињен је детаљан 

записник. 
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Орган руковођења – директор школе(IX) 

  

Директор школе је у току школске 2021/2022. године успешно обављао послове из свог 

делокруга. Помоћници директора су успешно организовали, руководили и били одговорни  

за педагошки рад школе, успешно координирали и рад стручних већа и других стручних 

органа установе. 

 

Извештај директора за школску 2021/2022 

 

Школска година је почела без проблема и у складу са званичним наставним 

календаром. Директор је образовао стручна тела и тимове. Конституисан је нови сазив 

Савета родитеља, којој је присуствовао директор. Досадашња пракса је била да свакој 

седници Савета родитеља присуствује директор и у којима заједно долазе до решења 

одређених проблема. Такође, директор је укључен у решавање појединачних проблема тако 

што родитељи долазе лично код директора, па затим у координацији са другим телима 

установе приступа се решавању проблема. 

У току првог полугодишта ученици наше школе су наступали на свим манифестацијама 

које организује Град. Наши бивши матуранти су веома успешно наставили школовање у 

домаћим и иностраним центрима уметности и културе. Од школске 2022/23 креће са радом 

припремни разред, који је планиран годинама у назад.  

НОКОС ове године, као и такмичења у нашој организацији – Клавитас и Саксофонијада 

нису одржани, због епидемиолошке ситуације, и забране окупљања већег броја људи у 

затвореном простору.  

Настава се одвијала редовно, што је довело до одличних резултата које су наши 

ученици и наставници остварили. На такмичењима која се налазе на списку признатих 

такмичења од стране Министарства, остварени су запажени резултати.  
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После вишегодишњег планирања, урађен је тоалет у школи. Ово је уједно и прва 

комплетна санација, по највишим стандардима. Окречено је степениште и први спрат школе, 

замењени су плафони на две учионице, и комлетно је обновљена боја. Први пут од кад 

постоје клавири у школи, урађен је комлетан сервис на клавирима који се користе у 

учионицама за одржавање наставе клавира. Обезбеђена су средства за куповину новог 

пианина, који треба да стигне до краја календарске године. Купљено је професионално 

виолончело, као и мајсторска виолина. Ово су инструменти на којима наши ученици могу 

бити конкурентни другима на такмичењима. Купљени су електрични клавири за 

корепетицију, и једну учионицу солфеђа. Уграђен је нови калориметар на систем грејања, 

тако да грејну сезону дочекујемо спремни. Урађено је дихтовање прозора, као и замена 

маханизама на прозорима који су старије генерације, тако да спремно дочекујемо грејну 

сезону. Кров који је био у јако лошем стању, је саниран, и очекујемо до краја календарске 

године да буде у потпуности замењен, мада је и у оваквом стању безбедан. У плану је 

набавка нових клавира за корепетицију и целе мајсторске виолине. Радиће се на 

прибављању средстава за даље радове, али на првом месту за набавку и поправку 

инструмената. 

Гвозден Ераковић 

 

Извештај помоћника директора 

Извештај помоћника директора за школску 2021/2022. год. 

Љиљана Маринковић 

СЕПТЕМБАР:      

1. Припреме за почетак школске године у складу са препорукама Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја за превенцију корона вируса у школској 

средини 

2. Организовање образовно – наставног процеса у условима пандемије 

3. Поступак јавне набавке за превоз радника 

4. Систем ЈИСП – систематизација радних места, уношење и ажурирање података о свим 

запосленима 
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5. Учешће у изради годишњег плана 

6. Сарадња са педагогом – број и структура ученика 

7. Сарадња са локалном самоуправом - планирање буџета 

8. Израда решења о признавању оцена из других школа 

9. Припремање распореда часова – уношење података за распоред за огласну таблу 

10. Израда распореда за огласну таблу 

11. Израда спискова класа 

12. Учешће у раду тима за безбедност – Израда акционог плана за 2021/2022. 

13. Организовање израде иницијалног теста из српског језика за средњу школу, анализа 

резултата и слање резултата ЗУОВ-у 

 

ОКТОБАР: 

1. Праћење рада наставника у условима пандемије 

2. Ажурирање система ЈИСП – штампање тражених података за достављање Школској 

управи 

3. Попуњавање образаца за припремљеност школе 

4. Прибављање понуда за превоз ученика за такмичења 

5. Расписивање конкурса на одређено 

6. Поручивање просветне документације 

 

НОВЕМБАР: 

1. Спровођење конкурса за радниике на одређено време и  учешће у раду комисије 

2. Учешће у раду тима за заштиту од злостављања и занемаривања 

3. Сарадња са наставницима – Помоћ наставницима у отварању записника за годишње 

испите 

 класификовање записника по активима и разредима 

 прегледање и архивирање старих записника 

4. Попуњавање контролних листи за долазак просветне инспекције 

5. Израда допуне предлога за буџет 

6. Сарадња са родитељима ученика 
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7. Састанак педагошког колегијума – дефинисање активности  

8. Учествовање у припреми и организацији ванредних испита у новембарском року 

 

ДЕЦЕМБАР: 

1. Ажурирање података у информационом систему ЈИСП 

2. Сарадња са Рачунским центром у изради Финансијских планова у ЈИСП-у 

3. Састављање и слање писама родитељима у сарадњи са разредним старешинама 

4. Учествовање у раду педагошког колегијума 

5. Припрема седнице на крају првог полугодишта  

 

ЈАНУАР: 

1. Организовање семинара за ученике средње школе 

2. Вршење увида у педагошку документацију  

3. Попуњавање података у Е ценусу о планираном упису у средњу школу 

4. Припремање седнице Наставничког већа  

5. Пријављивање ученика за Републичко такмичење 

6. Рад у комисији за пријем радника на одређено време 

 

ФЕБРУАР: 

1. Израда ПРМ обрасца за Школску управу 

2. Израда плана уписа у средњу школу 

3. Ажурирање података у систему ЈИСП 

4. Израда финансијских извештаја у систему ЈИСП 

5. Остваривање инструктивно-педагошког рада 

6. Вршeње увида у педагошку документацију 

7. Учешће у раду пописне комисије 

 

МАРТ: 
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1. Пописивање потребне педагошке документације коју треба поручити 

2. Инспекцијски надзор – примена тражених корекција, исправљање контролних листи 

3. Учешће у раду Тима За заштиту ученика и наставника од насиља 

 

АПРИЛ: 

1. Организовање припремне наставе за средњу школу 

2. Спровођење поступка медијације 

3. Организовање полагања ванредних испита у априлском року 

 

МАЈ: 

1. Учешће у раду педагошког колегијума 

2. Поручивање педагошке документације од „Просветног прегледа“ 

3. Састављање списка награђених ученика 

4. Организацовање разредних, поправних и накнадних  испита ученицима завршних 

разреда 

5. Одређивање супервизора за завршни испит 

6. Израда распореда полагања пријемних испита 

 

ЈУН: 

1. Организовање пријемног испита за Средњу музичку школу 

2. Учешће у раду седница Наставничког већа на крају школске године 

3. Одређивање термина за полагање годишњих испита по одсецима, а у складу са 

Годишњим планом рада школе 

4. Учешће у организацији поправних, разредних и ванредних испита за остале разреде 

5. Сарадња са Музичком школом из Пожаревца – организовање пријемног испита за 

средњу школу 

6. Истицање коначних резултата за средњу школу – слање података о току и резултатима 

испита Школској Управи 
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7. Припремање документације за избор ученика генерације у складу са стандардом за 

рангирање такмичења 

 

ЈУЛ:  

1. Дежурство у школи и сарадња са обрачунском службом  

2. Попуњавање података у систему ЈИСП 

3. Годишњи одмор 

 

АВГУСТ: 

1. Организовање полагања поправних, разредних и накнадних  испита 

2. Учешће у изради припреме за Наставничко веће, Годишњег извештаја  

3. Учешће у изради Годишњег плана школе 

 

 

                                                                                    Помоћник директора: Љиљана Маринковић 

                                       

 Извештај помоћника директора  

Ивана Емершић Котарац 

                                                     

  СЕПТЕМБАР: 

 

1. Утврђивање бројног стања ученика у Школи: 

• по одељењима и по класама за школску 2021/2022. годину,  

• прикупље спискова и унос у базу података,  

• обрачунавање норми за наставнике и прерасподела нераспоређених часова, 

• сарадња са шефовима актива о уписаним ђацима и њиховој расподели 

• израда табеле са распоређеним часовима камерне музике, читања с листа, 

корепетиције и упоредног клавира - ученицима средње школе 

2. Помоћ директору при израду Е- Уписа 

 Прикупљање података о ученицима и родитељима 
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 Праћење спискова од уписа у јуну и августу 

3. Помоћ педагогу и директору у изради:  

• Годишњег плана  

• Школског програма 

4. Попуњавање WEB ценуса – група за теоријску наставу  

 систематизација радних места по предметима  

 уношење и ажурирање података о ученицима по класама и предметима 

 уношење одсуства и боловања запослених 

5. Пружање помоћи у организовању састанака Стручних актива и других органа школе, 

присуствовање педагошком колегијуму 

6. Помоћ у изради распореда индивидуалне наставе новим наставницима 

 израда распореда за огласну таблу 

7. Пружање помоћи наставницима: 

• при изради годишњих и месечних планова рада и корелација 

• изради распореда и усклађивању са колегама 

• решавању текућих питања и штампању иницијалних тестова 

• у састављању спискова за групну наставу - сакупљање података 

• у изради портфолија 

8. Израда решења запослених на недељном и годишњем нивоу – 40-то часовна радна 

недеља 

9. Сарадња са родитељима – пружање информација и помоћ у сналажењу 

10. Вршење увида и пружање помоћи у вођењу нове педагошке документације 

 попуњавање нових дневника који у новим обрасцима 

11. Организовање замене за наставнике који су на боловању  

 

 

     ОКТОБАР: 

 

1. Учествовање у изради распореда за огласну таблу 

2. Слање писама родитељима за ученике који не долазе редовно на наставу 
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3.           Учествовање у раду комисије за пријем у радни однос 

4. Учествовање у раду тима за самовредновање  

5. Организовање замене за наставнике који су на боловању 

6. Помоћ наставницима у вођењу педагошке документације 

 упознавање са новим обрасцима дневника по активима 

7. Помоћ у провери потребне документације коју треба наручити од „Просветног 

прегледа“   

8. Сарадња са Стручним активима и шефовима 

9. Куцање обавештења за огласну таблу поводом ванредних испита у новембарском 

року 

10.         Уношење потребних информација у ЈИСП - систем 

11.         Помоћ секретару око решења за менторство за наставнике приправнике   

 

       НОВЕМБАР: 

 

1. Учествовање у организацији педагошког колегијума 

2.           Помоћ наставницима у отварању записника за годишње испите 

• класификовање записника по активима и разредима 

3. Вршење увида у педагошку документацију 

4. Упућивање наставника у нове обрасце педагошке документације и њихов начин 

вођења 

5. Посећивање часова – надзор наставника 

6. Сарадња са родитељима ученика и прављење распореда за пријем родитеља 

7.          Израда процената запослених радника на одређено и неодређено радно време  

8.          Учествовање у припреми седнице Наставничког већа поводом првог класификационог 

периода у сарадњи са директором школе 

9.         Учествовање у раду и попуњавањау система ЈИСП 

10.         Учествовање у раду актива свих одсека 

11.         Куцање потврда радницима да су у радном односу  

12. Учествовање у организацији педагошког колегијума 
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13.         Учествовање у  организацији замене за раднике који су на боловању 

14. Учествује у припреми и организацији ванредних испита у новембарском року 

• пописивање испита 

• припрема примера и тестова за испит теоретских предмета 

16.         Учествовање у раду комисије за пријем у радни однос 

17.         Заказивање термина за салу у школском календару 

 

ДЕЦЕМБАР: 

1.           Израда табела за ИС „Доситеј“ поводом епидемиолошке ситуације у школи  

2.           Контрола дневника образовно-васпитног рада 

• Скретање пажње наставницима на редовно и правилно вођење евиденције 

• Обавештавање наставника о пропустима који су уочени при прегледу дневника 

3.           Учествовање у прикупљању података за информациони систем „ЈИСП“ – одсуства, 

нова ангажовања, ажурирање података 

4.          Учествовање у припреми седнице Наставничког већа поводом другог 

класификационог периода у сарадњи са директором школе 

5.          Учествовање у раду теоретског актива и сакупљање оцена и потребних података 

поводом другог класификационог периода као и анализа изостанака и изречених мера током 

првог полугодишта 

6.           Учествовање у раду комисије за пријем у радни однос 

 

       ЈАНУАР: 

 

1. Дежурство у школи током празника 

2.           Остваривање  инструктивно - педагошког  рад 

3. Врши увид у педагошку документацију – прегледање дневника 

4.          Помоћ наставницима:  

• око пријава ученика на Републичко такмичење 

5. Организује полагање ванредних испита 

• решење о комисији  
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• пописивање пријављених испита из молби ученика 

• помоћ наставницим у попуњавању записника 

5. Учествује у организацији и прослави Дана Светог Саве 

6.        Пријава ученика за Републичко такмичење 

7.        Наручивање канцеларијског материјала 

8.        Израда ПРМ обрасца 

 

ФЕБРУАР: 

1. Вршeње увида у педагошку документацију 

2. Обука за ЈИСП– вебинар  

3. Сарадња са Школском управом око грешака у новом информационом систему ЈИСП 

4. Израда плана уписа за наредну школску годину за састанак директора 

5.           Присуствовање педагошком колегијуму и договор око екипе за фестивал  

6. Помоћ наставницима у  слању пријава за такмичења ученика која се одржавају „он 

лаин“ 

7. Заказивање сале -  издавање папирића 

 

МАРТ: 

1. Обука за информациони систем ЈИСП - вебинар 

 Рад у новом систему 

2.          Обука за Ес-дневник – вебинар  

Припрема потребног материјала за анализу рада Стручних актива и стручно усавршавање 

професора 

3. Припремање листа за преслушавање ђака за Фестивал  

4. Остварује инструктивно-педагошки рад  

• Прегледање дневника  

        Посећивање часова и њихово процењивање 

• Помоћ у бољој комуникацији 

• Помоћ при изради документације 

• Давање савета и информација од јавног значаја 
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• Подсећање на број оцена који морају уписати у дневнике до Наставничког већа 

5. Организовање замене за наставнике који су на боловању 

6.           Припремање листа за преслушавање ђака за Фестивал  

7. Уношење награђених ученика у компјутер  

АПРИЛ: 

1. Помоћ у припреми седнице Наставничког већа за трећи класификациони период 

• Вођење педагошке документације – најчешће грешке и недоумице 

2. Помоћ у сарадњи родитеља и професора за ученике који имају незадовољавајући 

успех 

3. Организовање замене за одсутне наставнике до повратка са боловања 

4. Учествовање у организацији педагошког колегијума 

5. Формирање комисије за пријемни испит у ОМШ и куцање решења 

• Учествовање у спровођењу пријемног испита у априлском року 

6.           Сарадња са професорима са ФИЛУМ – а у Крагујевцу  поводом организовања 

„отворених врата“ овог факултета у нашој школи и презентацији одсека 

7. Организовање полагања ванредних испита у априлском року 

• формирање комисија и куцање решења о комисији 

• пописивање пријављених испита из молби ученика 

• помоћ наставницим у попуњавању записника и припремање тестова 

8. Остваривање инструктивно-педагошког рада  

• прегледање дневника  

• посећивање часова 

• анализа интерних часова 

• слање писама родитељима ученика који не похађају наставу 

МАЈ: 

1. Формирање спискова за екипу поводом одласка на Републички  фестивал у Ниш 

•           Помоћ око превоза ученика   

2. Састављање комисија за испите завршних разреда и прављење табеле за огласну 

таблу 
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3. Слање списка екстерних чланова за пријемни испит у Средњу музичку школу у 

Пожаревцу 

4. • Куцање обавештења о пријавама ученика у Средњу музичку школу, потребној 

документацији, терминима пријемног испита, објављивања листа и уписа Помоћ 

теоретском активу у њиховом раду  

5. Табеларни приказ норми часова за теоретски одсек и оквирна подела на 

наставнике по предметима 

6. Организација разредних, поправних и накнадних  испита ученицима завршних 

разреда 

• Прављење табеле испита са датумима и комисијама 

7. Организовање замене за одсутне наставнике до повратка са боловања 

8. Формирање комисије за пријемни испит у СМШ и куцање решења 

9. Организацији пријемног испита за Средњу музичку школу 

10. Помоћ у организацији Педагошког колегијума 

11. Штампање тестова за испит из солфеђа и теорије музике 

12. Помоћ у провери потребне документације коју треба наручити од „Просветног 

прегледа“   

13. Дељење сведочанстава наставницима за ученике завршних разреда  

14. Заказивање сале и уношење испита у календар 

15. Инервју са кандидатима за пријем у радни однос 

 

ЈУН: 

1. Организација разредних, поправних и накнадних  испита ученицима осталих разреда 

 Прављење табеле испита са датумима и комисијама 

2. Помоћ у припреми  седнице  Наставничког већа за крај школске године за завршне 

разреде 

3. Дељење сведочанстава наставницима за ученике завршних разреда  

4. Провера резултата пријемног испита у СМШ 

 Подношење извештаја о реализацији пријемног испита  

 Израда листи са прелиминарним и коначним резултатима 
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 Прикупљање преостале документације за ученике који уписују I разред СМШ 

5. Помоћ око уписа у први разред  Средње музичке школе 

 Слање спискова са бројем бодова 

 Позивање ученика који су положили пријемни да се упишу 

6. Вршење увида у педагошку документацију и пружање  помоћи  наставницима у 

 рачунању норми часова за наредну школску годину   

 попуњавању извештаја које добијају од педагога 

 попуњавању матичних књига 

 попуњавању дневника образовно-васпитног рада 

7. Рачунање просечних оцена за теоријске предмете 

 Помоћ теоретском активу у вођењу документације и 

 Рачунању норми часова као и договору око поделе предмета 

8. Организација полагања ванредних испита 

 формирање комисија и куцање решења о комисији 

 пописивање пријављених испита из молби ученика 

 припремање тестова и диктата за писмене испите 

 помоћ наставницим у попуњавању записника 

9.  Учествовање у комисији за осигурање запослених 

10. Помоћ директору у реализацији седнице  Наставничког већа на крају школске године 

11. Вршење увида у оквирни фонд часова за школску 2022/23. годину , по стручним 

активима  

12.  Формирање коначне листе за упис у  I разред ОМШ и објављивање резултата 

13.  Помоћ колегиници за уношење података  у ЈИСП 

ЈУЛ:  

 Годишњи одмор  

 

АВГУСТ: 

             Годишњи одмор уз дежурство у школи 
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1. Куцање потврда за запослене у школи којима су потребне и штампање платних 

листића 

2. Организовање полагања поправних, разредних и накнадних  испита 

3. Организовање полагања ванредних испита 

• формирање комисија  

• пописивање пријављених испита из молби ученика 

• припремање тестова и нотног материјала 

• помоћ наставницим у попуњавању записника 

4. Учествовање у формирању класа и одељења 

5. Помоћ у изради распореда средње школе и индивидуалних распореда теоретских 

предмета 

• Прекуцавање распореда за огласну таблу 

6.           Наручивање документације од Просветног прегледа 

 Дневници, записници, књижице, потврде 

7.           Помоћ директору у припреми седница  Наставничког  већа 

8. Прикупљање података и помоћ педагогу у прикупљану извештаја и осталих података 

потребних за годишњи  извештај из  шк.2021/2022 и за годишњи план рада школе 2022/2023. 

9. Утврђивање потреба за кадровима са директором школе за наредну школску годину 

10. Сарадња са родитељима и пружање помоћи око уписа 

11.        Подела  предмета и норма часова на теоретском активу 

12.        Формирање табели уписаних ученика у шк. 2022/2023. год.  и формирање група за 

солфеђо 

13.        Слање образаца за индивидуалне распореде часова и савет родитеља, као и списак 

класе са процентима за ЈИСП 

14.       Сарадња са шефовима одсека око броја уписаних ученика и промена класе 

15.       Информисање наставника о моделима наставе коју је прописало Министарство 

просвете, науке и технолошког развија 

16.        Уношење података  у ЈИСП 

17. Дочек и пријем ученика 
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       Извештај  секретара  Школе 
       Јасна  Ристић 
 
Секретар је остварио  свој план и у границама надлежности  и  допринео остваривању  

законитог рада установе. 

