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О школи 

 

 

Основна и средња музичка школа " Коста Манојловић " је једина установа у 

општини Смедерево која професионално и просветитељиски негује и шири музичку 

уметност. Захваљујући њој Смедерево може да буде поносно јер је један од ретких 

градова у Србији који има овакву институцију која је основана годину дана после (1938) 

оснивања Музичке академије у Београду. У вези са њеном 80-годишњом, вредном 

традицијом постојања, треба подсетити да је Музичка школа кроз образовно - васпитни 

рад дала друштву велики број истакнутих музичких стваралаца. Међу њима су бројни 

педагози, професори, предаваци на ФМУ, истакнути пијанисти, хармоникаши и остали 

стручни кадрови, који су своја прва музичка знања стицали у овој школи.  

Просветитељски кадар ове установе је одувек улагао максималне напоре да младе 

и талентоване генерације што боље и квалитетније музички описмени. Најбољи 

показатељи уложеног рада су високи пласмани и бројне вредне награде солиста, 

камерних састава, оркестара и хорова, освојених на многим републичким, савезним и 

међународним такмичењима, фестивалима иманифестацијама.  

Не треба изоставити ни културну и јавну делатност Музичке школе у улепшавању 

свих културних манифестација града, што обавезује градске власти да попут ктитора 

чувају и негују ову задужбину.  

Далеке 1921 године хонорарни наставник музике и певања у Гимназији, хоровођа 

певачког друштва "Ђурађ Бранковић", Душан Штамбук, начинио је прве кораке у 

организованом развијању музичког описмењавања, истина у приватном аранжману, 

али је траса била припремљена.  

Не мање знаменит напор уложио је Густав Пехар. Дошавши из Дубровника 1937 

године у Смедерево, преузима хор певачког друштва "Слога" и својим ентузијазмом 

чини да Музичка школа у потоњем времену постане стожер културне активности. 

Мешовити хор друштва "Слога", мањи симфонијски оркестар, ученички оркестар школе, 

доприносе живој ангажованости и у стварању музике и у њеном интерпретирању.  



У поратним временима школа постаје најпре Градска музичка школа, а од 1948 

године прераста у Државну музичку школу, да би потом носила назив Нижа музичка 

школа. Од 1962 године Школа, с правом носи назив по Кости Манојловићу ( 1890 - 1949) 

да би школске 1986/87 године прерасла основно - школско музичко образовање и 

отворила одсеке за средњошколце.  

У потоњим временима Школа је била носилац многобројних градских, 

републичких, савезних и интернационалних признања, што је и потврђивало и 

оправдавало и њено постојање и напоре свих који су били и данас јесу у њој. 

Школа данас располаже са 27 учионица, салом за концерте, зборницом, 

просторијом за ученике, кабинетом за информатику, кабинетом за историју музике, 

естрадним студијом и студијом за етномузикологију. Канцеларијама за руковођење и 

помоћно особље и библиотеком. Постоји и сајт на коме се наведено може видети. 

 

О Кости Манојловићу 

 

Коста Манојловић је рођен 4. децембра у селу Крњеву у смедеревском округу. 

Одрастао је у родитељској кући са још шесторо браће и сестара. После завршене 

основне школе наставио је школовање у Богословији Св. Саве у Београду (1901), где му 

је професор био Стеван Ст. Мокрањац. Учење и рад уз Мокрањца усмерили су читав 

његов будући професионални рад. Уз њега је учио како се тумачи свако ново дело и 

колико је важно да се пажња поклони тумачењу текста и правилном изговору сваке 

речи приликом певања. Касније Манојловић пише: "То је баштина коју сам од њега 

примио од самог почетка мог интересовања за музику". Певајући у хору и помажући 

Мокрањцу Манојловић је у Богословији стекао и значајна диригентска искуства. У 

Београду је одлазио и на пробе Првог београдског певачког друштва, а у Српској 

музичкој школи је код Стевана Мокрањца похађао часове науке о хармонији. Већ тада 

се интересовао за композиторски рад - писао је прве сплетове песама и поједине песме 

из Литургије. У Српској музичкој школи Манојловић је био ученик и Милоја Милојевића, 

Данице Крстић и младог Стевана Христића, који се управо вратио са студија из Лајпцига 

(1907—8). Код Христића је учио и касније, гледајући у њему нову генерацију 

композитора "која долази да смени старије" и да смелије уђе у "неисцрпно врело 

музике".  



За музички дар Косте Манојловића много разумевања је имао тадашњи ректор 

београдске Богословије Стева Веселиновић, брат књижевника Јанка Веселиновића. 

