
 

 

 

 

 

Годишњи 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.  

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. 
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