Током целе школске године  секретар је пружао помоћ у оклањању  неправилности  

пружањем информација обављањем  правних и других  послова за потребе установе. 

Редовно је  присуствовао седницама органа управљања и пружао помоћ члановима у раду. 

Као обавезни члан  комисије  за пријем у радни однос наставника утврђивао је испуњеност  

услова кандидата за пријем у радни однос. 

Септембар  

1.Припремљеност установе за почетак школске године 

2.Спровођење поступка  јавне набавке за превоз запослених 

3. Уношење и ажурирање података о свим запосленим 

4. Рад у изради  конкурса за слободна радна места 

5. Израда уговора које закључује  установа 

6. Учешће у изради  општих и појединачних правних аката 

7. Правни послови у вези са уписом  ученока 

8. Пружање  стручне помоћи у раду органа управљања 

9. Сарадња са локалном самоуправом- планирање буџета 

10. Израда годишњег извештаја 

11. сарања у изради решења о структури и распореду обавеза наставника у оквиру радне 

недеље и на годишњем нивоу 

 12.Израда решења и припрема документације – јубиларне награде за запослене 

 13. Рад у комисији за избор директора, обрада конкурсне документације, утврђивање 

испуњености законом прописаних  услова за избор директора, посебн седница Наставничког 

већа. 

14. Редовна сарадња са директором , помоћницима директора, педагогом , наставницима и 

помоћно- техничким особљем 
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Октобар 

 

1.Послови у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом ,јавна набавка – 

санација подрумских просторија, учествовање у раду комисије 

2. Расписивање конкурса за пријем радника на одређено  време, ради замене  одсутних 

запослених  

3. Упознавање  запослених  у вези са применом  Закона о основама  система образовања и 

васпитања 

4.   Сарадња са Националном службом  за запошљавање  у вези са расписаним конкурсом, 

обрада конкурсне документације и утврђивање  испуњености  законом прописаних услова 

5.Праћење прописа и информисање запослених 

6. Ажурирање података  за статистику, попуњавање образаца Завода за статистику 

7. Организација комисије за новембарски испитни рок 

8. Делимична  измена и допуна акта о процени ризика услед настанка епидемије Ковид-19 

9. Решење о именовању  директора Школе на период од 4 године. 

 

Новембар 

1.Рад  на пријави радника, ради замене одсутних  запослених 

2. Ажурирање података за раднике који су на боловању 

3. Правни  послови по налогу  директора 

4. Вођење евиденције о запосленим приправницима и пружање  стручне  помоћи 

5. Консултације  са правном службом  Министарства просвете и сарадња са Школском 

управом у Пожаревцу, у вези са пријавом  кандидата за полагање  испита  за лиценцу 

6. Праћење поштовања прописаних мера услед новонастале ситуације у вези са пандемијом 

7. Припрема документације за обуку из прве помоћи,припрема и сарадња са инспекцијом за  

ванредне  ситуације 

8. Упознавање  запослених  у вези са решењем инспекције за ванредне ситуације 

9. Сарадња са обрачунском службом 

10.Рад у Конкурсној  комисији за пријем  радника у радни однос 
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Децембар 

1.  Израда уговора о ауторском  хонорару,  ради  одржавања семинара 

2.  Сарадња са Националном  службом за запошљавање 

3.  Припрема  документације и  рад у вези са седницом Школског одбора 

4. Поступање у вези са Записником о редовном инспекцијском  надзору 

5. Припрема документације за извођење  грађевинско занатских радова 

6. Одлука да се приступи  Јединственом информационом систему  , прелазак на  наставу на 

даљину 

7.  Рад у Конкурсној комисији за пријем радника 

 

Јануар 

1. Припрема материјала за седницу  школског одбора  

2. Рад на усаглашавању аката и правилника са  Законом о основама система образовања и 

васпитања 

3. Учествовање у организацији и прослави Дана  Светог Саве 

4. Сређивање и ажурирање документације за 2021.г. 

5. Редовна сарадња са финансијском службом 

6. Консултације са правном службом Министарства просвете 

7. Попуњавање образаца за Школску управу 

8. Рад у Комисији за пријем наставника 

9. Пружање стручне помоћи и кординација у раду пописне комисије,учешће у раду 

конкурсне комисије за пријем радника 

10. Упознавање  запослених са извештајем инспекције за против пожарну заштиту 

11. Сарадња  са ученицима, израда потврда 

Фебруар 

1. Старање о законитом  раду установе и указивање на неправилности ако их има 

2.  Правни послови по налогу директора 
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3. Пружање стручне помоћи и кординација у раду пописне комисије 

4. Праћење прописа  и информисање запослених 

5. Учешће  на  Јавном  конкурсу  Министарства  правде за доделу средстава прикупљених по 

основу одлагања  кривичног  гоњења 

 Март 

1      Праћење  и поштовање прописаних мера у вези са Ковидом -19 

2. Припрема материјала за седницу Школског одбора 

3. Сарадња са Националном службом за запошљавање 

4. Свакодневна сарадња са  помоћно-техничким особљем у вези са одржавањем хигијене у  

Школи 

5. Израда  решења  за чланове  Школске  матурске  комисије 

6. Пријаве  ученика  за републичко  такмичење 

7. Израда  конкурсне  документације за  извођење грађевинско занатских  радова, 

сређивање  тоалета 

8. Израда  уговора – снабдевање електричном  енергијом са потпуним  снабдевањем 

 

Април 

1.Израда  ПРМ образаца  

2.Рад на изради документације у вези са пријемним испитима 

 

3 Помоћ директору  за трећи класификациони период 

4.  Пилотирање  државне  матуре 

5. Прикупљање  пријава  за  полагање  пријемног  испита за први разред средње школе 

 

Мај 

1. Обављање правних и других послова за потребе установе 

2. Редовна сарадња са Републичким фондом за пензијско  и инвалидско осигурање 

3. Редовна сарадња са локалном самоуправом 

4. Праћење прописа 
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5. Помоћ  наставницима у вези  са пријемним  испитима за упис у СМШ  

6. Поступак јавне набавке за осигурање запослених 

7. Израда  решења за јубиларне  награде и комплетирање  документације 

8. Сарадња  са Министарством  просвете у вези  са  полагањем  испита  за лиценцу 

9. Рад у комисији  за  пријемни  испит 

Јун 

1. Правни послови по налогу директора 

2. Израда решења  о годишњем  одмору запослених 

3. Помоћ у организацији  поправних, разредних и ванредних испита 

4. Сарадња са финансијском службом 

5. Додела овлашћења  за централни регистар обавезног социјалног  осигурања 

6. Јавна  набавка- колективно  осигурање  запослених 

7. Припрема за  седницу   ШО 

Јул 

1. Упис  ученика 

2. Израда решења- јубиларне  награде 

3. Годишњи одмор 

 

Август 

1. Помоћ у организацији поправних, разредних  и ванредних испита 

2. Сарадња са директором, помоћницима директора 

3. Поступак јавне набавке за превоз запослених 

4. Утврђивање потреба  за кадровима са директором школе за наредну школску годину 

 

Одјава радника којима је уговор истекао  31.08.2022.      

                          

Саветодавни орган – савет родитеља (X) 

Савет родитеља је упознат са Годишњим планом рада школе, релацијама извођења 

екскурзија ученика, успехом ученика по класификационим периодима, пријему нових 
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радника и осталим активностима које су у току године реализоване, набавци свих потребних 

наставних средстава, о чему је на последњој седници представљен и детаљан извештај 

директора школе, као и о свим другим питањима из живота школе која су Законом о 

основама система образовања и васпитања и Статутом школе увршћена под надлежност 

Савета родитеља. О дневном реду, седницама и начину функционисања Савета Родитеља, 

постоји званичан записник. 

Основна и средња школа имају Савет родитеља. 

  Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког 

одељења. Начин избора уређује се Статутом, а рад Пословником о раду савета родитеља. 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и 

стручним органима установе. 

Савет родитеља: 

1. Предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања (школски 

одбор); 

2. Предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове 

установе.  

3.  Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређење образовно-васпитног рада; 

4.  Учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника. 

5. Разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана 

рада, извештаја о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању. 

6.  Разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од 

проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља; 

7. Разматра услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту 

деце и ученика. 
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8. Учествује у поступку прописивања мера из члана 42. Закона о основама система 

образовања и васпитања.  

9.  Даје сагласност на програм и организовање екскурзије и разматра извештај о њиховом 

остваривању. 

10.  Разматра и друга питања утврђена Статутом. 

Савет родитеља заседа: обавезно у септембру и у мају, а осталим месецима током године по 

потреби. 

Савет родитеља може својим ангажовањем даје велики допринос у решавању текуће 

проблематике школе. Разматрањем успеха ученика, ученичких екскурзија, услова рада 

школе и других питања Савет родитеља пружа помоћ разредним старешинама, другим 

родитељима и директору школе у разрешавању проблема. Савет родитеља је 2021/2022. 

школске године одржао 1 састанак о којима је сачињен записник. 

Септембар: 

- разматрање Плана рада школе за школску годину; 

- разматрање питања набавке и коришћења уџбеника у настави; 

- делегирање родитеља који ће учествовати у раду органа школе; 

- разматрање програма екскурзија и посета. 

Мај: 

- разматрање извештаја о извођењу ученичких екскурзија; 

- разматрање извештаје о успеху ученика и владању током школске године; 

- давање предлога о коришћењу новчаних средстава из ђачког фонда; 

- разматрање услова рада школе; 

- решавање осталих питања из своје надлежности. 

 

XI СТРУЧНИ ОРГАНИ 

  Стручни органи школе (Наставничко веће, Стручна већа за област предмета, Педагошки 

колегијум) су у свом делокругу рада и овлашћења допринели реализацији задатака и циљева 

образовно-васпитног процеса. 
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 Наставничко веће је у току школске године одржало 10 седница и у потпуности 

реализовало све постављене програмске задатке. Седнице су биле равномерно распоређене 

и за све седнице је извршена благовремена припрема од стране директора школе. Садржаји 

седница, односно, дневни ред и време одржавања седнице наставницима су најављени 

благовремено. О току и начину реализације, као и о времену одржавања седницa сачињени 

су детаљни записници који се налазе у архиви школе за 2021/2022 школску годину. 

 Стручна већа су редовно одржавала седнице и на њима се бавили питањима и 

задацима из своје области. Активи су редовно организовали и одржавали стручна 

предавања, практичне часове са анализама (дидактичке концерте), организовали и давали 

предлоге за организацију бројних семинара.  

 

ИЗВЕШТАЈ   О РАДУ  СТРУЧНИХ ВЕЋА 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА КЛАВИР 

 Стручно веће за клавир је од планираних 10 састанака одржало 11.  Састанци су одржавани у 

школи и „на даљину“, у зависности од тренутне ситуације која се односила и на реализацију 

редовне наставе, а у складу са мерама  и препорукама  због пандемије. 

 Дневни ред планиран Годишњим планом рада школе је испоштован у највећој могућој мери,  

а  у складу са актуелном ситуацијом прилагођаван је тренутним условима и околностима. 

 Фонд часова који је планиран за школску 2021/22. годину је реализован у редовном току 

наставе, али и са разумљивим потешкоћама у реализацији у време одвијања наставе „на 

даљину“. 

  

 На основу података које су руководиоцу Стручног већа за клавир доставили  чланови 

Стручног већа: 

  

 На почетку школске године на клавирски одсек ОМШ је уписано 179 ученика (у 1. разред 49 

ученика, а од 2. до 6. разреда 130 ученика). 

 Позитиван успех је остварило 159 ученика,  а 20 ученика није завршило разред (исписани или 

нису изашли на испит). СРЕДЊА ОЦЕНА ОДСЕКА :  4,27 
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 Начини реализације појачаног рада са ученицима  били су разговор са ученицима и 

родитељима, разговор са педагогом и директором, што је резултирало позитивним 

променама у понашању након појачаног рада (смањење изостајања код појединих ученика и 

бољи однос према раду). 

 Број награђених ученика на такмичењима и њихова имена налазе се у подацима Управе 

школе. 

 Због неповољне епидемиолошке ситуације такмичење Клавитас у организацији Школе 

одложено је за следећу школску годину (2022/2023). 

 Током школске године, када је то епидемиолошка ситуација дозвољавала, неке колеге су 

организовале, у оквиру својих класа, јавне часове и концерте. 

 У организацији наше школе проф. Братић, члан жирија на Републичком такмичењу из 

клавира, одржао је мастер-клас са ученицима наше школе. 

  

 Анализом рада и остварености критеријума постигнућа постављених на почетку школске 

године, Стручно веће за клавир је донело извештај о успеху ученика на основу 3 нивоа 

остварености критеријума: 

 1. ниво: оствареност критеријума на најнижем нивоу 

              2. ниво: оствареност критеријума на средњем нивоу 

              3. ниво: оствареност критеријума на највишем нивоу 

На основу анализе Стручног већа донете су: 

 Мере за побољшање успеха:  могућност редовног и уобичајеног рада са ученицима а не 

опција „учења на даљину“, боља и редовна сарадња са родитељима, редовно похађање 

наставе, организација додатне и допунске наставе, набавка инструмента за вежбање код 

куће, два клавира у учионицама (нарочито за ученике СМШ). 

  

 Предлог Стручног већа за спровођење мера у циљу побољшања владања: поступност у 

појачаном васпитном раду са ученицима, појачана контрола понашања ученика у школи (у  

ходницима, у учионицама, испред школе...), боља координација и сарадња професора 

солфеђа, теорије и хора са разредним старешинама. 
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 Предлог Стручног већа за унапређење квалитета наставе: 

Стандардни и уобичајени начин реализовања наставе у школској учионици, техничка 

подршка наставницима и ученицима у случају поновне потребе одвијања „учења на даљину“ 

без ослањања на приватне ресурсе наставника и ученика, климатизација учионица, два 

клавира у учионицама, финансирање семинара за наставнике од стране оних који су законом 

у обавези да то раде, финансирање Републичког такмичења и организација преслушавања за 

такмичења у школи, санација влаге у појединим учионицама, фотокопир апарат у зборници 

за потребе наставе, боља и садржајнија сарадња међу колегама са одсека и са других одсека 

у циљу размене искустава, благовремена и квалитетнија сарадња са родитељима у циљу 

побољшања успеха и квалитета рада ученика. 

                                                                     Ана Бојичић 

    руководилац Стручног већа за клавир 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ХАРМОНИКУ 

 Стручно веће за хармонику  је од планираних 12 састанака до краја јуна одржало 10,  а у 

плану су још 2 састанка у августу.  Састанци су одржавани у школи и „на даљину“, у 

зависности од тренутне ситуације која се односила и на реализацију редовне наставе . 

 Дневни ред планиран Годишњим планом рада  школе је испоштован у највећој могућој мери,  

а  у складу са актуелном ситуацијом прилагођаван је тренутним условима и околностима. 

 Наставници нису пријавили похађање семинара ван установе у оквиру екстерног стручног 

усавршавања. 

 Фонд часова који је планиран за школску 2021/22. годину је реализован у редовном току 

наставе. 

 На основу података које су руководиоцу Стручног већа за хармонику  доставили  чланови 

Стручног већа: 

 

 На почетку школске године на одсек за харминику ОМШ је уписано 61 ученика ( у 1.разред 8 

ученика, а од 2. до 6. разреда 59 ученика). 

 Позитиван успех је остварило 53 ученика,  а 8 ученика није завршило разред. 
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 Начини реализације појачаног рада са ученицима  били су разговор са ученицима и 

родитељима, разговор са педагогом и директором, што је резултирало позитивним 

променама у понашању након појачаног рада (смањење изостајања код појединих ученика и 

бољи однос према раду). 

 

 СРЕДЊА ОЦЕНА ОДСЕКА :  3,99 

 

 Анализом рада и остварености критеријума  постигнућа постављених на почетку школске 

године, Стручно веће за хармонику је донело извештај о успеху ученика на основу 3 нивоа 

остварености критеријума: 

 1. ниво: оствареност критеријума на најнижем нивоу 

                   2. ниво: оствареност критеријума на средњем нивоу 

                   3. ниво: оствареност критеријума на највишем нивоу 

 

 Мере за побољшање успеха:  могућност редовног и уобичајеног рада са ученицима а не 

опција „ учења на даљину“, „рад, ред и дисциплина“, боља и редовна сарадња са 

родитељима, редовно похађање наставе, организација додатне и допунске наставе, набавка 

инструмента за вежбање код куће. 

 Предлог Стручног већа за спровођење мера у циљу побољшања владања: поступност у 

појачаном васпитном раду са ученицима, појачана контрола понашања ученика у школи ( у  

ходницима, у учионицама, испред школе...), боља координација и сарадња професора 

солфеђа, теорије и хора са разредним старешинама. 

 Предлог Стручног већа за унапређење квалитета наставе: 

Стандардни и уобичајени начин реализовања наставе у  школској учионици, техничка 

подршка наставницима и ученицима у случају поновне потребе одвијања „учења на даљину“ 

без ослањања на приватне ресурсе наставника и ученика, климатизација учионица, два 

клавира у учионицама, финансирање семинара за наставнике од стране оних који су законом 

у обавези да то раде, финансирање Републичког такмичења и организација преслушавања за 

такмичења у школи, санација влаге у појединм учионицама, фотокопир апарат у зборници за 

потребе наставе, боља и садржајнија сарадња међу колегама са одсека и са других одсека у 
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циљу размене искустава, благовремена и квалитетнија сарадња са родитељима у циљу 

побољшања успеха и квалитета рада ученика. 

                                                                          Ераковић Милан                                                                        

руководилац Стручног већа за хармонику 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДУВАЧА 

 Стручно веће за дувачки одсек је од планираних 12 састанака до краја јуна одржало 12,  и  2  

планирана састанка у августу.  

 Дневни ред планиран Годишњим планом рада  школе је испоштован у највећој могућој мери,  

а  у складу са актуелном ситуацијом прилагођаван је тренутним условима и околностима. 

 Стручно усавршавање ван установе није остварено. 

 Фонд часова који је планиран за школску 2021/2022. годину је реализован у редовном току 

наставе. 

 На основу података које су руководиоцу Стручног већа за дувачки одсек доставили  

чланови Стручног већа: 

  

 На почетку школске године на дувачком одсеку ОМШ је уписано укупно 50 ученика.  

 Први разред је уписало 17 ученика, други разред 5, трећи разред 17, четврти 6 ученика, пети 

разред 1 ученик, шести разред 4 ученика. 

 Исписано је 4 ученика у току школске године. Исписано је двоје ученика у првом разреду, 

један у другом и једн у трећем разреду. 

  Један неоцењен ученик, Koнстантин Гајић, 3.разред кларинета, у класи наставника Марка 

Ђорђевића,  неоцењен из главног предмета у јуну, јер није приступио полагању испита, 

оправдано због болести.  

 Упућен је на полагање у августу. У августу, ученик Kонстантин Гајић, 3. разред кларинета, 

класа Марко Ђорђевић је приступио испиту и добио је 4 из главног предмета. 

 Ученику Димитрију Бељићу 3.разред трубе, класа Милан Стојановић,  је дозвољено полагање 

у августу ради утврђивања способности да је спреман да се пребаци на други дувачки 
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инструмент,са трубе на тромбон. Комисија се сложила да је ученик способан да настави 

похађање на тромбону. 

 Позитиван успех је остварило 46 ученика. 

 Ученици са смањеном оценом из владања су Милојевић Јана 6.разред и Ђорђевић Жељана 

6. разред, имају оцену врло добар 4, због неоправданих изостанака у класи Даниеле 

Милошевић. 

Начин реализације појачаног рада са ученицима били су разговор са ученицима и 

родитељима, разговор са педагогом и директором школе, што је резултирало позитивним 

променама у понашању након појачаног рада – смањење изостајања код појединих ученика 

и бољи однос према раду.   