Ректор је Светом архијереском сабору Српске православне цркве предложио да 

Манојловићу одобри стипендију за студије музике у Москви. Тако се Коста Манојловић 

већ марта 1912. године обрео у Русији. Како није одмах могао да положи пријемни 

испит на Конзерваторијуму у Москви, затражио је сагласност да студије музике настави у 

Минхену.  

Већ после два месеца из Москве одлази у Минхен, где приватно учи хармонију и 

припрема се за пријемни испит на Музичкој академији. Испит је положио у јесен 1912. 

године и тако започео студије музике у Минхену. Изузетно је брзо напредовао у 

хорском певању, јер је имао значајна искуства у раду са Мокрањцем. Објава првог 

Балканског рата значила је међутим, повратак свих стипендиста у земљу. Ипак, 

Манојловић се већ почетком 1913. године враћа у Минхен, да би поново, због бугарске 

објаве рата Србији, летњи распуст провео у Србији, а у јесен се вратио у Минхен. Његове 

композиције за мушки хор из тог времена ("Убојни поклич" и "Призрене стари") слика су 

емотивног реаговања младог човека на драматична збивања у животу свог народа. 

Касније ће ови хорови са још две композиције чинити циклус Из Шумадијских гора.  

На Музичкој академији у Минхену Манојловић је похађао наставу хармоније и 

контрапункта, а предавања из музикологије је слушао на Филозофском факултету. У то 

време је компоновао песме за глас и клавир, као и световне и духовне композиције за 

мушки, женски и мешовити хор.                                         

Вести о атентату у Сарајеву биле су знак за брзи повратак у Србију. Војни распоред је 

Манојловића одвео у Крагујевац где је као ратни болничар одмах основао хор. 

Компоновао је непрестано и док је радио као болничар и док је боловао од пегавог 

тифуса. Наступило је повлачење преко Призрена, Струге, Елбасана и Валоне, а потом 

опет рад у болници, и болест, трбушни тифус. Са војском је потом стигао до Крфа. По 

доласку на Крф одмах је основао Српски војнички хор, а у недостатку партитура многе 

композиције је реконструисао по сећању. У пролеће 1917. године Манојловић је 

разрешен војних обавеза и упућен на довршавање студија у Оксфорд. Одатле је понео 

трајно интересовање за историју музике и проучавање српске музичке прошлости. 

Током студија у Енглеској, Манојловић је интензивно компоновао, а композиције су му 

штампане у Паризу, Лондону и код Едитион Славе у Бечу. 

 Дипломирао је 1919. године са кантатом на текст 136. Псалма — "На рекама 

вавилонским".  



У Београду се овај школовани музичар чекао са нестрпљењем. Одмах по повратку (1919) 

постављен је за диригента Првог београдског певачког друштва, а предавао је 

на Музичкој школи и на Богословском факултету. Био је и дугугудишњи секретар 

новоосноване Београдске филхармоније (1923). Свакако један од најзначајнијих 

Манојловићевих подухвата било је основање Музичке академије (1937) у Београду у 

сарадњи са Стеваном Христићем и Петром Стојановићем. Био је први ректор (1937-39) и 

професор ове високе школе до 1946. године, када је, иако тек у 56. години живота, по 

вољи, односно мрзовољи нових власти, декретом пензионисан. У новооснованом 

Музиколошком институту САНУ академик Петар Коњовић га је поставио за спољног 

сарадника (1949), али на жалост није било среће да на том месту дуже остане, умро јe 

већ новембра исте године. Коста Манојловић се својим учитељима и предходницима 

одужио сабирајући и објављујући њихова дела. Будућим генерацијама, пре свега 

историчара музике, музиколога и етномузиколога, отворио је нове видике и упутио их 

на неопходна истраживања српске музичке прошлости и музичке ризнице читавог 

Балкана. Своје композиције, текстове и многобројне драгоцене записе народних песама 

(око 2000) није стигао да објави, оставио их је бризи и савести млађих колега и 

потомака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Одлуком Школског одбора МШ Коста Манојловић у Смедереву, ___ 2022. године 

формиран је Стручни актив за школско развојно планирање који: 

 

 иницира и учествује у изради Школског развојног плана 

 учествује у изради посебних акционих планова и програма у циљу унапређења 

рада школе 

 прати остваривање акционих планова и програма  

 доноси закључке и даје мишљења о питањима из своје надлежности и о њима 

обавештава све актере васпитно-образовног процеса 

 усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању Школског развојног 

плана и о њима подноси извештаје председнику актива, директору школе и 

Школском одбору. 