 СРЕДЊА ОЦЕНА ОДСЕКА :  4,23 

 Такмичења и награде 

 Троје награђених ученика 

 Ученица трећег разреда, инструмент флаута, Дуња Миленковић, у класи професора Сандре 

Васиљев, освојила је другу награду на Фестивалу музичких и балетских школа у Нишу. На 

Републичком такмичењу у Београду освојила је трећу нагрду. 

  Ученица четвртог разреда Марија Ђурђевић, инструмент кларинет, у класи професора Марка 

Ђорђевића освојила је прву награду на Републичком такмичењу у Београду. 

 Анализом рада и остварености критеријума  постигнућа постављених на почетку школске 

године, Стручно веће за дувачке инструменте је донело извештај о успеху ученика на 

основу 3 нивоа остварености критеријума: 

 1. ниво: оствареност критеријума на најнижем нивоу 

                   2. ниво: оствареност критеријума на средњем нивоу 

                   3. ниво: оствареност критеријума на највишем нивоу 

  

 Реализација плана и програма - стандардни програм (2. ниво) 

                                                           - прилагођени програм (3. ниво) 

 Музичко описмењавање (3. ниво) 

 Оспособљеност за самостално учење и вежбање (3. ниво) 

 Савладаност значења музичких изражајних средстава и њихова примена 
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(2. ниво) 

 Припремљеност за јавне наступе (2. ниво) 

 Оспособљеност ученика за бављење музиком на основношколском и средњошколском 

нивоу музичког знања (3. ниво) 

 Формирање етичких ставова према музичкој баштини - домаћој (2. ниво) 

                                                                                                              - светској (2. ниво) 

 Оспособљеност за наставак школовања у СМШ (3. ниво) 

 Резултати на такмичењима (2. ниво) 

 Рад ученика у оквиру музичких радионица и семинара за ученике (2. ниво) 

 Праћење музичких манифестација - у школи (2. ниво) 

                                                           - у граду (1. ниво) 

                                                                         - ван града (1. ниво) 

 Упознавање дела из  литературе  за дувачке инструменте ( 2. ниво) 

 Мере за побољшање успеха:  боља и редовна сарадња са родитељима, редовно похађање 

наставе, организација додатне и допунске наставе, припрема и реализација већег броја 

интерних часова и концерата. 

 Предлог Стручног већа за спровођење мера у циљу побољшања владања: поступност у 

појачаном васпитном раду са ученицима, појачана контрола понашања ученика у школи ( у  

ходницима, у учионицама, испред школе...), боља координација и сарадња професора 

солфеђа, теорије и оркестра са разредним старешинама. 

 Предлог Стручног већа за унапређење квалитета наставе: 

Стандардни и уобичајени начин реализовања наставе у  школској учионици, техничка 

подршка наставницима и ученицима у случају поновне потребе одвијања „учења на даљину“ 

без ослањања на приватне ресурсе наставника и ученика, финансирање семинара за 

наставнике од стране оних који су законом у обавези да то раде, финансирање Републичког 

такмичења и организација преслушавања за такмичења у школи, фотокопир апарат у 

зборници за потребе наставе, боља и садржајнија сарадња међу колегама са одсека и са 

других одсека у циљу размене искустава, благовремена и квалитетнија сарадња са 

родитељима у циљу побољшања успеха и квалитета рада ученика. 

                                                                                                                   Сандра Васиљев, 
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руководилац Стручног већа за дувачке инструменте 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ГУДАЧА 

 Стручно веће гудача је од планираних 12 састанака до краја јуна одржало 12.  

Састанци су одржавани у школи и „на даљину“, у зависности од тренутне ситуације 

која се односила и на реализацију редовне наставе, а у складу са мерама  и 

препорукама  због пандемије . 

 Дневни ред планиран Годишњим планом рада  школе је испоштован у највећој 

могућој мери,  а  у складу са актуелном ситуацијом прилагођаван је тренутним 

условима и околностима. 

 Наставници нису пријавили похађање семинара ван установе у оквиру екстерног 

стручног усавршавања, углавном због неодржавања семинара  у условима 

пандемије. 

 Фонд часова који је планиран за школску 2021/22. годину је реализован у редовном 

току наставе, али и са разумљивим потешкоћама у реализацији у време одвијања 

наставе „на даљину“. 

 

 На основу података које су руководиоцу Стручног већа гудача доставили  чланови 

Стручног већа: 

 

 На почетку школске године на гудачки одсек ОМШ је уписано 65 ученика ( у 

1.разред 21  ученика, а од 2. до 6. разреда 44 ученика). 

 Позитиван успех је остварило 52 ученика,  а 13 ученика није завршило разред.  

Исписано је из школе 8 ученика. 

 5 ученика са недовољном оценом из главног предмета. 

 Смaњену оцену из владања има 2 ученика због неоправданих изостанака.  

 Начини реализације појачаног рада са ученицима  били су разговор са ученицима 

и родитељима, разговор са педагогом и директором, што је резултирало 

позитивним променама у понашању након појачаног рада (смањење изостајања 

код појединих ученика и бољи однос према раду). 
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 Број награђених ученика на такмичењима је 7 : 

 

 1. АНЂЕЛКА ПЕТКОВИЋ, 5.р. виолончело, кл.Теодора Црногорац –  2. награда на 

Међународном такмичењу гудача –Ниш; 1. Награда на Фестивалу музичких школа Србије; 

ЛАУРЕАТ категорије на Првом Балканском фестивалу – Бања Ковиљача 

 

2. ЂУРЂИНА ДЕНИЋ, 1.р. СМШ виола, кл. Јелена Угринић – 3. Награда на Међународном 

такмичењу гудача – Ниш;  

 

3. ЗЛАТАНОВИЋ МИЉАНА, 2.р. виолина, кл. Ј. Угринић – 3.награда на Међународном 

такмичењу гудача – Ниш; Меморијал -„Коста Манојловић“ – С. Паланка – 2.награда 

 

4. ТАМАРА СТОЈАДИНОВИЋ, 1.р., кл.Ј. Угринић –  2.награда на такмичењу „Мали виртуоз“- 

Београд 

 

5. ДИМИТРИЈЕ ДОМАНОВИЋ, 1.р., кл. Ј.Угринић – 3.награда на такмичењу „Мали виртуоз“-

Бгд; 2.награда – Меморијал – „Коста Манојловић“ - С.Паланка 

 

6. МИЛИЦА ВУЧКОВИЋ, 1.р., кл. Ј. Угринић – 2.награда на такмичењу  Меморијал – „Коста 

Манојловић“ – С. Паланка 

 

7. ИВКОВИЋ ЂОРЂЕ, 3.р.СМШ, кл. В. Уратаревић – 2.награда на Првом Балканском фестивалу 

– Бања Ковиљача 

 

 СРЕДЊА ОЦЕНА ОДСЕКА :  3.4 

 

 Анализом рада и остварености критеријума  постигнућа постављених на почетку 

школске године, Стручно веће за клавир је донело извештај о успеху ученика на 

основу 3 нивоа остварености критеријума: 
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 1. ниво: оствареност критеријума на најнижем нивоу 

                   2. ниво: оствареност критеријума на средњем нивоу 

                   3. ниво: оствареност критеријума на највишем нивоу 

 

 Реализација плана и програма - стандардни програм (2. ниво) 

                                                           - прилагођени програм (3. ниво) 

 Музичко описмењавање (3. ниво) 

 Оспособљеност за самостално учење и вежбање (3. ниво) 

 Савладаност значења музичких изражајних средстава и њихова примена 

(2. ниво) 

 Припремљеност за јавне наступе (2. ниво) 

 Оспособљеност ученика за бављење музиком на основношколском нивоу 

музичког знања (3. ниво) 

 Формирање етичких ставова према музичкој баштини - домаћој (2. ниво) 

                                                                                                              - светској (2. ниво) 

 Оспособљеност за наставак школовања у СМШ (3. ниво) 

 Резултати на такмичењима (2. ниво) 

 Рад ученика у оквиру музичких радионица и семинара за ученике (2. ниво) 

 Праћење музичких манифестација - у школи (2. ниво) 

                                                           - у граду (1. ниво) 

                                                                         - ван града (1. ниво) 

 Упознавање дела гудачке литературе ( 2. ниво) 

 

 Мере за побољшање успеха:  могућност редовног и уобичајеног рада са ученицима, 

а не опција „ учења на даљину“, „рад, ред и дисциплина“, боља и редовна сарадња 

са родитељима, редовно похађање наставе, организација додатне и допунске 

наставе, набавка инструмента за изнајмљивање. 

 

 Предлог Стручног већа за спровођење мера у циљу побољшања владања: 

поступност у појачаном васпитном раду са ученицима, појачана контрола понашања 
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ученика у школи ( у  ходницима, у учионицама, испред школе...), боља координација 

и сарадња професора солфеђа, теорије и оркестра са разредним старешинама. 

 

 Предлог Стручног већа за унапређење квалитета наставе: 

Стандардни и уобичајени начин реализовања наставе у  школској учионици, 

техничка подршка наставницима и ученицима у случају поновне потребе одвијања 

„учења на даљину“ без ослањања на приватне ресурсе наставника и ученика, 

климатизација учионица, финансирање семинара за наставнике од стране оних који 

су законом у обавези да то раде, финансирање Републичког такмичења и 

организација преслушавања за такмичења у школи,фотокопир апарат у зборници за 

потребе наставе, боља и садржајнија сарадња међу колегама са одсека и са других 

одсека у циљу размене искустава, благовремена и квалитетнија сарадња са 

родитељима у циљу побољшања успеха и квалитета рада ученика. 

  

                             Теодора Црногорац Милановић 

    руководилац Стручног већа гудача 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПЕВАЊА И 

СОЛО ПЕВАЊА 

 Стручно веће за српско традиционално и соло певање је од планираних 8 састанака 

до краја јуна одржало 7, и још 2 састанка у августу.  Састанци су одржавани у школи 

и „на даљину“, у зависности од тренутне ситуације која се односила и на реализацију 

редовне наставе, а у складу са мерама  и препорукама због пандемије . 

 Дневни ред планиран Годишњим планом рада  школе је испоштован у највећој 

могућој мери, а  у складу са актуелном ситуацијом прилагођаван је тренутним 

условима и околностима. 

 Наставници нису пријавили похађање семинара ван установе у оквиру екстерног 

стручног усавршавања, углавном због неодржавања семинара  у условима пандемије. 
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 Фонд часова који је планиран за школску 2021/22. годину је реализован у редовном 

току наставе, али и са разумљивим потешкоћама у реализацији у време одвијања 

наставе „на даљину“. 

 

 На основу података које су руководиоцу Стручног већа за српско традиционално и 

соло певање доставили  чланови Стручног већа: 

 

 На почетку школске године на одсек за српско традиционално и соло певање 

ОМШ је уписано 37 ученика ( у 1. разред 17 ученика, а у 2. разред 9 ученика, у 3. 

разред 11 ученика). 

 Позитиван успех је остварило 10 ученика. 10 ученика није завршило разред у јуну, 

због непохађања наставе и не излажења на испит.  У јуну, тих 3 ученика је и 

неоцењено. Исписано је из школе 9 ученика. 

 Има 3 ученика са недовољним успехом (август). Једна ученица је положила испите 

у августу.  

 Смaњену оцену из владања има 10 ученика због неоправданих изостанака.  

 Начини реализације појачаног рада са ученицима  били су разговор са ученицима и 

родитељима, разговор са педагогом и директором, што је резултирало позитивним 

променама у понашању након појачаног рада (смањење изостајања код појединих 

ученика и бољи однос према раду). 

 Број награђених ученика на такмичењима је 16. 

 На Републичком такмичењу из српског традиционалног певања ученици омш 

Јелена Илић, Јелена Стефановић, Ана Пјано, Марија Славковић, Богдана 

Ђорђевић, Ана Ђорђевић, Вељко Јовановић, Тина Станојловић, Теодоеа Стевић су 

у категорији групног певања освојили прву награду. Ученице смш Мила Симић, 

Доротеја Јанићијевић, Зорица Шпаровић и Миљана Насковић су у категорији 

групног певања освојиле прву награду. У категорији солистичког певања, ученица 

Лара Протић је освојила лауреат, док су ученици Софија Ђекић, Вељко Јовановић, 

Хелена Стојић и Доротеја Јанићијевић освојили високе прве награде. На фестивалу 

музичких школа Србије, ученица омш одсека за соло певање Софија Ђекић 

освојила је другу награду. 
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 СРЕДЊА ОЦЕНА ОДСЕКА :  4,69 

 

 Анализом рада и остварености критеријума  постигнућа постављених на почетку 

школске године, Стручно веће за српско традиционално и соло певање је донело 

извештај о успеху ученика на основу 3 нивоа остварености критеријума: 

 1. ниво: оствареност критеријума на најнижем нивоу 

                   2. ниво: оствареност критеријума на средњем нивоу 

                   3. ниво: оствареност критеријума на највишем нивоу 

 

3. ниво оствареност критеријума на највишем нивоу:  

Оспособљеност за самостално учење и вежбање  

Праћење музичких манифестација у школи и граду 

Оспособљеност за наставак школовања 

Певање у групи, подједнако и водећег и пратећег гласа 

Комуникација са наставником кроз антифоне примере 

Оспособљеност да самостално, у целини, напамет изведе једногласан пример на 

основношколском нивоу уз примену украсних тонова типичнх за географску област којој 

песма припада 

Примена дигитализације у настави 

Припрема за такмичење 

2. ниво: оствареност критеријума на средњем нивоу: 

Музичко описмењавање (из разлога што се на часовима српског традиционалног певања ради 

по слуху) 

Реализација плана и програма (стандардни програм) 

Припремљеност за јавне наступе 

1.ниво; оствареност критеријума на најнижем нивоу: 

Праћење музичких манифестација у школи 

Праћење музичких манифестација у граду 

Праћење музичких манифестација ван града 

Рад ученика у оквирима музичких радионица и семинара за ученике 
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 Мере за побољшање успеха: могућност редовног и уобичајеног рада са ученицима а 

не опција „ учења на даљину“, „рад, ред и дисциплина“, боља и редовна сарадња са 

родитељима, редовно похађање наставе, организација додатне и допунске наставе, 

више слушања традиционалне музике, више слушања оперских арија, посета 

Народном позоришту и театрима у којима се могу погледати музичко-сценска дела, 

гледање обичаја и реконструкције истих, посета Етнолошком музеју, посета 

концерата традиционалне музике (нарочито за ученике СМШ). 

 

 Предлог Стручног већа за спровођење мера у циљу побољшања владања: 

поступност у појачаном васпитном раду са ученицима, појачана контрола понашања 

ученика у школи ( у  ходницима, у учионицама, испред школе...), боља координација 

и сарадња професора солфеђа, теорије и хора са разредним старешинама. 

 

 Предлог Стручног већа за унапређење квалитета наставе: 

Стандардни и уобичајени начин реализовања наставе у  школској учионици, 

техничка подршка наставницима и ученицима у случају поновне потребе одвијања 

„учења на даљину“ без ослањања на приватне ресурсе наставника и ученика, 

климатизација учионица, брз интернет,финансирање семинара за наставнике од 

стране оних који су законом у обавези да то раде, финансирање Републичког 

такмичења и организација преслушавања за такмичења у школи, санација влаге у 

појединим учионицама, фотокопир апарат у зборници за потребе наставе, боља и 

садржајнија сарадња међу колегама са одсека и са одсека традиционалног и соло 

певања из других школа у циљу размене искустава, благовремена и квалитетнија 

сарадња са родитељима у циљу побољшања успеха и квалитета рада ученика. 

 

                                            Јелена Симић 

руководилац Стручног већа за српско  

традиционално и соло певање 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА 

  Стручни актив професора општеобразовних предмета у 2021/22.  школској години 

чинило је 11 професора општеобразовних предмета уз мање промене у кадровском саставу. 

Веће се састајало 6 од планираних 7 пута у току школске године и разматрало је питања из 

области наставно-педагошке праксе, а у складу са усвојеним Годишњим планом рада. 

Дневни ред планиран Годишњим планом рада је већим делом испоштован. До одступања је 

дошло услед промена изазваних ванредним стањем и наставом на даљину. Проблема при 

реализацији наставе углавном није било.  

Што се саме наставе и успеха  тиче, сви часови су реализовани уз мања одступања од 

планираног броја часова информатике и физике. Успех на крају школске године је 4,30 

укупан што је резултат усмереног и координираног рада наставника у условима рада и уз 

испуњавање предложених мера за побољшање успеха. Предлог мера за унапређење био је 

индивидуализација према развојном степену ученика, рад на повећању мотивације код 

ученика и самовредновање сопственог рада од стране ученика у погледу испуњавања 

редовних радних обавеза као и више допунске наставе. Ипак, неколико ученика морало је да 

буде упућено на полагање поправног испита из Историје који су са успехом положили. Сви 

ученици од 1. до 4. разреда су остварили позитиван успех. Две ученице су приступиле 

полагању разредног испита  испитима у јунском и августовском року из Грађанског 

васпитања и обе су оцењене позитивним оценама. 

 

Предлог мера за унапређење у наредној школској години је индивидуализација према 

развојном степену ученика, рад на повећању мотивације код ученика и самовредновање 

сопственог рада од стране ученика у погледу испуњавања редовних радних обавеза као и 

више допунске наставе. 

Закључак 

У току наступајуће школске 2022/23. године,  Веће ће се састајати према планираној 

динамици и расположивом времену. Први наредни састанак планиран је за септембар. 

Стручно веће конституисаће се у септембру када ће разматрати Годишњи план и предлог 
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семинара из каталога за стручно усавршавање. Овај извештај једногласно је усвојен на 

завршној седници у јуну месецу 2021/22. школске године 

Ненад Стевановић,  

руководилац Стручног већа за општеобразовне предмете                         

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ТЕОРИЈСКИ ОДСЕК 

У току школске 2021/2022.године одржано је тринаест састанака актива одсека. 

Дневни ред планиран Годишњим планом рада школе је испоштован у потпуности. 

Наставници нису пријавили похађање семинара ван установе у оквиру екстерног стручног 

усавршавања, углавном због неодржавања истих у условима пандемије. 

Фонд часова, предвиђен за ову школску годину, реализован је у редовном току наставе. 

 Сви наставници су у потпуности и са успехом реализовали наставу по предвиђеном плану и 

програму. 

 У нижој музичкој школи настава теоретских предмета реализована је са следећим успехом: 

 -  Солфеђо: 

 Други разред:   4.20     / Певачи:   2,00 

Трећи разред:    4,60     / Певачи:    5,00   

 Четврти разред: 3,85      

 Пети разред.      4,20 

Шести разред:   4,00 

 -  Теорија музике: 

Шести разред:    3,8 

  У средњој школи ученици су показали следеће резултате: 

 -  Први разред: 

Број уписаних ученика је 16. 

Са позитивним успехом завршило је разред 13 ученика:  

6 одличних 

6 врлодобрих 

1 добар 
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Укупан просех успеха одељења: 4,39 

Владање примерно има 15 ученика, док 1 ученик има укор одељенског већа и смањену 

оцену из владања на (добро 3). 

Укупан број изостанака у одељењу је 1240, од чега 1185 опрвданих и 55 неоправданих. 

Награде: 

Републичко такмичење - Београд: српско традиционално певање 

Јанићијевић Доротеја   1 – награда 

Јовановић Вељко            1 – награда 

Групно певање:  Јанићијевић Доротеја , Симић Мила, 

Шпаровић Зорица     1 – награда 

Такмичење гудача – Ниш: 

Денић Ђурђина              3 - награда 

Други разред:   

 Број уписаних ученика је 11, један ученик је напустио сколу, а 10 ученика је завршило разред 

са следећим  успехом: 

6 одличних; 

3 врлодобрa; 

1 добар; 

1 ученик има недовољан успех; 

Укупан број изостанака: 1616 од чега је 1581 оправдан и 35 неоправданих; 

Један ученик има укор одељенског већа и смањену оцену из владања на (врлодобро 4). Сви 

остали ученици имају примерно владање. 

Трећи разред: 

Број уписаних ученика у одељењу је 14. Један ученик је у току године прешао у ванредне 

ученике. 

Са позитивним успехом школску годину је завршило 11 ученика: 

 одличних       - 6 

врлодобрих   -3 

добрих           - 2 

Један ученик има недовољан успех; 
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Један ученик је неоцењен; 

Просечна оцена успеха одељења на крају школске године: 4,31; 

Укупан број изостанака је 1970, од чега  1032 оправдана и 38 неоправданих; 

Сви ученици имају примерно владање. 

 Награде: 

„Guarneri fest“: 

Ивковић Ђорђе      2. награда     (виолина) 

Општинско такмичење из Српског језика – граматика: 

Уламовић Катарина     3. место 

- Четврти разред:  

Од 12 уписаних ученика, њих 10 је завршило четврти разред и то са следећим успехом: 

 одличних     - 4 

врлодобрих - 4 

добрих          - 1 

 довољних    -1 

Неоцењено је 2 ученика 

Укупан просек : 4.11  

Укупан број изостанака је 1773, од чега  1709 оправданих и 64 неоправданих; 

Примерно владање има 11 ученика, док 1 ученик има укор одељенског већа и смањену 

оцену из владања на (врлодобро 4) 

Награде: 

Републичко такмичење: 

Ђекић Софија       1. награда  (српско традиционално певање) 

Поред регуларног рада са ученицима, одвијао се рад у оквиру допунске и додатне наставе, а 

у одређеним околностима било је прилике за појачани рад са ученицима, реализован кроз 

разговоре са њима и њиховим родитељима у сарадњи са педагогом и директором школе, уз 

њихову подршку и помоћ. 

Ове мере су допринеле бољем односу према раду, бољем успеху и смањеном броју 

изостанака. 
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● Мере за побољшање успеха:  могућност редовног и уобичајеног рада са ученицима а 

не опција „учења на даљину“, „рад, ред и дисциплина“, боља и редовна сарадња са 

родитељима, редовно похађање наставе, организација додатне и допунске наставе, 

набавка инструмента за вежбање код куће. 

  

● Предлог Стручног већа за спровођење мера у циљу побољшања владања: 

поступност у појачаном васпитном раду са ученицима, појачана контрола понашања 

ученика у школи (у  ходницима, у учионицама, испред школе...), боља координација и 

сарадња професора међусобно, као и са разредним старешинама. 

● Предлог Стручног већа за унапређење квалитета наставе: 

Стандардни и уобичајени начин реализовања наставе у школској учионици, техничка 

подршка наставницима и ученицима у случају поновне потребе одвијања „учења на даљину“ 

без ослањања на приватне ресурсе наставника и ученика, климатизација учионица, набавка 

инструмената, финансирање семинара за наставнике од стране оних који су законом у 

обавези да то раде, финансирање Републичког такмичења, фотокопир апарат у зборници за 

потребе наставе, боља и садржајнија сарадња међу колегама са одсека и са других одсека у 

циљу размене искустава, благовремена и квалитетнија сарадња са родитељима у циљу 

побољшања успеха и квалитета рада ученика. 

 

                                                                                              Професор: Горица Димић 

                                                                                   руководилац Стручног већа за Теоретски одсек 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ГИТАРУ 

 Стручно веће гудача је од планираних 12 састанака до краја јуна одржало 10.  

Састанци су одржавани у школи и „на даљину“, у зависности од тренутне ситуације 

која се односила и на реализацију редовне наставе, а у складу са мерама  и 

препорукама  због пандемије . 

 Дневни ред планиран Годишњим планом рада  школе је испоштован у највећој 

могућој мери,  а  у складу са актуелном ситуацијом прилагођаван је тренутним 

условима и околностима. 
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 Наставници нису пријавили похађање семинара ван установе у оквиру екстерног 

стручног усавршавања, углавном због неодржавања семинара  у условима пандемије. 

 Фонд часова који је планиран за школску 2021/22. годину је реализован у редовном 

току наставе, али и са разумљивим потешкоћама у реализацији у време одвијања 

наставе „на даљину“. 

 На основу података које су руководиоцу Стручног већа гитара доставили  

чланови Стручног већа: 

 

 На почетку школске године на гитарски одсек ОМШ је уписано 61 ученик ( у 

1.разред 12  ученика, а од 2. до 6. разреда 49 ученика). 

 Позитиван успех је остварило 53 ученика.  Исписано је 8 ученика. 

 Начини реализације појачаног рада са ученицима  били су разговор са ученицима и 

родитељима, разговор са педагогом и директором, што је резултирало позитивним 

променама у понашању након појачаног рада (смањење изостајања код појединих 

ученика и бољи однос према раду). 

 

 СРЕДЊА ОЦЕНА ОДСЕКА :  4.74 

 

 Анализом рада и остварености критеријума  постигнућа постављених на почетку 

школске године, Стручно веће за гитару је донело извештај о успеху ученика на 

основу 3 нивоа остварености критеријума: 

 1. ниво: оствареност критеријума на најнижем нивоу 

                   2. ниво: оствареност критеријума на средњем нивоу 

                   3. ниво: оствареност критеријума на највишем нивоу 

 

 Реализација плана и програма - стандардни програм (2. ниво) 

                                                           - прилагођени програм (3. ниво) 

 Музичко описмењавање (3. ниво) 

 Оспособљеност за самостално учење и вежбање (3. ниво) 

 Савладаност значења музичких изражајних средстава и њихова примена 

(2. ниво) 

 Припремљеност за јавне наступе (2. ниво) 
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 Оспособљеност ученика за бављење музиком на основношколском нивоу 

музичког знања (3. ниво) 

 Формирање етичких ставова према музичкој баштини - домаћој (2. ниво) 

                                                                                                              - светској (2. 

ниво) 

 Оспособљеност за наставак школовања у СМШ (3. ниво) 

 Резултати на такмичењима (2. ниво) 

 Рад ученика у оквиру музичких радионица и семинара за ученике (2. ниво) 

 Праћење музичких манифестација - у школи (2. ниво) 

                                                           - у граду (1. ниво) 

                                                                         - ван града (1. ниво) 

 Упознавање дела гитарске литературе ( 2. ниво) 

 

 Мере за побољшање успеха:  могућност редовног и уобичајеног рада са ученицима, 

а не опција „ учења на даљину“, „рад, ред и дисциплина“, боља и редовна сарадња са 

родитељима, редовно похађање наставе, организација додатне и допунске наставе, 

набавка инструмента за изнајмљивање. 

 

 Предлог Стручног већа за спровођење мера у циљу побољшања владања: 

поступност у појачаном васпитном раду са ученицима, појачана контрола понашања 

ученика у школи ( у  ходницима, у учионицама, испред школе...), боља координација 

и сарадња професора солфеђа, теорије и оркестра са разредним старешинама. 

 

 Предлог Стручног већа за унапређење квалитета наставе: 

Стандардни и уобичајени начин реализовања наставе у  школској учионици, 

техничка подршка наставницима и ученицима у случају поновне потребе одвијања 

„учења на даљину“ без ослањања на приватне ресурсе наставника и ученика, 

климатизација учионица, финансирање семинара за наставнике од стране оних који 

су законом у обавези да то раде, финансирање Републичког такмичења и 

организација преслушавања за такмичења у школи,фотокопир апарат у зборници за 

потребе наставе, боља и садржајнија сарадња међу колегама са одсека и са других 
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одсека у циљу размене искустава, благовремена и квалитетнија сарадња са 

родитељима у циљу побољшања успеха и квалитета рада ученика. 

  

                        Виктор Илић 

    руководилац Стручног већа гитариста 

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

   Педагошки колегијум чине руководиоци или заступници стручних актива, тима за 

самовредновање, развојно планирање и безбедност ученика, као и стручни сарадници. 

Основни циљ је да се постигне координација међу активима и створе услови за обједињеним 

деловањем свих актива. Редовни састанци ће се одржавати једном у току класификационог 

периода, а ванредни по потреби. 

  Педагошким колегијумом председава директор. На педагошком колегијуму се разматра 

координација међу активима, планови рада, решавају проблеми који су настали током 

наставног процеса и врше припреме за Наставничко веће. На Педагошком колегијуму се 

извештава о раду сваког актива. 

  Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора из 

члана 62. став 3. тачка 1-3. и у тачкама 5-7, Закона о основама система образовања и 

васпитања.  

  Активности и динамика рада 

Планирање и организовање 

остваривања програма 

образовања и васпитања и 

свих активности Школе 

Током целе школске године 

Анализа школске 

документације: Извештаја о раду школе, 

Плана рада школе, Извештаја о самовредновању 

рада школе и Успеха ученика. 

Септембар  

Избор уџбеника и литературе Септембар  
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Планирање и праћење стручног 

усавршавања 

Септембар, јун 

Старање о осигурању 

квалитета, самовредновању и 

унапређивању образовно- 

васпитног рада 

На класификационим периодима 

Планирање и организација 

Новогодишњих концертних свечаности; прославе 

школске славе Свети Сава; 

Припрема ученика за Фестивал 

музичких школа и Републичко 

такмичење 

Новембар-април 

Праћење остваривања развојног 

плана установе 

Јануар, јун 

Анализа успеха и реализација 

наставе у првом и другом 

полугодишту 

Јануар, јун 

Анализа реализације додатне, 

допунске и припремне наставе 

Јануар, јун 

Припрема за матурске испите 

Припрема и уједначавање 

критеријума за годишње испите 

Мај  

Предлози за награђивање 

ученика 

Мај, јун 

Припрема и организација 

концерата и такмичења у школи 

– Избор тачака 

Новембар- мај  

Планирање и организација 

угледних и огледних часова са 

анализом истих 

Током целе године, по потреби у складу са 

планом рада стручних већа 

Анализа рада свих стручних 

органа у школи 

Извештај школе о 

Мај, јун 
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посећеним часовима 

Анализа и израда извештаја о 

раду педагошког колегијума 

Израда плана рада педагошког 

колегијума 

   

Педагошки колегијум је редовно одржавао своје седнице и у потпуности је реализовао све 

послове из своје надлежности.  О току и начину реализације, као и о времену одржавања 

седнице постоји детаљан записник. Одржано је 10 седница. На десетој седници Педагошког 

колегијума, одржаној 31.08.2022 године донет је Предлог модела организовања наставе у 

Музичкој школи „Коста Манојловић“ у Смедереву, који гласи: 

  На основу процене простора и расположивости наставника, за Основну музичку школу 

се предлаже модел РЕДОВНЕ НАСТАВЕ.  

   

XII РАД СТРУЧНОГ САРАДНИКА  

   

  Стручни сарадник је остварио свој план и у границама надлежности допринео остваривању 

васпитно-обрзовних задатака. Детаљан извештај стручног сарадника заједно са извештајем о 

раду Ђачког парламента који је успешно радио током школске 2021/2022. године: 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА  

 

Школски педагог својим програмом планира више подручја рада. Ту су између 

осталих послова, укључени: рад са децом, тј. ученицима, сарадња са наставницима, рад и 

сарадња са родитељима. 

  Рад са ученицима подразумева индивидуално испитивање ученика, као и групно према 

потреби, почев од поласка у школу до краја школовања, затим идентификовање и праћење 

развоја посебних категорија ученика, на пример, оних који имају посебне потребе, и 

наравно, талентованим ученицима. 
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        Рационализација процеса учења подразумевајући и технике правилног учења, значајна 

је област рада школског педагога. 

        У програму рада са децом долази и професионално информисање, те испитивање 

одређених способности ученика, као и педагошко саветовање при избору занимања будућих 

академаца. 

         Рад са ученицима који имају неке проблеме психолошко-педагошке природе, или неке 

друге, укључује неопходну сарадњу са Центром за социјални рад, или другим установама 

везаним за одређену проблематику. 

          Сарадња са наставницима, при решавању одређених питања у вези са наставним и 

ваннаставним процесом, ученицима, били индивидуални или групни, као и помоћ при 

планирању ваншколских активности је подручје рада школског педагога током целе године. 

        Поред сарадње са наставним кадром, школски педагог сарађује и са родитељима 

ученика. Кроз сарадњу са родитељима, пружа се стручна помоћ, индивидуално, или преко 

родитељских састанака, као и на Савету родитеља, кроз предавања психолошко-педагошког 

карактера. Родитељи се упознају са примењеном педагошко-психолошком науком и 

свакодневним васпитањем стичући знања потребна за правилан развој личности. 

        Савремени токови развоја условили су и наметнули болести савременог доба. Тако да је 

педагог неопходан у организацији и реализацији превентивног програма болести зависности, 

АИДС-а и других промена у понашању младих које долазе као последица савременог доба. 

Поред болести зависности, младим људима је неопходно скренути пажњу и у вези са 

репродуктивним здрављем и полно преносивим болестима. 

        Још једно подручје рада педагога је и укључивање у рад Ученичког парламента, где се 

разматрају однос и сарадња ученика и наставника и обавештавају ученици о питањима од 

посебног значаја за њихово школовање. Посебно предавања и едукација везана за 

новонасталу ситуацију изазвану Корона вирусом, поштовања мера и заштите у школи.  

 Програм рада стручног сарадника за 2021/2022. школску годину  у потпуности је 

реализован. Педагог је уредно водио своју документацију, израдио глобалне и оперативне 

планове сопственог рада, и о раду водио дневник. Редовно је био присутан на седницама 

Наставничког већа, Педагошког колегијума, као и на седницама стручних већа, по позиву.  
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   Када је у питању самовредновање рада школе, обрађене су анкете и написан је извештај 

из кључних области које је тим одабрао. На основу извештаја урађен је акциони план који је у 

потпуности реализован. Наиме, у оним областима у којима је било неопходно ургентно 

деловати; комплетна реализација овог плана планирана је за следећу школску годину. 

Извештај тима саставни је део извештаја школе о реализацији активности планираних за ову 

годину. О активностима тима обавештен је педагошки колегијум, а руководиоцима стручних 

већа дат је подсетник на све активности и обавезе наставника и разредних старешина 

предвиђене акционим плановима са којима су упознали чланове својих већа. Исти подсетник 

са упутством прочитан је наставничком већу. 

   Педагог је урадио и извештај о раду Ученичког парламента, тима за самовредновање,  

тима за заштиту ученика, као и стручног већа за ШРП. На почетку школске године педагог је 

саставио план рада ових тимова и већа, сазивао састанке, о (не)одржавању истих водио 

записник, урадио акционе планове за сваки од њих, пратио темпо и динамику остваривања 

планова и по реализацији саставио извештаје. Извештаји су представљени у оквиру овог 

документа (извештаји о раду стручних већа, успеху, тима за самовредновање, тима за 

заштиту ученика, актива за ШРП, парламента ученика...) 

  Током целе школске године скретао пажњу на пропусте у вођењу документације и 

пропусте у раду и пружао помоћ наставницима у отклањању неправилности кроз 

индивидуалне, групне разговоре, пружањем информација у оквиру рада педагошког 

колегијума и наставничких већа као и путем израде обавештења и упутстава тј. путем огласне 

табле у наставничкој канцеларији. Школски педагог путем електронске поште прослеђује све 

потребне информације, обрасце, новине, препоруке и сл. свим наставницима који су желели 

да оставе своју електронску адресу.  

  Допуњено је и упутство за реализацију и организацију смотри ученика, опис послова по 

месецима за целу школску годину као упутство наставницима, као и кратак информатор са 

одговорима на најчешће постављана питања. Урадила је и упутства наставницима о 

васпидно-дисциплинској одговорности ученика, начину спровођења појачаног васпитног 

рада и корацима у поступању, обавезама и пословима разредног старешине са упутством, 

упутство за вођење књига васпино образовног рада, упутство за израду годишњих и 

оперативних планова рада наставника као и припреме за час са примером припреме за час. 



87 

 

Урађене су и табеле прилагођене настави МШ за извештаје о успеху ученика, реализацији 

наставе, раду стручних већа, реализацији стручног усавршавања са применом наученог и 

предлозима за унапређење рада школе. Урадила упутство о обавезама наставника према 

родитељима, ученицима, осталим наставницима, управи школе; руководиоцима стручних 

већа дала изводе акционих планова тима за самовредновање, као и школског развојног 

плана; урађени су и обрасци за годишње и оперативне планове наставника, школски програм 

и нови школски развојни план, као и годишњи план и извештај о раду школе. 

  Са помоћницима директора извршио је увид у потребе за наручивањем образаца у току и 

на крају и почетку школске године (матичне књиге, сведочанства, дипломе, дневници, ђачке 

књижице, записници...) 

  У току школске године, педагог је прикупљао сада већ електронске наставне планове за 

текући месец од наставника општеобразовне наставе. Скренута је пажња наставницима на 

незадовољавајуће годишње и месечне планове као и за припреме за час за наставнике 

индивидуалне и теоретске наставе. Урађени су нови обрасци за извештај о успеху ученика на 

основу остварености образовних стандарда/критеријума стручних већа са предлогом за 

унапређење.  

На почетку године педагог је сачинио евиденцију о наставницима приправницима и 

процедури за полагање стручног испита и комплетирао документацију у досијеима 

запослених. Сарађивао са приправницима и менторима и о томе водио евиденцију. 90% 

приправника је у току године завршило целокупан програм обуке у раду са ментором и 

педагогом. Највише времена и рада захтева рад на вођењу педагошке документације и рад 

на упознавању школских докумената и правних аката. 

  Реализован је и рад са наставницима у вези са припремом испита за лиценцу, посетама 

часова у школи, упознавањем са правилницима о оцењивању, правдању изостанака, 

школским и годишњим програмом и извештајем о реализацији активности у школи, 

вођењем документације... 

  Пратио је и успех ученика током школске године и реализовао индивидуални и групни 

саветодавни рад. Успешан као и до сада је био и рад Ученичког парламента. Велики број 

ученика заинтересован је да буде укључен у све области школског живота и рада. О 

реализованим активностима парламента ученика, израђен је посебан извештај. 
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  Са разредним старешинама и родитељима ученика остварио је успешну сарадњу по 

бројним питањима школског живота, од успеха и владања ученика до разматрања 

прилагођавања наставе и изради ИОПа за убрзана напредовања. 

Пружао посебну помоћ разредним старешинама у схватању њихових обавеза и одговорности 

и урадио предлог тема за час ОЗ, као и предлог тема за рад са родитељима; посебну пажњу 

посветио решавању проблема из области вођења педагошке документације. 

Са професорком грађанског васпитања успешно осмислио радионице са ученицима средње 

школе. 

  Школски педагог је активно укључен у рад педагошког колегијума, на упису ученика, рад са 

наставницима приправницима, припрему стручних испита, за припрему и анализу извештаја 

о успеху ученика као и евентуалних проблема који у настави могу да се јаве, саветовалишту 

за ученике, организацији такмичења у школи, статистичких извештаја, изради школског 

програма, школског развојног планирања, годишњег плана рада и годишњег извештаја 

школе, самовредновању и вредновању рада школе, тиму за безбедност и заштиту ученика од 

насиља занемаривања и злостављања. Успешно је реализован и план рада Тима за 

самовредновање, као и стручног актива за ШРП којима педагог координира. 

  Школски педагог урадио је и предао, на основу годишњег извештаја и књиге уписаних 

ученика, статистику за потребе града Смедерева, као и за потребе статистичког завода и 

Министарства просвете. У сарадњи са помоћником директора, попуњен је и део протокола 

за потребе просветне инспекције. 

  Остварена је и сарадња са Унијом ученичких парламената Србије, Саветовалиштем за 

младе, Заједницом музичких и балетских школа Србије, Центром за социјални рад, Центром 

за културу, Музејом, предшколском установом „Наша радост“. 

  Бавила се решавањем текућих питања и проблема у настави и раду школе. 

Колико је била у могућности посветила се ажурирању података на фејсбук страни музичке 

школе чији је администратор. 

 

 

 



89 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  

 Ученички парламент који је почео са радом школске 2007/08. Године. И ове школске 

године,  успешно је реализовао већи број планираних активности. Ученички парламент 

Музичке школе „Коста Манојловић“ чине ученици од првог до четвртог разреда средње 

школе, из сваког разреда по 3 ученика. Ученици који похађају нижу музичку школу већ имају 

задужења у парламенту ученика у основним школама које редовно похађају, тако да не 

учествују у раду Парламента наше школе. 