 иницира припрему пројеката или учешће у програмима или пројектима у циљу 

унапређења положаја ученика и обезбеђења остваривања њихових права  

 координира и подстиче сарадњу између Школе и Локалне заједнице и осталих 

организација које се баве васпитно-образовним процесом и пружа помоћ у 

реализацији њихових активности. 

 

Чланове Стручног актива за школско развојно планирање чине: 

 

Ред Бр 
Стручни актив за ШРП МШ Коста Манојловић 

Име и презиме занимање 

1 Тијана Тодоров Дипл. Педагог координатор 

2 Ана Бојичић  Представник пијанистичког одсека 

3 Сандра Васиљев Представник дувачког одсека 

4 Јелена Станојевић Представник певачког одсека 

5 Мирков Душан Представник гитаристичког одсека 

6 Милош Пириватрић 
Представник одсека општеобразовних 

предмета 

7 Горица Димић Представник одсека за теоретску групу 



предмета 

8  УП 

9 председник СР СР 

10 
додељује локална 

самоуправа 
Представник локалне самоуправе 

 

 



ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ 

МИСИЈА И ВИЗИЈА 

 

МИСИЈА ШКОЛЕ 

Мисија наше школе је подстицање целокупног развоја ученика и наставника, 

пружање знања и вештина потребних за даље школовање и активно учествовање у 

демократизацији друштва. 

Мисија наше школе је да обезбеди најразноврсније музичке и образовне  

садржаје и активности који ће допринети свеобухватном развоју сваког детета које 

похађа нашу школу, као и да побољшамо и развијемо знања, могућности и постигнућа 

код деце мотивисаним, квалитетним и искусним наставним кадром. Желимо да наша 

школа промовише уметност кроз међусобно разумевање и уважавање 

индивидуалности и различитости. Желимо да останемо у средишту културних и 

музичких дешавања код нас у земљи јер данас је наша школа место знања, вештина, 

центар свих музичких дешавања града, скуп младости и талента. Али, да се за то место 

изборимо и у иностранству.  

Данас је наша школа место знања, наших вештина, центар свих музичких 

дешавања града. Скуп младости и талента. Пружамо стручну помоћ свим субјектима у 

Смедереву, везано за музику. 

 

ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

 

Друштво суочено са проблемима склоно је да усвоји краткорочну перспективу развоја 

покушавајући да задовољи најхитније потребе,  а не обраћајући много пажње на 

потребе будућих генерација,  односно дугорочне последице својих одлука. 

Да би се подмириле различите потребе друштва за побољшањем образовног процеса 

неопходна је сарадња интересних група – што се не може у потпуности остварити ако не 

постоји разумевање демократских чинилаца друштва и снажних јавних институција. 

Желимо да наша школа постане ученицима други дом, у коме ће се пријатно 

осећати и лако стицати нова знања, захваљујући савременој и ефикасној настави 

прилагођеној ученицима и наставницима. Тако ће школа постати средиште уметности, 



културних збивања у нашем граду и омогућити  граду потпуније учешће у животу школе, 

а школи поштовање и углед какав заслужује. 

У Смедереву, које иначе нема довољно садржаја намењених деци и ученицима, 

Музичка школа је место где слободно време може да буде квалитетно проведено, где 

ученици могу да открију свој таленат, развију креативност, стекну нова знања, развију 

осећај за лепо или једноставно науче нешто ново и другачије чиме ће се пред својим 

вршњацима поносити. 

    Желимо школу у којој је сваки ученик задовољан као и наставник. Која оставља 

поверење сваком родитељу. На коју је средина поносна и у коју сви улажу. Желимо 

отварање нових одсека и повећање броја земаља учесница на нашим такмичењима. 



                            КОНТЕКСТ 

 

 ГЕОГРАФСКИ  ПОДАЦИ 

 

Само су ретки српски градови настајали онако како је Смедерево настало. За разлику од 

оних који су градовима постали тако што су израсли из села и других насеља, деспот 

Ђурађ Бранковић је Град Смедерево подигао са наменом да буде престоница. 

 

 

 

После пада последње средњовековне српске престонице под турску власт 1459. године, 

Град је изгубио свој значај. 

 

Касније Смедерево, оно које је у 19. веку расло уз зидине Града под турском влашћу, 

Карађорђе је учинио престоницом српском, да би се од тада развијало као варош 

трговачка и изнова господска. 

 

 

 

 

О грандиозности средњовековног Смедерева посведочиће и подаци да су на 

деспотовом двору написане 24 књиге, да је сам Ђурађ, будући један од 



најобразованијих европских владара, имао за оно време богату библиотеку, да је Кир 

Стефан Србин компоновао духовну музику, те запис да је "... попут античког 

позоришта..." спектакуларан био дочек моштију Светога Луке које су у граду чуване до 

пада Смедерева под турску власт. 