 Кроз рад Парламента и  ове школске године, ученици реализују планиране теме, дају 

предлоге тема које њих интересују, дају предлоге и сугестије за решење текућих проблема 

који се јављају у школској пракси као и предлог нових тема за даљи рад.  

- Ученички парламент МШ  одржао је седам редовних седница и у потпуности 

испоштовао  дневни ред предвиђен Годишњим планом рада школе. Од 12 ученика из четири 

разреда средње школе, изабрани су:  

Ученици први разред СМШ: Вељко Јовановић, Доротеја Јанњићијевић, Кристијана дел Бјанко 

Ученици други разред СМШ: Валентина Пешић, Стефан Станишић, Кристијана Дел Бјанко 

Ученици трећи разред СМШ: Огњен Ђурковић, Ђорђе Ивковић, Лука Ракић 

Ученици четврти разред СМШ: Атанацковић Катарина, Протић Лара, Ђекић Софија 

Председник је Лара Протић,  

Заменик председника је Огњен Ђурковић, 

Секретар УП је Вељко Јовановић,   

Представник за Школски одбор је Станишић Стефан и Катарина Атанацковић,  

Тим за безбедност  Софија Ђекић,  

Тим за самовредновање ученика Валентина Пешић 

и Тим за ШРП Кристијана Дел Бјанко  

Тим за обезбеђивање квалитета рада школе Ђорђе Ивковић 
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  Ученици су упознати са пословником о раду УП, као и свим правилницима који у школи 

постоје а који садрже информације које су од важности за њих. Сви ученици школе по одлуци 

УП, могу да посете школску библиотеку и да затраже информације у вези са правилницима, 

односно да затраже исте на увид.  

 Ученици Парламента учествовали су у заједничкој изради радспореда часова, динамике 

рада, предлозима и разматрања као и усвајања предлога. 

Извршено је заједничко доношење правила понашања у парламенту, разматрање и 

предлагање активности за побољшање наставе, давани су предлози за награђивање ученика, 

па је председница Парламента ове године предложила да то буду књиге за сваког 

награђеног ученика. Ученици парламента су ове године присуствовали на три радионице на 

тему сексуалног насиља, вршњачког насиља и болестима зависности у организацији педагога 

школе. Слободне теме обрађивале су педофилију, политику и ситуацију у земљи. Ученици 

Патламента ове године били су укљечени и у пилотирање Државне матуре, наиме,  Тим од 

четири ученика који су чинили чланови УП, два ученика који представљају четврти разред, 

јер су матуранти учествовали у пилотирању матуре и два која представљају трећи разред јер 

ће то бити прва генерација која ће полагати државну матуру. Проблеми са којима се ученици 

сусрећу ове године су: 

Проблеми у настави и предлог за решење 

Није било проблема у раду а са којима се ученици сусрећу у току школске године.  

Васпитне мере ученицима су изречене највише због изостајања и ометања наставе. Са 

ученицима којима су ове мере изречене педагог и разредне старешине започеле су појачан 

васпитни рад. 

Ученици су упознати са правилником о друштвено-корисном раду. 
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Тим за заштиту ученика 

Подаци и информације потребне за рад тима, прикупљене су на седницама ученичког 

парламента и у оквиру рада одељенских заједница. 

Прикупљени подаци показали су да ученици школу сматрају безбедном и да у њој нису 

забележени случајеви насиља, али да има назнака да би неке вербалне несугласице између 

ученика могле да у то прерасту. Ученици који су трпели овакав вид непријатности позвани су 

да догађаје детаљно опишу, наведу актере, и поруку (анонимну) убаце у сигурно сандуче, 

уколико не желе да се лично обрате школском педагогу или Тиму за заштиту ученика. На 

седницама УП било је и речи о дигиталној писмености, дигиталном насиљу, радило се на 

професионалној оријетацији ученика. У плану је једнодневни излет са обавезном посетом 

једној од музичких академијам који није остварен због увођења мера Кризног штаба. 

Проблеми са којима се ученици сусрећу ове године су: 

Недовољно разумевања према потребама ученика од стране појединих професора, као и 

претерано строго и неуједначено оцењивање као и променљива правила понашања. Ови 

проблеми успешно су решени и/или се и даље континуирано решавају у оквиру рада 

стручних органа школе. 

Ученици су изразили жељу да и даље организују хуманитарне и промотивне концерте у 

школи и осталим школама и градским институцијама; као и да чешће буду организоване 

посете сајмовима и концертима од стране школе. 

Предлог за унапређење рада и уређење школе : 

- Неопходно је обновити рачунарску опрему 

- Неопходно је појачати одржавање хигијене од стране помоћног особља 

- Потребно је уредити ученички клуб 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ВРШЊАЧКЕ ЕДУКАЦИЈЕ - ПРЕВЕНЦИЈА 

БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 

 

 Програм рада тима за вршњачку едукацију на тему ПРЕВЕНЦИЈЕ болести зависности 

уведен је на препоруку МПС-а и Школске управе. Планиране теме делимично су 

реализованена састанцима  на часовима психологије, грађанског васпитања, часовима 

одељенског старешине и на часовима биологије. 

 С обзиром на то да су ученици са свих страна окружени причама о ПАС и њиховој 

употреби и злоупотреби, овај програм конципирали смо тако да говоримо више о утицају 

породице, васпитања, о карактеристикама адолесценције, ризицима за почињање и сл. како 

би ученици више размислили управо о сопственим слабостима и успели да их превазиђу без 

злоупотребе ПАС. 

 

 РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА 

 

 Стручно усавршавање је обавеза свих наставника. Реализација програма стручног 

усавршавања наставника годинама се одвија у оквиру планираног рада педагошког 

колегијума, стручних актива и наставничког већа. Наставници су обављали и индивидуално 

стручно усавршавање читајући стручну литературу и примењујући у својој настави иновације. 

Поред тога, постојало је и стручно усавршавање у оквиру стручних актива и наставничког 

већа у виду размене искустава и знања међу наставницима у самој школи. Од пре три године 

уведен је и правилник о интерном стручном усавршавању којим смо прецизирали број сати 

које поједине активности доносе у оквиру интерног стручног усавршавања. Лични извештаји 

о стручном усавршавању  налазе се у наставничким портфолијима и представљају саставни 

део овог извештаја, али у писаној форми.



ЕВИДЕНЦИЈА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ 

                  

R

.

b

r 

Име и презиме Назив семинара Датум 

одржавања 

Место 

одржавања 

Број 

бодова/сати 

Организатор  Компентенције  и 

приоритети 

Напомена 

1 Тања Петровић „ Диригентски 

семинар – Од 

традиционалног 

ка 

иновативном“ 

13.09.2021 „ 

Мокрањчеви 

дани“ 

Неготин 

8 Спортска 

хорска 

асоцијација 

Сомбор 

К-1 

П-3 

Број 958 

2 Ивана Емершић 

Котарац 

„ Коришћење 

рачунара за 

припрему“  

18.09.2021 РЦ 

Смедерево 

8 Центар за 

сручно 

усавршавање 

Шабац 

К-2 

П-1 

Број.530

/21-

318/918 

3 Tијана Тодоров „ Прогеам обуке 

за оснаживање 

запослених у 

образовању за 

развијањеодгово

рног односа 

према здрављу, 

06.07.2021 

 

 

 

 

 

 

ЗУОВ 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

ЗУОВ 

 

 

 

 

 

 

К-2 

П-? 

 

 

 

 

 

Бр 

реш.611

-00-

00922/20

21-03 

 

Број-
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очување 

здравља и 

безбедност 

ученика“ 

______________ 

“ Улога 

установа 

образовања и 

васпитања у 

борби против 

трговине 

људима” 

______________ 

“ Обука за 

запослене - 

породично 

насиље” 

 

 

_______________ 

“ Заштита деце 

са сметњама у 

развоју у 

 

 

 

 

___________ 

09.02.2022. 

 

 

 

 

 

 

___________ 

08.02.2022 

 

 

 

 

 

___________ 

08.02.2022. 

 

 

 

 

 

 

___________ 

МПНТР 

 

 

 

 

 

 

___________ 

МПНТР 

 

 

 

 

 

____________ 

МПНТР 

 

 

 

 

 

 

________ 

16 

 

 

 

 

 

 

________ 

16 

 

 

 

 

 

_________ 

16 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

Платформа за 

онлајн учење” 

Чувам Те” 

 

 

 

 

_____________ 

Платформа за 

онлајн учење” 

Чувам Те” 

 

 

 

_____________ 

Платформа за 

онлајн учење” 

Чувам Те” 

 

 

 

 

_____________ 

 

УУ 

 

 

 

 

 

_____________ 

         УУ 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

УУ 

1721/202

1/219   

 

 

_______ 

“Сл.гла

сник 

РС” 

бр.81/17

,48/18 

 

 

_______ 

“Сл.гла

сник 

РС” 

бр.81/17

,48/18 

 

_______ 

“Сл.гла

сник 

РС” 
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случају 

занемаривања и 

дикриминације, 

злостављања и 

насиља” 

 

______________ 

“ Обука за 

запослене-

Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању” 

_______________ 

“ Контрола 

љутње, 

едукативне 

радионице за 

ученике”  

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

08.02.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

___________  

04.02.2022 

 

 

 

 

 

 

____________ 

МПНТР 

 

 

 

 

 

 

 

____________  

РЦ 

Смедерево 

 

 

 

 

 

 

_________ 

      16 

 

 

 

 

 

 

 

_________  

8 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

Платформа за 

онлајн учење” 

Чувам Те” 

 

 

 

 

 

____________  

ЦЕПОРА 

Београд 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

         УУ 

 

 

 

 

 

 

 

_____________  

           К-3 

П-4 

бр.81/17

,48/18 

 

 

 

 

_______ 

“Сл.гла

сник 

РС” 

бр.81/17

,48/18 

 

 

 

_______ 

Бр.18/20

22 
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4 Владимир Петровић “ Обука 

школских 

администратора 

основних и 

средњих школа 

за ра у систему 

за управљање “ 

Модул” “ 

03.12.2021 ЗУКОВ 32 МНТР К-1 

П-1 

Бр.2021/

10-287-

15928 



 

Извештај тима за самовредновање и вредновање рада 

школе 

Чланови за школску 2021-2022 годину су: 

- Тијана Тодоров, шк.педагог 

- Ненад Стевановић, проф.општеобразовних предмета 

- Романа Репустић- Николић, проф.теоријских предмета 

- Ивана Емершић, проф.теоријских предмета 

- Весна Калуђеровић, проф.теоријских предмета 

- Бранислава Ранитовић, проф.клавира 

- Милан Ераковић, проф.хармонике 

- Душан Мирков, проф.гитаре 

- Ивона Ваинхал Матијашевић, проф.вилоне 

- Марко Ђорђевић, проф.кларинета 

- Драгана Тасић, проф.соло певања 

- Валентина Пешић, ученица , представник УП 

 

Сви чланови су једногласно изабрани и конституисани . 

Развојни план установе је стратешки план развоја установе који садржи приоритете у 

остваривању образовно васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за 

вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој уставове. Развојни 

план доноси се на основу извештаја о самовредновању и извештаја о спољашњем 

вредновању. 

На састанку 09.09.2021. године усвојен је план рада Тима за самовредновање, који је 

саставни део Годишњег плана рада школе, подељена су задужења члановима Тима везано за 

анкету и спровођење анализе из области вредновања. Област вредновања за школску 2020-

21 биће : 

Област вредновања: ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ прво полугодиште 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА, прво полугодиште 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА, друго полугодиште 

План је да до краја октобра имамо анализу, јер не знамо како ће се одвијати настава.  

 

26.10..2021. година извршена је анализа тренутног стања: Стигли су дневници за 

Индивидуалну наставу, Дневници за средњу школу, дошло је до промене у обрасцима за 

Матичне књиге још прошле године, ђачких књижица, али и ове године сви наставници 

упознати су са променама оцењивању ученика првог разреда, више се не пише Успешан, 

мање успешан и задовљава, већ: Самостално, уз мању помоћ и уз већу помоћ. Свим 

наставницима школе на мејл је послат линк са ког могу преузети све промене у 

документацији и упознати се са свим променама. Промена у литератураи за ову школску 

годину нема, све је усвојено у прошлој школској години, али уколико дође до неких промена 

Актив за развој школског програма ће то евидентирати и у корелацији са тимом за школско 

развојно планирање обавестити Наставничко веће.Актив за развој школског програма усвојио 

је промене у плану везано за смотре и извођенје, наиме, смотре се држе у учионицама, 

индивидуално наставник ученици. Не организују се комисијски већ на нивоу редовне 

наставе. Упознати су са Допунама Правилника о правима и обавезама ученика – промена 

класе. Формира се записник на коме ће о промени класе бити обавештени родитељи, 

наставник и други наставник где је неопходна писмена сагласност свих наведених. Упознати 

су о протоколу о поступању у установи на насиље, злостављање и занемаривање. Правилик 

је послат на мејл свим наставницима. 

Педагог школе је изнео податке спроведене анкете.            

Тим за самовредновање рада школе спровео је процес самовредновања у области                   

„ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА“. 

Анкета је осмишљена уз консултације свих чланова тима за самовредновање рада школе и уз 

сагласност директора. Инструмент је намењен за три главне интересне групе у оквиру школе, 

за запослене у установи, за чланове Савета родитеља и за чланове Школског одбора. Свака 

група радила је анкету која је била прилагођена улози у организацији рада школе. У изради 

инструмента у значалној мери руководили смо се стандардима квалитета рада установе за 
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област“ Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима“ који је 

истовремено био и полазна основа процеса. 

 Испитаници су по принципу скале процењивали сваку тврдњу, а то су тачност -

присутност. На основу процента тачности одређене тврдње извршено рангирање на основу 

чега је вредновано постигнуће у одређеној области. 

 Резултати добијени на овај начин користиће се као основа за даље акције на 

унапређивању Организације рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима.  

Подаци могу послужити да би се будуће активности планирале у складу са реалним стањем и 

потребама.  

ПРЕГЛЕД РАНГИРАНИХ ТВРДЊИ1 

 

Савет родитеља 

 

Од 24 испитаника, у анкети која садржи 8 тврдњи, ( које се налазе у прилогу) сви испитаници 

сматрају да је све добро да је више предности него слабости. Најбоље оцењена тврдња има 

3,83 % од могућих 4%, а најслабије оцењена тврдња има 3,5% од могућих 4% што указује на 

то да су сви испитаници високо оценили Организацију рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима.  

Запослени у установи 

 

Од 40 испитаника, у анкети која садржи 17 тврдњи, ( које се налазе у прилогу) испитаници 

сматрају да је више предности него слабости. Најбоље оцењена тврдња има 3,90 % од 

могућих 4%, а најслабије оцењена тврдња има 363% од могућих 4% што указује на то да су 

сви испитаници високо оценили Организацију рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима.  

 

Анкетирано је 40. испитаника. Велика већина запослених и код најслабије рангираних 

тврдњи има оцену претежно добро. Око два до три запослена сматра најслабије тврдње на 

скали оцењењују као претежно слабе ( или оценама од 1-4, њихова оцена је 1 или 2) 

                                                 
1 Рангираност тврдњи према другим факторима, као што је разред ученика, дата је у детаљнијој анализи на наредним странама.  
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Школски одбор 

 

Од 7 испитаника, у анкети која садржи 8 тврдњи, ( које се налазе у прилогу) сви испитаници 

сматрају да је све добро да је више предности него слабости. Најбоље оцењена тврдња има 

4, % од могућих 4%, а најслабије оцењена тврдња има 3,86% од могућих 4% што указује на то 

да су сви испитаници високо оценили Организацију рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима.  

 

Како су све три циљне групе Организацију рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима, оценили високим оценама , закључује се да нема потребе за 

посебним мерама унапређења рада из ове области.  

 

17.12.2021.године 

Анализа анкете из области вредновања ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Педагог школе је изнео податке спроведене анкете.            

  Тим за самовредновање рада школе спровео је процес самовредновања у области                   

„ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ “. Анкета је осмишљена уз 

консултације свих чланова тима за самовредновање рада школе и уз сагласност директора. 

Инструмент је намењен за три главне интересне групе у оквиру школе, за запослене у 

установи, за чланове Савета родитеља и за чланове Школског одбора. Свака група радила је 

анкету која је била прилагођена улози у организацији рада школе. У изради инструмента у 

значалној мери руководили смо се стандардима квалитета рада установе за област“ 

Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима“ који је 

истовремено био и полазна основа процеса. 

 Испитаници су по принципу скале процењивали сваку тврдњу, а то су тачност -

присутност. На основу процента тачности одређене тврдње извршено рангирање на основу 

чега је вредновано постигнуће у одређеној области. 

 Резултати добијени на овај начин користиће се као основа за даље акције на 

унапређивању Организације рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима.  
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Подаци могу послужити да би се будуће активности планирале у складу са реалним стањем и 

потребама.  

  

ПРЕГЛЕД РАНГИРАНИХ ТВРДЊИ2 

 

Савет родитеља 

Од 24 испитаника, у анкети која садржи 8 тврдњи, ( које се налазе у прилогу) сви испитаници 

сматрају да је све добро да је више предности него слабости. Најбоље оцењена тврдња има 

3,93 % од могућих 4%, а најслабије оцењена тврдња има 3,79% од могућих 4% што указује на 

то да су сви испитаници високо оценили Програмирање, планирање и извештавање.   

 

Запослени у установи 

Од 40 испитаника, у анкети која садржи 8 тврдњи, ( које се налазе у прилогу) испитаници 

сматрају да је више предности него слабости. Најбоље оцењена тврдња има 3,90 % од 

могућих 4%, а најслабије оцењена тврдња има 3,73% од могућих 4% што указује на то да су 

сви испитаници високо оценили Програмирање, планирање и извештавање.  

Анкетирано је 40. испитаника. Велика већина запослених и код најслабије рангираних 

тврдњи има оцену претежно добро. Око два до три запослена сматра најслабије тврдње на 

скали оцењењују као претежно слабе ( или оценама од 1-4, њихова оцена је 1 или 2) 

 

Школски одбор 

Од 7 испитаника, у анкети која садржи 8 тврдњи, ( које се налазе у прилогу) сви испитаници 

сматрају да је све добро. Најбоље оцењена тврдња има 4, % од могућих 4%, а најслабије 

оцењена тврдња има 4% од могућих 4% што указује на то да су сви испитаници високо 

оценили област вредновања Програмирање, планирање и извештавање..  

 

Како су све три циљне групе Програмирање, планирање и извештавање, оценили 

високим оценама, закључује се да нема потребе за посебним мерама унапређења рада из 

ове области.  

                                                 
2 Рангираност тврдњи према другим факторима, као што је разред ученика, дата је у детаљнијој анализи на наредним странама.  
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Последња област која је за овај циклус обрађена су “ Постигнућа” 

Настава и учење је процес чији је интегрални део праћење и вредновање постигнућа 

ученика. Праћење и вредновање постигнућа ученика је важан, саставни/интегрални део 

процеса наставе и учење, јер омогућава перманентно праћење остваривања прописаних 

циљева и исхода, развијање компетенција и достизања образовних стандарда постигнућа, 

напредовање ученика, односно промене које су се догодиле у погледу знања, вештина и 

ставова ученика. Није једнократна активност која се понавља с времена на време, у готово 

правилним временским размацима, већ процес који, као и учење, траје континуирано. 

Праћење и вредновање постигнућа ученика је континуирана педагошка активност која не 

служи само томе да се процени шта су ученици научили, већ да се продужи и унапреди сам 

процес учења, јер тада је сигурно да ће његови резултати бити бољи. Стално добијајући о 

свом раду конкретне повратне информацијеод наставника који га прати и усмерава, ученик 

добија бољи увид у предности и недостатке начина на који поступа, могућност да на време, 

пре него што доживи неуспех, промени и поправи оно у чему греши, охрабрење за начин на 

који већ ради, подстицај да га и даље унапређује, да се још више потруди. 