 

"Предео сликан чајем", назив је оне лепоте од природе Смедереву дариване, коју 

књижевник Милорад Павић описује загледан са терасе виле Обреновића на Плавинцу. 

И Доситеј Обрадовић, пре њега, 1806. године, задивљен лепотом овог краја, 

смедеревско Југово назива земаљским рајем. 

 

Град Смедерево се простире у крајњем северо-источном делу Шумадије и захвата благо 

заталасано подручје јужног обода Панонског басена. Територија града припада 

Подунављу и доњем Поморављу. Позиционирано је на 40,39 северне географске 

ширине и 20,57 источне географске дужине.   

Смедерево је стратешки веома  повољна географско-саобраћајна локација, јер поседује 

најсевернију луку која може да прими Црноморске бродове. Низводно Дунавом се 

налази Ковински мост, који је последња веза са левом обалом Дунава све до 

хидроцентрале “Ђердап И”, границе са републиком Румунијом. Од Београда је удаљено 

само 46 км и повезано савременим саобраћајницама, друмским, железничким и 

воденим путем.  

      

Смедерево је град са развијеном индустријом и пољопривредом. Заузима површину  

од 481 км², има 27насељених места и 38 месних заједница. Броји преко 140.000  

становника, од тога 80.000 становника у градском подручју. Укупна површина града  

Смедерева износи 481,7 км. Просечна надморска висина је 73 м.   

Постоје бројна мишљења о пореклу назива Смедерева и значењу овог топонима, која ни 

до дан-данас нису поуздано утврђена. Подручје града Смедерева налази се  

на повољном геостратешком положају. Управо из тог разлога има и велики број  

археолошких налазишта у распону од палеолита до позног средњег века.   

 

Смедерево је град са развијеном индустријом и пољопривредом. Заузима површину  

од 481 км², има 27насељених места и 38 месних заједница. Броји преко 140.000 

становника, од тога 80.000 становника у градском подручју. Укупна површина града  



Смедерева износи 481,7 км2. Просечна надморска висина је 73 м. Постоје бројна 

мишљења о пореклу назива Смедерева и значењу овог топонима, која ни до дан-данас 

нису поуздано утврђена. Подручје града Смедерева налази се на повољном 

геостратешком положају. Управо из тог разлога има и велики број археолошких 

налазишта у распону од палеолита до позног средњег века. 

Смедерево има по попису из 2002. године 109.809 становника. Сматра се да данас у 

Смедереву има преко 140.000 становника, од тога 80.000 становника у граду. По броју 

становника највеће сеоско насеље је Осипаоница са 7.000 становника, а најмање 

Бадљевица са 500 становника. Најближе сеоско насеље је удаљено 4 км од града, а 

најудаљеније је 30 км од Смедерева. У Смедереву живи 23 националности, што најбоље 

говори о његовој отворености.   

     Општина Смедерево, а од скоро град, припада групи највећих општина. Са преко  

140.000 становника ова општина је на деветом месту у оквиру средишње Србије, на  

тринаестом кад се узму у обзир и општине у Војводини и, по процени, на шеснаестом у  

оквиру Србије. У оквиру (некадашњег) Подунавског региона општина Смедерево је  

највећа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА 

 

ВРСТА РЕСУРСА ПОСТОЈЕЋИ РЕСУРСИ НЕДОСТАЈУЋИ РЕСУРСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИЈАЛНИ  

РЕСУРСИ 

 

Унутрашњи  

 

Школа располаже 

сопственом зградом која 

покрива површину од 810 м
2
. Иста је 

од тврдог материјала, двоспратна, 

тако да се део просторија налази у 

приземљу, део је на на првом спрату 

и новоизграђени део на таванском 

простору. 

Музичка школа ,, Коста Манојловић’’ 

располаже школском зградом од 24 

учионице за индивидуалну и  групну 

наставу, ђачким клубом, 

концертном салом и потребним 

просторијама за наставно особље и 

администрацију. 

 

 

 

 

Спољашњи  

 

-Школе у окружењу 

-Предшколска установа „Наша 

радост“ 

-Народна библиотека 

-Музеј 

-Галерија савремене 

уметности 

-Градска управа и месне 

заједнице 

 

 

Школски простор не пружа у 

довољној мери одговарајуће 

могућности за реализацију наставних 

и ваннаставних активности. Нису све 

просторије у школи добро 

осветљење, нити се адекватно 

одржавају. И наставници и ученици су 

укључени у уређивање школског 

простора, али у недовољној мери. 

Школски намештај је функционалан, 

док су наставна средства делимично у 

функцији. 

У школи постоје кабинети 

који су опремљени одговарајућим 

наставним средствима и настава се 

реализује у њима, али не често, зато 

што је њихов број мали. Наставници 

немају просторије које би користили 

за припремање наставе, нити у школи 

постоје просторије за пријем 

родитеља. Али зато постоји 

просторија за окупљање и дружење 

ученика. 

Школска библиотека не 

располаже литературом и довољним 

фондом књига за потребе ученика и 

наставника, нити се редовно 

допуњује и осавремењује новим 

издањима. У школи постоји 

медијатека коју наставници могу 

слободно користити, али није добро и 

довољно опремљена. Наставницима 

је омогућен слободан приступ 

интернету. Међутим, материјал за 

потребе наставе не обезбеђује се у 

довољној мери. Школа не поседује 

фискултурну салу, ни спортске терене.  

 



-Туристичка организациоја 

-Позориште 

-Историјски архив 

-Завод за заштиту споменика 

-Центар за културу 

-Здравствени центар Свети 

Лука 

-Црвени крст  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ 

РЕСУРСИ 

 

 

-Локална Самоуправа, Државни 

буџет, Савет родитеља 

 

Школа располаже буџетским 

средствима и средствима из 

донације родитеља. Постоји 

финансијски план, али намена 

средстава није довољно усклађена 

са реалним потребама.  

У школи постоји пракса израђивања 

пројеката којима се конкурише за 

додељивање финансијских и 

техничких средстава, како за 

потребе адаптације школе, тако и за 

организовање музичких фестивала. 

Школа има сопствене приходе 

(ђачки самодопринос и пружа 

одређене услуге другим лицима). 

 

Нису опредељена потребна 

финансијска средства (за санацију 

унутрашњег простора, набавку 

савременијих наставних средстава, 

инструмената, литературе и сл.) из 

буџета, од донација, спонзора... 

 

 

 

 

 

 

 

-Наставници и помоћно особље 

У настави ради 72 наставника, са 

вишом стручном спремом 3 

наставника и 66 са високом, а са 

магистарским студијама 1 

наставник. Са средњом стручном 

спремом ради 2  наставника. 

Укупно наставника и стручних 

сарадника је 75. Од 2016/2017 

 

- 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЉУДСКИ 

РЕСУРСИ 

године, школа поред школског 

педагога има и стручног сарадника- 

нототекара. 

Од укупног броја наставника, у две 

школе ради 14 наставника. 

Школа запошљава и једног  

административног радника, три 

помоћне раднице, клавир штимера 

и домара. 

 

-родитељи и ученици 

 

Квалификациона структура 

родитеља је разноврсна. Заступљени 

су сви степени образовања од 

основне школе (НСС), преко средње 

школе (ССС), више школе (ВШС) до 

факултета (ВСС), али је и даље 

највећи број родитеља који имају 

ССС.  

Бројно стање ученика у основној и 

средњој школи по разредима и 

инструментима, односно одсецима, 

дато је у посебној табели Годишњег 

плана рада школе.  

Однос родитеља према школи 

веома је позитиван. Ретки су они 

који избегавају сарадњу по било ком 

основу. Савет родитеља, као 

саветодавно тело, функционише у 

Музичкој школи веома успешно. 

Чланови Савета чине саставни део 

тимова за: Развојно школско 

планирање, Самовредновање рада 

школе и Инклузију и своје задатке и 

обавезе савесно одрађују. Такође, 

сарадња између родитеља и 

разредних старешина, предметних 

наставника, стручних сарадника и 

управе школе на челу са директором 

је конструктивна и задовољавајућа.  

 



AНАЛИЗА СТАЊА У ШКОЛИ 

                      

 ЈАКЕ СТРАНЕ 

 

 Концертна сала које задовољава техничке и естетске стандарде.  

 Високообразовани наставни кадар-ентузијазам већине професора. 

 Богатство школског инструментаријума, камера, дигитални апарат, пројектор, 

видео  надзор. 

 Локација школе у центру града. 

 Успеси на такмичењима. 

 Отвореност за сарадњу са различитим институцијама (предшколске установе, 

основне школе, Центар за културу, друге музичке школе …) 

 Припремни разред за ученике предшколског узраста 

 Концерти у школи. 

 Школска такмичења. 

 Промоција најуспешнијих ученика . 

 Сарадња са музичком школом из Ћустендила (Бугарска) као и са музичком 

школом из Рибнице (Словенија). 