 Праћење и вредновање постигнућа ученика је континуирана активност којом се подстиче 

мотивација за учење и која доприноси да се код ученика развија: 

  

 активан однос према учења, 

 способност за објективну процену сопствених постигнућа и постигнућа других, 

 систем вредности. 

Праћење и вредновање постигнућа ученика је стална активност која прати учење , тече 

напоредо са учењем. Ова актиностподржава учење и доприноси квалитету процеса наставе и 

учења; 

 пружа информације наставнику, ученику и родитељу о напретку у учењу а тиме и о 

остварености циљева и исхода учења, постизању стандарда постигнућа и развоју 

компетенција ученика; 

 повећава мотивацију за учење и оспособљава ученика за самопроцењивање 

сопствених постигнућа у односу на циљеве учења и наставе; 
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 омогућава наставнику потпун увид у развој вештина и знања, начину учења, 

ставовима и понашању сваког појединачног ученика; 

 омогућава конструктивно вршњачко вредновање; 

 спречава понављање неуспеха и потешкоће у учењу, а тиме и могуће осипање 

ученика и рано напуштање школе; 

 пружа информације о постигнућима ученика, усменим (кроз разговор) и писаним 

путем (извештаји, белешке, дописи родитељима, писане опаске); 

 даје податке и за сумативно, не само формативно оцењивање. 

 Резултати ученика наше школе који су управо показали како је текао процес учење.  

  

29. Димитрије Думановић, I OМШ, II награда, кл. Ј. Угринић, Меморијал „Коста 

Манојловић“, Смедеревска Паланка, децембар 2021. 

30. Милица Вучковић, I OМШ, II награда, кл. Ј. Угринић, Меморијал „Коста 

Манојловић“, Смедеревска Паланка, децембар 2021. 

31. Миљана Златановић, II OМШ, II награда, кл. Ј. Угринић, Меморијал „Коста 

Манојловић“, Смедеревска Паланка, децембар 2021. 

32. Дана Аранђеловић, I OМШ, I награда, кл. Ј. Ераковић, Меморијал „Коста 

Манојловић“, Смедеревска Паланка, децембар 2021. 

33. Дана Аранђеловић, I OМШ, I награда, кл. Ј. Ераковић, Међународно такмичење 

„Даворин Јенко“, Београд, март 2022. 

34. Василије Вујић, IV OМШ, II награда, кл. С. Цветковић, Међународно такмичење 

„Даворин Јенко“, Београд, март 2022. 

35. Дана Аранђеловић, I OМШ, I награда, кл. Ј. Ераковић, 26. Међународно такмичење 

младих пијаниста, Шабац, март 2022. 

36. Лила Милошевић, I OМШ, III награда, кл. С. Васиљев, Републичко такмичење 

музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

37. Дуња Миленковић, III OМШ, III награда, кл. С. Васиљев, Републичко такмичење 

музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

38. Дана Аранђеловић, I OМШ, II награда, кл. Ј. Ераковић, Републичко такмичење 

музичких школа Србије, Београд, април 2022. 
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39. Ружица Бајић, IV OМШ, III награда, кл. Б. Јевтић, Републичко такмичење музичких 

школа Србије, Београд, април 2022. 

40. Лара Протић, III ОМШ, ЛАУРЕАТ, кл. Ј. Симић, Републичко такмичење музичких 

школа Србије, Београд, април 2022. 

41. Доротеја Јанићијевић, I СМШ, I награда, кл. Ј. Станојевић, Републичко такмичење 

музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

42. Софија Ђекић, IV СМШ, I награда, кл. Ј. Станојевић, Републичко такмичење 

музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

43. Вељко Јовановић, I OМШ, I награда, кл.  Ј. Станојевић , Републичко такмичење 

музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

44. Хелена Стојић, III ОМШ, I награда, кл. Ј. Симић, Републичко такмичење музичких 

школа Србије, Београд, април 2022. 

45. „Прваци“ и „Видик“, ОМШ и СМШ, I награда, кл. Ј. Станојевић и Ј. Симић, 

Републичко такмичење музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

46. Марија Ђурђевић, IV OМШ, I награда, кл. М. Ђорђевић, Републичко такмичење 

музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

47. Анђелка Петковић, V OМШ, III награда, кл. Т. Црногорац Милановић, 

Међународно такмичење гудача, Ниш, април 2022. 

48. Миљана Златановић, II OМШ, III награда, кл. Ј. Угринић, Међународно такмичење 

гудача, Ниш, април 2022. 

49. Ђурђина Денић, II OМШ, III награда, кл. Ј. Угринић, Међународно такмичење 

гудача, Ниш, април 2022. 

50. Василије Вујић, IV OМШ, I награда, кл. С. Цветковић, Меморијал „Матусја Блум“, 

Сарајево, мај 2022. 

51. Мила Симић, VI OМШ, I награда, кл. А. Бојичић, Меморијал „Матусја Блум“, 

Сарајево, мај 2022. 

52. Анђелка Петковић, V OМШ, I награда, кл. Т. Црногорац Милановић, 65. Фестивал 

музичких и балетских школа Србије, Ниш, мај 2022. 

53. Василије Вујић, IV OМШ, I награда, кл. С. Цветковић, 65. Фестивал музичких и 

балетских школа Србије, Ниш, мај 2022. 

54. Софија Ђекић,  III OМШ, II награда, кл. Д. Тасић, 65. Фестивал музичких и 

балетских школа Србије, Ниш, мај 2022. 
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55. Дуња Миленковић, III OМШ, II награда, кл. С. Васиљев, 65. Фестивал музичких и 

балетских школа Србије, Ниш, мај 2022. 

56. Вања Жарковић, III OМШ, III награда, кл. Б. Бринић, „Млади виртуоз“, Београд, мај 

2022. 

 

 

 

 

 



 Програм професионалне оријентације ученика 

 

  Циљ програма професионалне оријетнације: подстицање развоја личности ученика 

до промишљене, ваљане и реалне одлуке о даљем избору смера, школе и занимања, 

планирања каријере и укључивања у свет рада. 

Концепт програма се реализује у неколико етапа: 

– препознавање сопствених потенцијала и склоности преко одговарајућег осмишљавања 

наставе и учења. 

– припрема расположивих информација о занимањима на радионицама које ће реализовати 

одељењске старешине, и стручни сарадник – педагог 

-упознавање са путевима естетског и уметничког образовања – кроз радионице са 

одељењским старешинама. 

- сусрети са стручњацима из различитих области музике где ће ученици у непосредном 

контакту сазнати све што их интересује о важним питањима и даљем образовању. 

 

Програм професионалне оријентације кроз: 

- рад са ученицима – одељењске старешине и стручни сарадници на часовима одељењских 

заједница, предметни наставници на часовима редовне наставе, родитељи – волонтери на 

трибинама о професионалној оријентацији 

- рад са родитељима – одељењске старешине и стручни сарадници на родитељским 

састанцима и индивидуалним разговорима, Савету родитеља, Школском одбору. 

Програм каријерног вођења и саветовања 

  Овај програм односи се првенствено на средње музичке школе, јер је у завршном разреду 

основне могуће једино подстаћи ученика на даље школовање у средњој музичкој школи. У 

школи се програм каријерног вођења и саветовања ове године није спроводио кроз 

разговоре и тестове професионалне оријентације у оквиру рада ученичког парламента, 

посете сајму образовања и сајму професионалне орјентације и сл. због новонастале 

ситуације изазване Корона вирусом.  

Програм сарадње са породицом и социјалне заштите 
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  У циљу већег ангажовања родитеља у извршењу васпитно-образовних задатака, решавања 

васпитних проблема и постизања успеха у настави у току ове школске године, сарадња 

Школе са родитељима ученика одвијала се кроз: сарадњу одењењског старешине са 

родитељима путем индивидуалних контаката, родитељских састанака, информисањем 

родитеља путем позива, обавештеља или писма, организовањем значајних акција... 

 Поред садржаја који се разматрају на завршетку сваког класификационог периода, а 

који се односе на успех, напредовање и дисциплину ученика, на родитељским састанцима 

обрађује се читав низ других питања која су значајна за ученике, родитеље и наставнике као 

што су: 

- упознавање родитеља са наставним планом и програмом и обавезама ученика, 

- договор о начину и времену сарадње, 

- избор одељенског савета родитеља, 

- упознавање родитеља са школским просторијама и условима за рад ученика, 

  Сарадња са родитељима, сем на родитељским састанцима, групно, остваривала се и кроз 

индивидуалне саветодавне разговоре са разредним старешинама, наставницима, 

директором и стручним сарадником школе на обострану иницијативу, сваког радног дана у 

оквиру радног времена горе поменутих запослених. Ова сарадња настављена је путем 

телефона и електронски због новонастале ситуациоје у Држави изазване Корона вирусом. 

Васпитни рад школе подразумева ангажовање и наставника и родитеља. Овај захтев 

оствариван је путем међусобног информисања о здрављу, психо-физичком и социјалном 

развоју, учењу, понашању, ваннаставним и другим активностима ученика, условима живота и 

рада у породици и др. Сарадња се огледа у реализацији конкретних делова Програма, 

решавање социјалних и здравствених проблема, организовање и праћење коришћења 

слободног времена ученика и сл. 

Индивидуални контакт наставника, стручних сарадника, а нарочито одељенског старешине 

има велики значај за рад ученика. Ова школа има богата искуства и користи их на најбољи 

начин у васпитном деловању.  

Значајна питања која  су се разматрала током године су: 

– Разматрање успеха и дисциплине ученика и предузимање мера за њихово 

побољшање; 
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– Предузимање мера за стварање повољнијих услова за унапређење васпитно–

образовног рада; 

– Организовање и извођење излета, екскурзија; 

– Разматрање здравственог стања ученика; 

– Организовање културно–забавног живота ученика; 

– Рационализација распореда часова како би се ученику обезбедило рационалније 

коришћење радног и слободног времена. 

  У току године, најмање два пута вршено је анкетирање родитеља у погледу њиховог 

задовољства сарадњом са школом и ради прихватања сугестија од стране родитеља. 

Школа поред дана отворених врата, има и дан отворене школе, када родитељи присуствују 

часовима своје деце сваког последњег часа у месецу. 

Школа је ове године организовала прикупљање средстава за ове сврхе кроз низ 

добротворних акција,концерата и слично. 

Устаљена је пракса ослобађања одређених група ученика од плаћања ђачког фонда или 

умањења износа. 

  Ђачког фонда су ослобођена деца самохраних родитеља, деца чији су родитељи у тешкој 

матерјалној ситуацији,деца чији родитељи не раде,а исто тако и деца радника школе. 

Друго дете у породици плаћа 50% од укупног износа, а треће дете у породици је ослобођено 

плаћања. 

  Због лоше економске ситуације, ученицима је омогућено да уз мању новчану накнаду на 

месечном нивоу изнајмљују одређене инструменте,као и да потпуно бесплатно користе 

школске клавире за вежбање. 

  У складу са потребама, школа доноси решење о помоћи матерјално угроженим ученицима 

средње школе за одлазак на екскурзију, одлазак на неки концерт ван града и сл. 

Програми и активности којима се развијају способности за решавање проблема, 

комуникација, тимски рад, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа. 

На основу резултата самовредновања рада претходних година урађен је акциони план у 

коме су прецизиране активности којима ће се развити успешнија комуникација и очекујемо 

да ће међуљудски односи бити на вишем нивоу квалитета. То су: 
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Уведен је образац за самооцењивање ученика у сарадњи са ученицима и предметним 

наставницима. На овај начин ученици и наставници више и искреније разговарају о оценама, 

критеријумима оцењивања и мерама за унапређење наставе и њеног квалитета. Овакав 

начин оцењивања треба да се спроводи два пута годишње, на полугодишту и на крају 

школске године. Такође је потребно и пожељно организовати групни час самооцењивања и 

међусобног оцењивања ученика  како би ученици кроз конструктивно решавање проблема и 

тимски почели да увиђају грешке у учењу и схватању знања. Како бисмо наставнике 

објединили у тим, израдићемо инструмент за испитивање потреба запослених ради 

побољшања међуљудских односа, помоћу којег ће запослени моћи да дају своје предлоге у 

циљу побољшања међуљудских односа. Заједничко утврђивање листе конкретних предлога 

и избор и реализација конкретних садржаја кроз рад у тиму, као и подстицање реализације 

садржаја треба да доведе до квалитетније комуникације међу запосленима. У оквиру рада 

ученичког парламента  сваке школске године, обрађују се ове теме и са ученицима се ради 

на вршњачкој едукацији. 

  Програм превенције насиља, злостављања, занемаривања ипревенција других облика 

ризичног понашања 

У складу са посебним протоколом, Школа и Тим за заштиту ученика/деце од насиља, 

злостављања и занемаривања саставио је програм заштите деце/уеника од насиља којим су 

дефинисане превентивне активности, као и кораци/процедуре у поступању при заштити 

ученика од насиља. 

У оквиру превентивних активности можемо нагласити да је пракса наше школе да се током 

школске године организује дежурство наставника и помоћно-техничког особља ради 

осигурања безбедности ученика у школи и дворишту, постављен је видео надзор који 

бележи кретања како запослених у школи, тако и ученика. Редовно се води Књига дежурства 

у коју се бележе све активности везане за нарушавање реда. Остварује се сарадња са МУП-ом 

(око регулације саобраћаја око школе, по потреби и приликом школских манифестација). 

Школска библиотека располаже разноврсном литературом, како у стручном тако и у 

општеобразовном смислу. Организују се предавања стручњака из других институција о 

различитим темама, пре свега, о темама које су од ширег друштвеног значаја за образовање 
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и васпитање ученика, учествујемо у хуманитарним акцијама са циљем да се код ученика 

развије емпатија и солидарност. 

  Анализом тренутног стања у школи закључујемо да у школи функционише систем пружања 

подршке ученицима, али је неопходно да се педагошка документација редовније ажурира.  

Наша школа је настојала и у будућности ће радити на томе да пружи додатну подршку свим 

ученицима којима је то неопходно. Због великог броја ученика, специфичне организације 

школе и различитих средина из којих деца долазе, ми ћемо настојати и перманентно радити 

на развоју индивидуалности, самопоуздања, перманентног учења код свих ученика. У нашој 

школи ефикасно ради тим за додатну подршку ученицима који ће настојати да унапреди 

систем пружања подршке ученицима, да подстиче лични професионални и социјални развој 

сваког ученика и унапреди процедуру препознавања и подршке деце из осетљивих група, и 

побољша рад на професионалној орјентацији са ученицима . 

 

Програм здравствене заштите ученика 

 

  О циљевима здравствене заштите, и њеним мерама, ученици наше школе често се 

информишу похађањем различитих трибина и предавања, редовном сарадњом са 

професорима и педагогом, писањем семинарских радова из наставних предмета којима се  

промовишу здрав стил живота, физичка активност, правилна исхрану као и избегавање 

понашања штетног по здравље: пушење, употреба алкола, коришћење дроге, деликвентно 

понашање. 

  Музичка школа спроводи различите програме здравствене заштите и у складу са законом 

обезбеђује адекватне услове за школовање здраве деце и деце ометене у развоју савремено 

опремљеним учионицама, хигијенско санитарним и микроклиматским условима који 

унапређују здравље деце и успешно праћење школског програма. 

Такође, у школи постоје мере за реализацију здравствене заштите које се сваке године 

спроводи систематским мерама, прегледом ради праћења раста, развоја, ухрањености, 

здравственог стања као и раног откривања поремећаја здравља деце. Преглед се врши у 

првом и трећем разреду средње школе тако што надлежна установа Медицина рада и 

школски диспанзер током целе школске године позивају ученике који самостално одлазе на 
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преглед. Лекари у својим извештајним образцима еведентирају здравствено стање деце и по 

завршеном прегледу извештај достављају Наставничком већу, а на родитељском састанку се 

родитељи информишу о здравственом стању своје деце. 

 

ПРЕВЕНЦИЈА ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА У РАДУ СА СРЕДЊОШКОЛЦИМА 

  

  С обзиром на препоруке и прописане стандарде за превенцију употребе дрога, овај 

програм конципирали смо тако да говоримо више о утицају породице, васпитња, о 

карактеристикама адолесценције, ризицима, промовисању здравих стилова комуникације, 

развијању толеранције на фрустрацију, емоционалне писменостии сл. , кроз интерактивне 

активности и радионице у раду са ученицима и родитељима. 

 

  Адолесценција представља развојни период у коме млади из жеље да преузму улоге 

одраслих и постигну већу независност, често могу доносити погрешне одлуке и повећати 

склоност ризичним понашањима.  

Злоупотреба психоактивних супстанци и девијантна понашања вршњачке групе, као и 

одбацивање од стране вршњака, јако утичу на здраво понашање, иако утицај родитеља и 

даље остаје значајан. На овом узрсту, важни заштитни фактори против злоупотребе дрога су 

добре социјалне вештине, ментално и емоционално здравље и друштвене норме које 

афирмишу здраве животне стилове и безбедност. 

  Програми који развијају вештине родитељства (постављање правила и граница у 

понашању на начин који је узрасно примерен, контрола и квалитетно структуирање 

слободног времена деце, укљученост родитеља у животе деце – праћење њихових 

активности и пријатељства, укљученост у њихово учење и образовање, вештине 

комуникације, подршка родитељима о томе како да постану узори својој деци…) 

Наведене програме реализују обучени појединци/наставници или стручни сарадници, у 

време и на начин који је погодан и привлачан за родитеље (ван њиховог радног времена, у 

простору који није превише формализован и у коме међусобно лако комуницирају), кроз 

најчешће 10 сесија 
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• Подривање ауторитета родитеља је повезано са негативним исходима превенције, 

као и фокусирање само на дете 

• Коришћење само усменог подучавања и пружање информација о дрогама тако да 

родитељи могу да о томе причају са децом не доприноси превенцији 

• Спровођење програма од стране слабо обучених појединаца доводи у питање сврху 

интервенције. 

 

Програм заштите животне средине 

 

  Циљ овог васпитног задатка у току школске године био је да ученицима, у складу са 

њиховим сазнајним способностима, друштвеним захтевима и научно-технолошким 

достигнућима, обезбедимо  стицање знања о друштвеним, природним, привредним и 

техничким појавама, токовима и активностима које преображавају, обогаћују или угрожавају 

животну средину и опасностима које прете човечанству. На тај начин трудимо се да  

развијамо свест о складном односу човека и средине и свест о значају очувања и заштите 

природне и животне средине. 

  Најзначајнији задаци којима смо се у току школске године авили су: Развијање позитивног 

односа према природи и природним изворима полазећи од тога да је човек део природе и 

да мењајући природу мења и себе, оплемењујући или угрожавајући и природу и себе; 

трудили смо се да ученици схвате да је природа и насељена средина јединствена и недељива 

средина живљења човека као природног и друштвеног бића, да стекну знања о биолошким, 

физичким, хемијским, историјским, географским, производно-техничким и естетским 

вредностима и обележјима природе и насељене средине,  да упознају еколошке процесе и 

законитости који се одигравају у животној средини,  да упознају градитељске, техничке и 

технолошке радње и процесе и њихове вредности али и могуће последице у угрожавању 

средине, да буду оспособљени као будући активни учесници у процесу преображаја 

средине, да могу да примене потребна знања, понашања и искуства у очувању природе, 

управљању природним изворима и производним поступцима у изградњи насеља и уређењу 

простора, да ученици схвате и оцене вредности природе и насеља за укупни живот човека, 
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штетност свих облика експлоатације природе и нужност превладавања противречности које 

експлоатација рађа; да упознају мере и технике очувања животне средине. 

  Програм заштите животне средине реализује се сваке године у оквиру дана „Очистимо 

школу“, који је требало да буде организован у априлу/мају месецу, али због новонастале 

ситуације у Држави због Корона вируса, није одржан.  

 

Програм сарадње са породицом и социјалне заштите 

 

  У циљу већег ангажовања родитеља у извршењу васпитно-образовних задатака, решавања 

васпитних проблема и постизања успеха у настави у току ове школске године, сарадња 

Школе са родитељима ученика одвијала се кроз: сарадњу одењењског старешине са 

родитељима путем индивидуалних контаката, родитељских састанака, информисањем 

родитеља путем позива, обавештеља или писма, организовањем значајних акција... 