 КЛАВИТАС, НОКОС И Саксофонијада као три важна сегмента промоције 

ученичких постигнућа и школе. 

 

СЛАБЕ СТРАНЕ 

 

  Недостатак учионица за вежбање, недостатак фискултурне сале, недостатак 

учионице за одлагање инструмената, недостатак просторије за пријем родитеља, , 

дотрајали школски намештај.  

 Непостојање ваннаставних активности које су ван домена музике. 

 Низак степен мотивације за посете културним дешавањима код ученика. 

 Недовољно ангажовање и  сарадња родитеља са школом. 

 

 

 



 SWОТ анализа 

 

S    Предности 

-  стручан наставни кадар 

-   знања и вештине стечене учешћем 

на различитим семинарима 

(списак семинара које је похађао 

сваки запослени у школи, налази 

се у досијеима запослених) 

 

-   комуникација са међусобним 

разумевањем и уважавањем 

 

-   спремност за континуирано 

усавршавање и активно 

учествовање у променама 

-   спремност и отвореност за све 

облике интерактивне сарадње и 

комуникације (родитељи, локална 

заједница, медији...) 

     -традиција дуга преко 70 година у 

      васпитању и образовању ученика 

    - учешће и успеси наших ученика на 

      различитим такмичењима и 

      задржавање успеха у каснијем 

      школовању 

     -Ђачки парламент 

     -социјална одговорност школе 

W    Слабости 

- лош материјални положај који 

доводи до смањења иницијативе, 

чиме се снижава степен личне 

одговорности за све учеснике у 

процесу образовања – наставници, 

ученици, родитељи 

-     недовољна искоришћеност 

савремених наставних средстава у 

школи 

-     различити – неуједначени васпитни 

стандарди између наставника и 

родитеља 

-    неусклађени критеријуми 

оцењивања које треба унапредити 

 

            -недовољна мотивисаност у    

             појединим  фазама наставног процеса   

             и пројектима 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



     -добра локација (школа се налази у 

      окружењу важних културних 

      центара) 

     -висок степен безбедности деце 

     -имиџ школе и њено 

      позиционирање у односу на 

      конкуренцију је у порасту 

     -редовна сарадња са здравственом 

      службом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О   Могућности  

      -Позитивни реформски процеси у 

образовању који омогућавају 

иновиран наставни процес  

 

      -Отворена школа која укључује и 

препознаје интересе 

заинтересованих страна (Школска 

управа, Министарство просвете,  

Градска управа, хуманитарне,  

еколошке, културне и спортске 

организације, Здравствени центар,  

Центар за социјални рад,  

привредни сектор...)  

     -Подршка и укљученост родитеља 

     -Применљивост добрих искустава 

     -Сарадња са невладиним 

организацијама (семинари,  

Т      Претње 

     -Поремећен систем вредности у  

друштву  

- Ограничене финансије  

- Застарели наставни планови и 

програми 

-  Реформе уметничког образовања  

уметничке матуре 

    - Недовољна мотивисаност локалне 

      заједнице у појединим областима 

      везаним за рад школе 

 

   - Честа промена локалних и републичких 

власти и немогућност успостављања 

трајније и успешније сарадње због тих 

промена. 

 

 

 

 



донације, планирање...)  

     -Изналажење могућности за 

донаторским средствима 

    - Активна сарадња са локалном 

влашћу која омогућава подизање 

нивоа образовног процеса 

(законска обавеза)  

- Сарадња са медијима и     

промоција школе. 

- Активно учешће у културним       

дешавањима у граду и шире. 
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СНАГА ШКОЛЕ 

 

Снага наше школе је квалитетан и мотивисан  професорски кадар и високо 

професионални однос према раду. 

Снага наше школе је решеност наставника за рад у (музичком забавишту) или  

припремном разреду које оснивамо од ове школске 2022-23 школске године са циљем да 

се најмлађи чланови друштва упознају са музиком и светом звука који их окружује, да 

оплемењују своју дечју машту и креативно се развијају кроз музику, игру и дружење. Циљ 

је да најмлађи упознају основне музичке појмове и вештине кроз песму и игру. Овде 

учимо децу да воле музику и помажемо им да стекну основну музичку културу, а уједно 

их и припремамо за (евентуални) упис у основну музичку школу. У музичко забавиште се 

могу уписати деца која имају  5, 6 или 7 година. Рад са децом одвија се у групама, које се 

формирају према годишту деце, тако да полазници буду у групи са својим вршњацима. 

Настава се одвија два пута недељно, а час траје 45 минута. 

 

Снага наше школе је развијање љубави према музици, развијање креативног уметничког 

духа и  способности свирања на музичком инструменту на 7 одсека основне музичке 

школе: 

- Одсеку за хармонику 

- Пијанистичком одсеку 

- Дувачком одсеку (флаута, кларинет, саксофон,труба, тромбон, хорна...) 

- Гитаристичком одсеку 

- Гудачком одсеку (виолина, виола, виолончело) 

- Одсеку за соло певање  

- Одсеку за српско традиционално певање и свирање 

 

Снага наше Школе је у стварању будућих професионалих музичара - солиста, камерних или 

оркестарских музичара - сада ученика четворогодишње СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ који се 

образују у оквиру три образовна профила: 

 МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ 

 МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ СРПСКОГ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПЕВАЊА И СВИРАЊА 

 МУЗИЧКИ САРАДНИК  
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Снага наше Школе је у неговању пријатељских односа са свим музичким школама у 

Србији и земљама из окружења. 

 

Снага наше Школе је у организовању  такмичења међу којима је међународно 

такмичање „САКСОФОНИЈАДА“, које се одржава  од 2004 у нашој школи и међународно 

такмичење „КЛАВИТАС“ које се одржава од 2005. године. 

                                                                                                               

Снага наше школе је учешће у успеси  ученика и наставника на многобројним 

такмичењима како у Србији тако и у свету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

У току школске године ученици наше  школи освајају у просеку 150 – 200 награда, са 

тенденцијом ка порасту броја такмичара. 

 

Развојни план наше  школе представља радни документ који ће се примењивати у раду 

наше школе у наредних  пет година од 2022-2027. године. 

 

Развојни план наше школе урађен је на основу  анализе тренутног стања у коме се наша 

школа налази, испитали смо које су наше слабости, неопходна подручја  васпитно 

образовног рада  које је неопходно унапредити у складу са праћењем савремених 

тендеција и развоја у образовању и процењујући који су текући трендови и фактори који 

ће деловати у будућности и утицати на нашу школу. 

Приоритете развојног плана, развојне циљеве и задатке на којима ћемо радити 

дефинисали смо на основу података добијених у следећим документима: 

 

1. Анализe стањa у школи коју је обавио Стручни актив за Развојно планирање. 

 

2.  Извештаја о реализацији предходног Развојног плана. 

 

3.  SWOT анализе и других метода на основу којих су актери унутар школе и ван ње, 

              дефинисали потребе школе које ће одредити одговарајуће промене. 

 

4.  Самовредновања и вредновања рада школе у предходном периоду. 
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ПРИОРИТЕТИ 

ЦИЉЕВИ 

 

Развојни циљ Постојеће услуге/активности 

Специфични циљеви 

од 2022 до 2027 

ШП и ГП рада школе садрже све законом 

прописане елементе и међусобно су 

усклађени. 

Тим за развој школског програма и тим за 

самовредновање извршили су евалуацију ових 

школских докумената и констатовали недостатке. 

Урађен је акциони план за унапређење рада у овој 

области. 

ШП и ГП рада школе усклађен је са 

законом и садржи све законом 

предвиђене елементе. ШП и ГП рада 

школе међусобно су усклађени. 

 

Побољшање, унапређење и даље 

развијање квалитета наставе и учења у 

свим подручјима вредновања. 

 

 

 

Тим за самовредновање, развој школског 

програма, стручни актив за школски развојни план, 

педагошки колегијум и стручна већа осмислили су 

модел обрасца за израду планова наставника и 

припрема за час на основу обавезних параметара 

и праћења ученика на основу остварености 

очекиваних исхода. 

 

- Подизање квалитета наставе и учења 

посебно у делу везаном за наставни 

процес, кроз показатеље, боља 

комуникација и сарадња, рационалнија и 

организованија настава и учење, боља 

мотивисаност због већег подстицања, 

боља корелација и примена знања  

ученика  увођењем савремених метода, 

облика рада и наставних средстава. 
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Побољшање квалитета додатне, допунске 

наставе, индивидуализације наставе и 

реализације ИОП-а. 

 

Наставни планови треба да обезбеђују 

повезаност и корелацију наставних 

садржаја како у оквиру одређеног 

предмета, тако и између сродних 

наставних предмета, и то: хорзонталну 

корелацију (у оквиру једне школске 

године, једног разреда) и вертикалну 

корелацију (у току целокупног школовања). 

Дакле, повезивањем наставних предмета у 

заједничке дидактичке целине покушати 

избећи предметну изолацију, расцепканост 

и непотребно понављање истих садржаја. 