 Поред садржаја који су се разматрали на завршетку сваког класификационог периода, 

а који се односе на успех, напредовање и дисциплину ученика, на родитељским састанцима 

обрађује се читав низ других питања која су значајна за ученике, родитеље и наставнике као 

што су: 

- упознавање родитеља са наставним планом и програмом и обавезама ученика, 

- договор о начину и времену сарадње, 

- избор одељенског савета родитеља, 

- упознавање родитеља са школским просторијама и условима за рад ученика. 

Сарадња са родитељима, сем на родитељским састанцима, групно, остварена је и кроз 

индивидуалне саветодавне разговоре са разредним старешинама, наставницима, 

директором и стручним сарадником школе на обострану иницијативу, сваког радног дана у 

оквиру радног времена горе поменутих запослених. 

Васпитни рад школе подразумева ангажовање и наставника и родитеља. Овај захтев 

остварен је путем међусобног информисања о здрављу, психо-физичком и социјалном 

развоју, учењу, понашању, ваннаставним и другим активностима ученика, условима живота и 

рада у породици и др. Сарадња се огледала и у реализацији конкретних делова Програма, 
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решавање социјалних и здравствених проблема, организовању и праћењу коришћења 

слободног времена ученика и сл. 

Индивидуални контакт наставника, стручних сарадника, а нарочито одељенског старешине 

има велики значај за рад ученика. Ова школа има богата искуства и користи их на најбољи 

начин у васпитном деловању.  

Значајна питања која  су се разматрала у току године су: 

– Разматрање успеха и дисциплине ученика и предузимање мера за њихово 

побољшање; 

– Предузимање мера за стварање повољнијих услова за унапређење васпитно–

образовног рада; 

– Организовање и извођење излета, екскурзија; 

– Разматрање здравственог стања ученика; 

– Организовање културно–забавног живота ученика; 

– Рационализација распореда часова како би се ученику обезбедило рационалније 

коришћење радног и слободног времена. 

  Планирано је да се у току године, најмање два пута врши анкетирање родитеља у погледу 

њиховог задовољства сарадњом са школом и ради прихватања сугестија од стране родитеља, 

али је то учиљено само једном због новонастале ситуације и немогућнсти због новонастале 

ситуације Корона вируса. 

  Школа поред дана отворених врата, има и дан отворене школе, а родитељи тада 

присуствују часовима своје деце сваког последњег часа у месецу. 

  Програм социјалне заштите подразумева пружање помоћи и оснаживање ученика за 

самосталан и продуктиван живот и регулисање питања социјалне искључености. Овим 

програмом се жели заштитити право сваког ученика на квалитетан живот и рад у школи и 

оспособити га за самостално и несметано укључивање у васпитно-образовни процес. 

  Сарадња Центра за социјалн рад и школе у пружању социјалне заштите ученика путем 

дописа одвијала се и ове године са циљем: 

 - пружања помоћи ученицима с поремећајима у понашању; 
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 - пружања помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који долазе 

из дефицијентних породица или породица с проблематичним односима (ризичне породице) 

– надзор над родитељским стараљством; 

 - утврђивања социоекономског статуса родитеља; 

 - упућивања родитеља на начине остварења права ; 

 - упућивања родитеља на извршење родитељских обавеза. 

Идентификација ученика с одређеним соијалним проблемима се у школи одвијала се 

свакодневно. 

  Програм социјалне заштите школа је у току године остваривала путем часова одељенске 

заједнице, као и на часовима Грађанског васпитања. Теме које се тичу социјалне заштите 

ученика, наставници планирају и реализују у складу са Годишњим и месечним планом рада 

наставника. Овај програм, такође, подразумева укључивање родитеља у читав процес 

превазилажења социјалних и животних тешкоћа ученика. 

  Школа сваке године, па и ове учествује у прикупљању средстава за ове сврхе кроз низ 

добротворних акција,концерата и слично. 

Устаљена је пракса ослобађања одређених група ученика од плаћања ђачког фонда или 

умањења износа. 

Ђачког фонда су и ове године као и претходних, ослобођена деца самохраних родитеља, 

деца чији су родитељи у тешкој матерјалној ситуацији, деца чији родитељи не раде, а исто 

тако и деца радника школе. 

Друго дете у породици плаћа 50% од укупног износа, а треће дете у породици је ослобођено 

плаћања. 

Због лоше економске ситуације, ученицима је омогућено да уз мању новчану накнаду на 

месечном нивоу изнајмљују одређене инструменте, као и да потпуно бесплатно користе 

школске клавире за вежбање. 

У складу са потребама, школа доноси решење о помоћи матерјално угроженим ученицима 

средње школе за одлазак на екскурзију, одлазак на неки концерт ван града и сл. 

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика. 

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација…). 
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4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања 

ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности. 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 

околине и одрживи развој. 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој 

ученика, односно каријерно вођење и саветовање. 

  На основу добијених резултата примећујемо да ученици и наставници значајно другачије 

оцењују ниво остварености тврдње да се у школи подстиче лични, професионални и 

социјални развој ученика. Понуда ваннаставних активности у школи делимично задовољава 

различите потребе и интересовања ученика јер  финансијски ресурси школе нису такви да 

омогућавају разноврснију понуду. Уопштено, у музичким школама под ваннаставним 

активностима подразумевамо учешће на такмичењима, семинарима и курсевима, летњим 

музичким камповима, оркестрима и камерним ансамблима младих музичара и сличним 

активностима које нису укључене у обавезан школски програм. Иако школа није у 

могућности да организује све ове врсте ваннаставнних активности, укљученост ученика у 

постојеће је константна већ дуги низ година. Ученици сматрају да је на најнижем нивоу 

остварености иницијатива наставника у пружању помоћи оним ученицима који спорије 

напредују од стране успешних ученика. Такође сматрају да је потребно организовати више 

часова допунске и додатне наставе. Са друге стране наставници сматрају да је ниво 

остварености ових тврдњи на задовољавајућем нивоу.  

Директор, наставничко веће, ученици и родитељи ученика упознати су са акционим 

плановима тима. 

  Под осетљивим друштвеним групама подразумевамо децу из материјално угрожених 

породица, децу без родитељског старања, децу из једнородитељских породица, децу из 

ромске националне мањине, децу оболелу од хроничних обољења и децу са инвалидитетом. 

  На почетку школске године, обављено је прикупљање података о уписаним ученицима, 

попуњавањем пријаве за упис у основну и средњу музичку школу, са посебном назнаком на 

напомену у којој родитељи уписују потребне податке. 
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Педагошки колегијум,  дао је предлог да у састав актива уђе по један представних сваког 

одсека и то: 

Тијана Тодоров Дипл. педагог 

Горјана Бркић Станковић 
Представник пијанистичког 

одсека 

Сандра Васиљев Представник дувачког одсека 

Јелена Станојевић Представник певачког одсека 

Мирков Душан 
Представник гитаристичког 

одсека 

Мирјана Глишић 
Представник одсека 

општеобразовних предмета 

Виолета Столаров 
Представник одсека за 

теоретску групу предмета 

бира се једном годишње УП 

председник СР СР 

додељује локална самоуправа 
Представник локалне 

самоуправе 

 

Актуелни развојни план важи до 2022. године. 

До полугодишта је одржан само један од планирана три састанка. 

Развојни план установе је стратешки план развоја установе који садржи приоритете у 

остваривању образовно васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за 

вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој уставове. Развојни 

план доноси се на основу извештаја о самовредновању и извештаја о спољашњем 

вредновању. 

На састанку 09.09.2021. године усвојен је план рада Тима за самовредновање, који је 

саставни део Годишњег плана рада школе, подељена су задужења члановима Тима везано за 
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анкету и спровођење анализе из области вредновања. Област вредновања за школску 2020-

21 биће : 

Област вредновања: ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ прво полугодиште 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА, прво полугодиште 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА, друго полугодиште 

  Школски програм и Годишњи план рада међусобно су усклађени и као такви прегледни су 

и функционални, са разрађеним процедурама и јасно дефинисаним планираним 

активностима. Годишњи планови наставника садрже све потребне елементе и као такви 

доприносе унапређењу квалитета наставе. 

  Наставници у својој докумнтацији сада уредно уписују коришћене изворе, литературу... 

Потребно је завршити планирано уређење распореда коришћења наставних средстава у 

Годишњем плану школе 

УРАДИТИ ПОСЕБНУ АНАЛИЗУ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА КОЈИ СУ ПОХАЂАЛИ ДОПУНСКУ 

НАСТАВУ , ИЗ КОЈЕ СЕ ЈАСНО ВИДИ НАПРЕДОВАЊЕ, И НА ОСНОВУ КОЈЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ 

КОРЕКЦИЈА И ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПОТРЕБАМА УЧЕНИКА. 

УРАДИТИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРИЈЕМ НОВОПРИДОШЛИХ УЧЕНИКА УОКВИРУ ГОДИШЊЕГ 

ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ СА ЈАСНИМ ОПИСОМ ПРОЦЕДУРЕ И НОСИОЦИМА АКТИВНОСТИ. 

УРАДИТИ ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ НАСТАВНИКА. 

ОФОРМИТИ СЕКЦИЈЕ (НА ОСНОВУ СПОСОБНОСТИ, ЖЕЉА И ИНТЕРЕСОВАЊА УЧЕНИКА) У 

ОКВИРУ ЧИЈЕГ РАДА ЋЕ УЧЕНИЦИ ДОБИТИ ПРИЗНАЊА ЗА УСПЕХ У ОБЛАСТИ У КОЈОЈ СУ 

НАЈУСПЕШНИЈИ. 

Расписан је КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА СА ПРОПИСАНИМ КВАЛИФИКАЦИЈАМА У РАДНИ 

ОДНОС. 

Одржавање хигијене школе је појачано, послебно у старом делу школске зграде. 

ШКОЛА СВОЈИМ ПЛАНОМ НАБАВКЕ ПРЕДВИЂА КУПОВИНУ И РЕНОВИРАЊЕ ДОТРАЈАЛОГ 

НАМЕШТАЈА И УРЕЂЕЊЕ УЧИОНИЦА У СЛАДУ СА РАСПОЛОЖИВИМ ФИНАНСИЈСКИМ 

МОГУЋНОСТИМА. 
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НАСТАВНИЦИ ОПШТЕОБРАЗОВНЕ НАСТАВЕ КОРИСТЕ СВА РАСПОЛОЖИВА НАСТАВНА 

СРЕДСТВА ПРИ ПЛАНИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ, ШТО ЈЕ ОМОГУЋЕНО РАСПОРЕДОМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ДОНЕТИМ НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ. 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 Тим за развој школског програма се састао четири пута током школске 2021/2022. године. 

Чланови тима су били у онлајн и директној комуникацији због епидемиолошке ситуације. 

Обрађиване су следеће теме:  

- Анализа промена у школском програму, представљање истих наставничком већу и 

праћење реализације школског програма у смш 

- Праћење реализације школског програма омш 

- Описно оцењивање  и праћења исхода 

Праћење и реализација програма се одвијало кроз посете педагога школе и чланова управе  

часовима редовне наставе, интерних и јавних часова, смотри, испита и концерата, као и кроз 

читање прецизних извештаја које су наставници слали у току трајања онлајн наставе. Такоће 

је систематично праћена педагошка документација. Школски програм омш и смш се успешно 

реализује. Повећана је мећупредметна повезаност.  

На снагу је ступио нови план и програм наставе и учења омш током 2018/19. године тако да 

дувачки инструменти трају шест година, а соло и српско традиционално певање трају четири 

године. С обзиром на то да су на снагу ступили нови школски програми, неопходно је било 

ускладити наставне планове и програме са тим.  

Школски програм је успешно реализован. Изузев смотри, које су се, уместо 

комисијски, одржавале испред предметног наставника, све остало је успешно реализовано.  

Свакако је циљ да квалитет наставе буде бољи и да међупредметна повезаност буде чвршћа. 

У току месеца септембра конституисан је Стручни актив за развој школског програма и 

усвојен је план рада Стручног актива.  

 

Стручни актив за развој школског програма чине:  

Јелена Симић 

Ана Бојичић 
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Милан Ераковић  

Теодора Црногорац – Милановић 

Сандра Васиљев 

Душан Мирков 

Марко Ђорђевић 

Горица Димић 

Мирјана Глишић 

 

Тим за Развој школског програма у току 2021/2022 године састао се четири пута. На првом 

састанку усвојен је План рада тима, извршена је анализа Школског програма и донета одлука 

да сваки појединац на крају године поднесе извештај о реализованом програму са 

предлозима за унапређење образовно-васпитног рада. Тим је на почетку школске године 

урадио анализу промена у Наставном плану и програму за предмете Српско традиционално 

певање, Соло певање, Кларинет, Саксофон, Труба, Тромбон и Хорна. Сви предмети у оквру 

ових одсека су усклађени са променама. 

Други и трећи разред школске 2021/2022. наставља по новом Плану и програму. Први 

почиње по новом плану и програму,  док остали разреди наставу похађају по старом.  

Школски програм је у потпуности усклађен са Годишњим планом рада школе и Развојним 

планом школе и у току школске године реализован је у потпуности. Настава је током школске 

године  због новонастале ситуације изазване Корона вирусом повремено одржавана на 

даљину али наставни планови и програми планирани за школску 2021/22. остварени су у 

потпуности. 

На крају школске године, тачније у јулу месецу урађен је нов Школски програм за трећи 

разред средње школе за 2022/23. школску годину, у складу са новим Правилником о 

програму наставе и учења за трећи разред Средње музичке школе. 

 

Јелена Симић 

Координатор тима за РШП 

 

  



 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА 

од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школи 

 

  План рада тима за заштиту ученика и наставника од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања у школи усвојио је план рада, извршена је имплементација правилника 

међу ученицима, родитељима и наставницима (понашање, безбедност, забрана 

злостављања). Извршено је утврђивање тренутног стања у школи, интервенција у случају да 

је примећен неки вид насиља над ученицима или запосленим. Ангажовани су социјални 

радници на реализацији радионица за ученике. Ангажовани су ученици парламента и 

осталих заинтересованих на изради паноа 

Остале активности које су планиране на почетку школске године за друго полугодиште нису 

остварене због новонастале ситуације изазване Корона вирусом. 

  На основу  Протокола о поступању у случају насиља школа је формирала Тим за заштиту 

ученика и запослених од дискриминације и насиља, који је израдио овај Програм, као 

саставни део Годишњег програма рада школе. Тим за заштиту ученика чине:  

 

Ред

Бр 

 

Тим за заштиту ученика и запослених ... 

Име и презиме 
занимање 

1 Тијана Тодоров Дипл. педагог 

 Дипл. педагог Помоћник директора 

2 Љиљана Маринковић Професор теоријских предмета 

3 Романа Репустић Николић Предтавник Савета родитеља 

4 Бојан Јовић  

5 Школски полицајац УП 

 

  Тим за заштиту ове школске године одржао је један састанак на ком је усвојен план рада за 

ову школску годину. 
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  Након усменог саветодавног рада и групног разговора са ученицима, ученици су упућени 

од стране педагога да сваки вид насиља или сумње да је неки вид насиља извршен у школи 

пријаве убацивањем анонимне (или не, по сопственој жељи) пријаве у сигурно сандуче. 

Праћење тренутног стања у школи по питању насиља, ове године није урађено анкетирањем 

већ кроз сарадњу разредних старешина са ученицима, свакодневног праћења неставе и 

ваннаставних активности, разговора педагога са ученицима и усменим интервјуима, што се 

показало као кориснији приступ јер метода анкетирања чешће доводи до резултата који нису 

у потпуности тачни и да ученици имају потребу да о школском животу причају. 

Сви наставници а посебно разредне старешине упознати су обавезом да проуче сва општа 

акта школе у вези са правима и обавезама ученика, укључујући и кућни ред школе, и исте 

појасне ученицима али и њиховим родитељима на родитељским састанцима, да се 

наставничком већу скрене пажња на правила понашања и кућни ред и обавезу 

обезбеђивања неометаног рада у школи, као и да се уведе обавезно дежурство наставника у 

току целог дана.  

Ове године , тачније 22.12 2021. годиненашу школу посетила је Фондација “ Тијана Јурић” 

Центар за злостављану и несталу децу, у сарадњи Америчке амбасаде. Нова иницијатива 

фондације о којој је данас Игор Јурић говорио ученицима средње школе односи се на 

увођење система “ Амбер Алерт” потрага за несталом децом, специјалног система потраге  

који подразумева алармирање читавог друштва , затварања излаза из насеља , прекидању 

програма медија са релевантним подацима о несталој деци и свим релевантним местима 

као што су бензинске пумпе и слично....Говорило се и о заштити података , злоупотреби 

фотографија на друштвеним мрежама, онлајн завођењу и лажном престављању које 

предатори користе.  

  Превенција различитих облика ризичног понашања врши се кроз едукацију ученика по 

препоруци ШУ већ неколико година и комплетан план рада по месецима налази се у 

годишњем плану рада школе. 

Планиране теме реализоване су кроз наставу психологије, биологије, семинарске радове 

ученика, на часовима одељењске заједнице и сл. 

Превенција се остварује кроз више области: 

- поштовање Кућног реда школе; 
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- дежурство наставника и ученика у школи; 

- физичко обезбеђење објекта-видео надзор; 

- обавеза пријављивања лица који нису радници школе дежурним ученицима и 

наставницима; 

- развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно-

образ. активности. 

- упознавање са Програмом заштите деце/ученика од насиља; 

- Упознавање са функционисањем система социјалне заштите деце / ученика; 

- Примена Кодекса понашања Током год. ОС, сви 

- Развијање комуникацијских вештина- семинари, стручна литература праћење 

- Рад на развијању кооперативне климе у одељењу - ЧОС, радионице, посете, излети, 

дружења. 

- Сензибилизација наставника за препознавање насиља,запостављања, занемаривања. 

Повећање компетенција наставника за решавање проблема ученика. Развијање вештина 

ефикасног реаговања у ситуацији насиља. (семинари, консултације, праћење литературе). 

- Упознавање ученика са Програмом заштите деце/ученика од насиља. 

Активно учешће ученика приликом дефинисања правила понашања у школи и последица за 

њихово кршење. 

- Организовање радионица за вежбање ненасилне комуникације. Упознавање ученика са 

конструк. начином решавања конфликта. 

-Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацији насиља. 

Оспособљавање деце за пружање помоћи вршњаку-жртви насиља. (радионице на ЧОС-у, 

разговори). 

Сарадња са родитељима: 

- Упознавање родитеља са Програмом заштите деце/ученика од насиља кроз родитељске 

састанке и Савет родитеља. 

- Активно учешће родитеља у дефинисању Програма. 

- Организовање разговора, предавања /трибина о безбедности и заштити од насиља током 

године. 

- Сензибилизација родитеља за проблеме детета (предавања, разговори).  
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- Упознавање са мрежом социјалне заштите деце. 

Интервенција се спроводи кроз неколико корака чија конкретизација зависи од тога да ли се 

насиље спроводи међу децом, да ли се спроводи од стране запослених у установи или од 

стране одрасле особе која није запослена у установи. Незаобилазни кораци у интервенцији, 

без обзира на то ко врши насиље су следећи: 

1. Сазнање о насиљу - откривање остварује се кроз опажање да се насиље дешава или 

сумњу да се дешава. Овај корак се заснива на прикупљању информација од свих релевантних 

чинилаца. 

2. Прекидање, заустављање насиља - свака особа запослена у школи која има сазнање о 

насиљу посредно или непосредно у обавези је да реагује тако што ће прекинути насиље или 

позвати у помоћ, ако ситуација измиче контроли и особа процени да није у стању да 

самостално реши проблем. 

3. Смиривање ситуације подразумева смањивање тензије и обезбеђивање сигурности за 

дете, раздвајање актера насиља. 

4. Консултације се остварују у установи како би се разјасниле околности и на прави начин 

анализирале чињенице, избегла конфузија и како би се направио ефикасан план акције и 

заштите. Консултације се обављају са члановима Тима, а по потреби и са службама изван 

установе у зависности од сложености проблема. Приликом консултација мора се поштовати 

принцип поверљивости и принцип заштите најбољег интереса ученика. 

5. Информисање и заштита - овај корак се реализује: 

- На нивоу школе - информишу се родитељи о насиљу које је извршено над дететом, или ако 

се ради о насиљу у породици информисање особа од поверења, договор о  

преузимању заштитних мера према деци, преузимање законских мера како би де спречило 

евентуално понављање насиља. 

- По потреби се укључују надлежне службе: МУП или Центар за социјални рад. 

Пријава се подноси у писаној форми, а њено подношење надлежној служби је обавеза 

директора школе. 

6.Праћење ефеката предузетих мера - Тим за заштиту деце је у обавези да у сарадњи са 

запосленима у установи и свим кључним чиниоцима прати ефекте које су начиниле 

предузете мере. Посебну пажњу треба обратити на активности којима ће се обезбедити 
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реинтеграција свих учесника насиља у заједницу установе и остварити квалитетни услови за 

даље функционисање установе. Уколико се укључила у интервенцију институција ван школе, 

треба бити са њом у контакту и заједнички пратити ефекте предузетих активности. 

Изводи из правила понашања и закона који се тичу права и одговорности ученика и 

наставника  постављени су на огласној табли школе, као и пано у горњем холу школе са 

потребним информацијама, кућним редом, бројевима СОС телефона, сигурним сандучетом... 

У оквиру рада ученичког парламента радило се континуирано  на имплементацији постојећих 

правилника међу ученицима. 

Сви правилници постављени су  на званичном сајту школе, како би били доступни свим 

заинтересованим странама. 

Тим за заштиту ученика урадио је и нови план рада на превенцији и интервенцији у 

случајевима насиља. 

  Школска библиотека располаже разноврсном литературом, како у стручном тако и у 

општеобразовном смислу. Организују се предавања стручњака из других институција о 

различитим темама, пре свега, о темама које су од ширег друштвеног значаја за образовање 

и васпитање ученика, учествујемо у хуманитарним акцијама са циљем да се код ученика 

развије емпатија и солидарност. 

  Оно што је планирано урадити у наредном периоду а није због новонастале ситуације је: 

-унапредити постојећи правилник који ће обухватати и појмове и превенцију дигиталног 

насиља; 

-реорганизовати постојећа дежурства наставника; 

-обезбедити пано „за мир и другарство“ у школи; 

-реализовати радионице/предавања за ученике, не само у оквиру редовне наставе, већ 

стручном посетом социјалног радника, школског полицајца и сл. 

У оквиру тима за заштиту ученика, функционисао је и тим за пружање додатне подршке 

ученицима. 

 

Тим за безбедност и здравље на раду  

 

Измене и допуне акта о процени ризика 
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Испланиран избор, коришћење и одржавање средстава за рад, опасних материја и 

средстава и опреме за личну заштиту на раду и одлагање опасних материја 

Извршено опремање и уређивање радних места (набавка нових средстава за рад, измене у 

организацији рада и наставе) 

Извршена превентивна и периодична испитивања услова радне околине 

Извршене Мере за побољшање услова рада и упознавање Савета родитеља са 

спроведеним и планираним мерама БЗНР 

Сви запослени су оспособљени  за безбедан и здрав рад 

Учињена припрема упутстава за безбедан рад и контрола њихове примене 

Учињена провера исправности и присутности ПП опреме и ознака путева евакуације 

Извршена обука свих запослених за ПП заштиту 

Реализована вежба евакуације запослених и ученика у ванредним ситуацијама (пожар, 

природна катастрофа и сл.) од стране чиновника противпожарне заштите 

Направљен план евакуације ученика и запослених  

Опремљени сандучићи за средства прве помоћи 

Континуирано извршена контрола забарне пушења 

Редован, свакодневни обилазак објеката школе, и контрола исте преко видео надзора 

Планирани, пројектовање и контрола реализације нових инвестиција 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе има 5 чланова и чине га представници 

наставника и стручних сарадника. 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе именује директор. 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе, у оквиру и поред послова из опште 

надлежности стручних органа у току године обављао је посебно следеће послове: 

1) учествовао у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој Школе; 

2) израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета и развој Школе; 

3) пратио примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је 

примена важна за обезбеђивање квалитета и развој Школе; 
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4) учествовао у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета и развој Школе; 

5) сарађивао са органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на 

испуњавању задатака из своје надлежности; 

6) обављао и друге послове у вези са одлукама надлежних органа Школе. 

Тим за обезбеђивање квалитета рада чине: 

- Гвозден Ераковић, директор 

- Тијана Тодоров, стручни сарадник- педагог 

- Јелена Станојевић, етномузиколог 

- Љиљана Маринковић, помоћник директора 

- Јелена Симић, етномузиколог 

- Сандра Васиљев, професор флауте 

  Тим је планира три састанка за школску 2021-2022 и одржао два: 

Септембар - усвојен план рада, анализа тренутног стања, подела задужења за праћење 

квалитета. 

Јануар - полугодишњи извештај о квалитету рада, мере за унапређење и подела задужења. 

Јун- годишњи извештај, план унапређења. 

Тим по потреби може имати и ванредне састанке, 

У раду тима учествује и председник  Ученичког парламента. 

Тим је до краја школске године одржао две од три планиране седнице. На састанку су 

договорени приоритети-школска документација и поштовање распореда часова.  

Констатовано је да највише проблема има у вођењу педагошке документације и 

недоследности у реализацији активности које су предвиђене акционим плановима тимова и 

стручних већа, као и у непоштовању рокова. 

  На састанку тима извршена је и подела задужења. Дати су предлози за листе за 

евиденцију.  

  Школски програм и Годишњи план рада школе усаглашени су са Законом о основама 

система образовања и васпитања и Законом о основној школи. У току је усаглашавање 

правилника о испитима са новим правилником о оцењивању. 
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  Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа и у 

функцији је квалитета рада школе, временски и просторно усклађен, прилагођен 

специфичностима наставе и ученицима а израђен је на основу анализе и процене квалитета 

рада. 

  Годишњи план рада школе, планови стручних органа, актива и тимова, глобални и 

оперативни планови наставника међусобно су усклађени, омогућавају реализацију циљева 

предвиђених ШРП-ом и задовољавају потребе школе као и праћење и извештавање о 

реализацији. 

  Планови наставника, како  редовне тако и допунске наставе садрже међупредметне 

компетенције, стандарде и исходе постигнућа и заснивају се на праћењу потреба, могућности 

и постигнућа ученика, а у припремама за рад су видљиве методе и технике којима је 

планирано активно учешће ученика на часу као и начин самовредновања рада наставника. 

  Прописана правила понашања у школи се поштују без изузетака. 

  Успостављен је систем тимског рада и партнерских односа на свим нивоима школе и 

организована је сарадња стручних и саветодавних органа са јасно дефинисаним задужењима 

и одговорностима. 

  Школа је безбедна средина за све а осигурању безбедности доприноси функционисање 

Тима за заштиту у чији рад су укључени сви актери школског живота. 

  Школа подржава иницијативу, иновације и педагошку аутономију запослених. 

  Унапређивање и усавршавањеваспитно-образовне праксе кроз међусобну сарадњу 

запослених, али и кроз лично преиспитивање рада. 

  Рад наставника је структуиран и заснован на разноврсним методама и облицима рада, 

прилагођен је потребама, могућностима, интересовањима и способностима ученика и у 

функцији је стицања знања- ученици разумеју циљеве наставе и наставних јединица, 

појмове, објашњења и примену наученог, развијају критичко мишљење и креативност при 

решавању. 

  Школа пружа потпуну подршку ученицима у васпитању и образовању и подстиче лични, 

професионални и социјални развој ученика. 

  У школи се организују наставне али и ваннаставне активности за ученике у којима свако 

има прилику да постигне резултат/успех. 
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  Наставна средства и остали материјални ресурси су свима на располагању, користе се 

континуирано и у највећој могућој мери са циљем унапређења квалитета рада. 

  Директор подржава рад тимова, обезбеђује услове за њихов рад и учествује у њима, 

подстиче иновације и отвореност за промене. 

  Директор је током године вршио надзор образовно васпитног рада и давао инструкције за 

унапређење, а својим понашањем и посвећеношћу послу даје пример запосленима. 

  Директор своје стручно усавршавање планира на основу спољашњег вредновања и 

самовредновања свог рада. 

    

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

  Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва има 5 чланова и чине 

га наставници из различитих области предмета. 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва именује директор. 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва, у оквиру и поред 

послова из опште надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове: 

1) учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних компетенција и 

предузетништва; 

2) израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и предузетништвом; 

3) прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је 

примена важна за развој међупредметних компетенција и предузетништва; 

4) учествује у обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва; 

5) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на 

испуњавању задатака из своје надлежности; 

6) обавља и друге послове у вези са одлукама надлежних органа Школе. 

За свој рад Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва одговара 

Наставничком већу и директору. 

Чланови тима су: 

Тијана Тодоров, школски педагог 
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Мирјана Глишић, проф. енглеског језика 

Романа Репустић Николић, проф. солфеђа и музичке културе 

Маја Вујчић, проф. клавира 

Маја Миловановић, проф. солфеђа и музичке културе 

Тим је од планирана три састанка годишње одржао сва три: 

  Септембар- усвајање плана рада, анализа тренутног стања, подела задужења за праћење 

квалитета. 

  Фебруар- полугодишњи извештај о квалитету рада, мере за унапређење и подела 

задужења. 

  Јун- годишњи извештај, план унапређења. 

Тим може имати и ванредне састанке, уколико за тим има потребе. 

Ураду тима учествује и председник  Ученичког парламента. 

Компетенције представљају скуп интегрисаних знања, вештина и ставова који су потребни 

сваком појединцу за лично испуњење и развој, укључивање у друштвени живот и 

запошљавање. 

  Међупредметне компетенције су: дигитална компетенција; учење учења; друштвене и 

грађанске компетенције; осећај за иницијативу и предузетништво; културолошка 

освешћеност и изражавање. 

  Оне се развијају кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и 

контекстима при решавању различитих проблема и задатака и неопходне свим ученицима за 

лично остварење и развој, укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за 

целоживотно учење. 

  Тим у првом полугодишту није одржао ни један састанак, јер се у заказаном термину нико 

није одазвао позиву. 

  Школски педагог саставио је извештај: Развој компетенција је дефинисан у оквиру 

предмета и међупредметно (кроз различите предмете). 

  Образовни циљеви су дефинисани на нивоу компетенција као исходи учења који се 

формирају и подржавају заједничким радом више школских дисциплина. 
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Дефинисане су нове области, релевантне за лични, професионални и социјални развој и 

функционисање појединца, у којима се компетентност стиче флексибилним и динамичним 

интегрисањем и применом предметних знања. 

Знања стечена у школи  припремају  ученика да буду конкурентни и функционални у 

садашњем и будућем образовном и професионалном простору и да компетентно и активно 

реализују своје грађанске улоге, помоћу динамичнијег и ангажованијег комбиновања знања, 

вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову 

функционалну примену. 

  Рад у школи организован је на начин који доприноси развоју међупредметних 

компетенција. 

 

Тим за професионални развој 

 

  Тим за професионални развој има 5 чланова и чине га представници из реда наставника, 

стручних сарадника и Ученичког парламента. 

  Тим за професионални развој именује директор. 

Тим за професионални развој, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних 

органа, обављао је у току школске године посебно следеће послове: 

1) учествовао  у изради аката који се односе на професионални развој ученика; 

2) израдио пројекте који су у вези с професионалним развојем ученика; 

3) пратио реализацију одредаба прописа, Статута и других општих аката чија је примена 

важна за професионални развој ученика; 

4) сарађивао с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању 

задатака из своје надлежности; 

5) обављао и друге послове у вези са одлукама надлежних органа Школе. 

За свој рад Тим за професионални развој одговара Наставничком већу и директору. 

Чланови тима су: 

- разредне старешине СМШ 

- школски педагог 
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  Тим је планирао три састанка годишње од којих је одржао два. Полседњи састанак није 

одржан због новонастале ситуације изазване корона вирусом. 

Септембар - усвајање плана рада, анализа тренутног стања, подела задужења за праћење 

квалитета. 

Фебруар- полугодишњи извештај о квалитету рада, мере за унапређење и подела задужења. 

Тим може имати и ванредне састанке, уколико за тим има потребе. 

 

XVI САРАДЊА ШКОЛЕ СА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА И СА ЛОКАЛНОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

  Реализацију програма школе помогла је релативно добра сарадња са родитељима 

ученика, што кроз давање савета и преношење идеја и искустава, што кроз материјално-

техничку помоћ. Комуникација са родитељима одвијала се кроз сарадњу са разредним 

старешинама, стручним сарадником, директором школе, али и на састанцима Савета 

родитеља.                     

   Што се тиче сарадње са локалном заједницом, искуства нису сасвим задовољавајућа,  али 

у односу на претходне године мало бољи, осим у оном делу који се односи на коришћење 

појединих објеката друштвене средине, те с тога и у наредној школској години са њом 

очекујемо много успешнију сарадњу, односно сарадњу локалне заједнице са нашом школом 

какву је она и заслужила излазећи у сусрет њеним различитим потребама. Очекујемо пре 

свега, да ученицима наше школе који наступају на разним манифестацијама које организује 

локална самоуправа, буду омогућени услови за наступе, и да се према њима организатори 

понашају примерено. 

  Што се тиче сарадње са Здравственим центром Свети Лука, она је и ове године успешно 

остварена. Требало би да се скрене пажња на то да Музичка школа уписује мали број 

ученика у средњу школу, као и то да они на семинаре могу да одлазе само у првом 

полугодишту, што због такмичења и стручних семинара, што због припрема завршних испита 

и концерата. 

 И ове школске године,  школа је успешно сарађивала са следећим институцијама: 
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Културни центар - 
Гледање филмских представа, и других садржаја, као и коришћење простора 

у време одржавања школских свечаности и такмичења. 

Народна библиотека -  Учешће ученика на промоцијама књига, књижевним сусретима и др. 

Народни музеј -  

 

Упознавање ученика са историјским, етнографским и другим културолошким 

вредностима.  

 

      Здравствени центар -  

Систематски преглед ученика, вакцинације, стоматолошке и друге услуге, 

рад у Саветовалишту за младе. 

 

Месна заједница -  

Обележавање школских и других свечаности и друге акције везане за школу 

и месну заједницу 

 

Позориште -  
Гледање позоришних представа;  

Прослава дана школе 

       Уметничка галерија -  
 

Посета изложбама 

Црвени крст -  
Обострана помоћ у организацији хуманитарних акција, и прикупљање 

новчаних средстава. 

Канцеларија за младе -  

Информисање ученика о догађањима у граду, волонтеризам, учешће на 

конкурсима, помоћ Канцеларији у реализацији сопствених планираних 

акција (нпр. аудиција за вокал локалног бенда која је одржана у Центру за 

културу и сл.), учешће у изради Локалног акционог плана за младе. 

 

 Што се тиче евалуације у остваривању програма унапређења васпитно-образовног 

рада, Школа је чинила значајне кораке, сарађујући са родитељима и друштвеном средином, 

и другим институцијама у граду, а и шире. 

 Посебна пажња је посвећена информисању родитеља, преко Савета родитеља, о свим 

доменима живота и рада ученика и наставника. У домену педагошког образовања родитеља, 

као облика сарадње школе и породице, прикупљене су информације, које су послужиле за 
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упознавање и праћење развоја и напредовања ученика. Родитељи су упознавани са 

постигнутим успехом и дисциплином ученика, као и ваннаставним активностима. 

 Родитељи су укључени у заједничку реализацију неких задатака и делова плана и 

програма школе, кроз рад Савета родитеља и Школског одбора. 

 У оквиру сарадње са друштвеним организацијама, реализоване су активности 

сарадње са културним организацијама. 

 Периодично, када су се указивале пригодне прилике, организоване су приредбе 

поводом Нове године, у оквиру већ традиционалне манифестације НОКОС и Светог Саве. У 

тим приликама су ђаци, родитељи и гости имали могућност да упознају стваралаштво 

талентованих ученика који су представљали нашу школу и успешан заједнички рад и сарадњу 

наставника са ученицима. 

 Школа је остварила и сарадњу са средствима јавног информисања, која су редовно 

пратила и информисала о нашем раду и успеху наших ученика. Локална телевизија, новине и 

радио су били чест гост наше школе и обрнуто. 

 

XVII ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

 На основу праћења реализације Годишњег плана рада школе, можемо закључити да 

је укупни образовно-васпитни процес у потпуности реализован,. Извештај о успеху ученика и 

просечне оцене по одсецима/разредимаи показује успешност наставника и ученика који је у 

раду наше школе традиција дужи низ година. На жалост ове године број награђених ученика 

није представљен у посебном делу овог извештаја, због новонастале ситуације изазване 

Корона вирусом, због које ученици нису моги да приступе такмичењима и смотрама. 

На основу праћења реализације Годишњег плана рада школе, можемо закључити да је 

укупни образовно - васпитни процес успешно реализован. Резултати су добри и представљају 

ваљану основу за остваривање задатака Годишњег плана рада за наредну школску годину. 

Календар предвиђених активности није потпуно испуњен. Узимајући у обзир наведене 

чињенице констатујем да су резулати задовољавајући и показатељ су квалитета ученика који 

зврашавају средњу музичку школу. 

Извештај о избору ученика генерације за школску 2021/22 
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Предлог разредног старешине за ученика генерације је била Мрија Симић, инструментални 

одсек, као ученик са одличним успехом и многобројним наградама на такмичењима.  

Сви ученици са одличним успехом су похваљени.  

МАТУРАНТИ - упис на факултете школска 2021/2022. година Катарина Атанацковић  

- Правни факултет за привреду и правосуђе, опште право Лара Протић и Софија Ђекић 

 - Факултет савремених уметности (Универзитет привредна академија у Новом Саду), музичке 

комуникације Иван Николић 

 - Филозофски факултет(Универзитет у Београду), археологија Наталија Станојевић  

- Београдска академија пословних и струковних студија, менаџмент Марија Симић 

 - Факултет музичке уметности, Београд- музичка педагогија Таиса Лекић  

- Академија техничких струковних студија (Одсек Београдска политехника), дизајн ентеријера 

Димитрије Спасиц 

 - Електротехницки факултет у Београду          

Добром сарадњом колега, који су вршили реализацију плана и програма, са ученицима и 

родитељима, који су спремали ученике за такмичења, редовном наставом у оквиру додатне 

и допунске наставе, припремном наставом за факултет , одласцима на семинаре за стручна 

усавршавања наставника и ученика, чинило се све да се побољшају  и рад и  резултати у 

настави, што смо у потпуности учинили! 

 Календар предвиђених активности ове школске године није потпуно остварен, због 

новонастале ситуације изазване корона вирусом.   

 Узимајући у обзир наведене чињенице, констатујемо да су резултати задовољавајући 

и да су показатељи кавалитетног рада ученика и наставника. Постоје могућности да се 

постојећи ресурси боље искористе и постигну још бољи резултати. У том циљу биће 

дефинисани предлози и смернице за рад школе у наредној години. 

 Посебне мере предузећемо у циљу постизања бољих резултата у настави, 

укључивањем нових метода и средстава у реализовању наставних циљева и задатака.  

 Трудићемо се да остваримо комплетан увид у мишљење ученика и њихових породица 

о квалитету наставе и томе колико су њихова очекивања задовољена, како бисмо 

детектовали проблеме и убудуће интензивније радили на њиховом отклањању. 
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Наставницима и родитељима омогућили смо доступност свих информација и прихватићемо 

њихове предлоге у решавању сваке проблематике.  

Стварајући боље услове рада и коришћењем савремених наставних средстава очекујемо и 

квалитетније резултате у будућем васпитно-образовном процесу, као и лични и 

професионални развој ученика и наставника и бржи напредак, улагање више времена и 

труда при реализацији свих активности, развој школе и њено квалитетније промовисање, што 

ће омогућити њен већи значај и улогу у локалној заједници, а самим тим ће јој донети углед 

какав заслужује.  
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