 

-Подстицање и развијање квалитета 

учења кроз показатеље везане за 

одговорност према настави, учењу и 

сопственом напредовању као и начину 

учења ученика  редовност похађања, 

напредовање, промене, праћење, 

индивидуализација, веће фокусирање на 

техникама учења, разумевању и 

примењивости наученог. 

-Побољшање и унапређење, праћење 

напредовања ученика кроз праћење и 

оцењивање, извештавање,  

систематично, редовно, уз инсистирање 

на мотивационој компоненти праћења 

напредовања и јавности оцене као такве. 

-Подстицање интелектуалне 

радозналости  ученика  увођењем нових 

подстицајних садржаја и метода рада, 

активна настава  у наставним 

активностима како нижих, тако и виших 



[Type text] 

 

разреда. 

 

Обезбеђени су услови за унапређење  

наставе тако да доприноси бољем успеху и 

спречава осипање ученика. 

 

 

Прилагођавањем распореда часова школа излази у 

сусрет у складу са свим својим могућностима, како 

би ученицима олакшала похађање две школе; 

допунска настава редовно се одржава;  

спроводе се процедуре за откривање и 

отклањање осипања ученика. 

- ученици који су упућени на допунску 

наставу остварују напредак у учењу. 

- на основу анализе завршних испита 

планира се даљи ток наставе који 

доприноси бољем успеху ученика. 

Школа системски подстиче целокупни 

развој личности и пружа подршку свим 

ученицима. 

 

Настава и ваннаставне активности усмерене су на 

развој личности ученика  (углавном 

професионалне) и активности школе усмерене су 

на пружање подршке ученицима. 

 

-обезбедити системску подршку 

ученицима 

-разрадити систем активности којим 

школа подстиче како професионални 

тако и лични и социјални развој  свих 

ученика са посебном пажњом 

усмереном на ученикеиз осетљивих 

друштвених група. 

 



[Type text] 

 

Обезбеђен је препознатљив статус и углед 

школе, ученика и свих запослених 

промоцијом ученичких постигнућа и 

резултата рада наставника али и 

подизањем нивоа културе понашања, у 

безбедној и пријатној средини. 

 

У школи се спроводе поступци награђивања 

ученика, као и промовисања успеха ученика и 

наставника и изражен је став међусобног 

уважавања и поштовања. Мрежа за решавање 

проблема насиља фунционише добро, али 

недостаје рад на превентивним активностима. 

-разрађене су  процедуре за пријем 

новопридошлих ученика. 

-реализују се различите активности за 

рад ученика кроз које могу да покажу и 

промовишу све своје способности и 

стварање услова за реализацију личних 

креативних потенцијала ученика који 

нису директно везани за музику.. 

-Сви чиниоци локалне средине 

препознају Школу као место квалитетног 

уметничког образовања и разноврсних 

активности. 

- Унапређена је комуникације у 

колективу неговањем толеранције, 

разумевања и уважавања личности у 

односу на професионалну 

компетентност, радно искуство и 

креативност. 

Руковођење је у функцији развоја школе и 

плански се унапређује кроз 

Утврђено ја да су  обавезни документи донети у 

складу са важећом законском регулативом. 

-Планирање и програмирање рада је 

усклађено у отпуности. 
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самовредновање свих области. Развојни план установе је сачињен на основу 

извештаја о резултатима самовредновања. 

У школи постоји план за обезбеђивање и 

коришћење финансијских средстава. 

Директор организује несметано одвијање рада у 

школи. 

У школи постоји јасна организациона структура  са 

дефинисаним процедурама и носиоцима 

одговорности. 

Директор поставља јасне захтеве запосленима у 

вези са задатком. 

У школи су формирана стручна тела и тимови у 

складу са компетенцијама запослених. 

- квалитет рада школесистемски се прати 

и вреднује. 

-лидерско деловање директора 

омогућава развој школе. 

Људски и материјални ресурси су у 

функцији унапређења квалитета рада 

школе. 

 

  

-Осавремењивање наставног процеса 

употребом нових наставних средстава и 

технологије као и обезбеђивањем 

савременог и уређеног школског 
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простора. 

-Обезбедити савремен, стручан, 

мотивисан и за промене спреман 

наставни кадар, као и његов развој 

кључних способности, 

самоиницијативност, аналитичко 

мишљење, укљученост у тимски рад.                           

 

 

 

ДЕФИНИСАЊЕ ЗАДАТАКА 
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Развојни задаци ТРЕБА УНАПРЕДИТИ 

 

Активности  

- Урадити прегледнији и функционалнији ШП и 

ускладити са законом посебне програме 

васпитног рада предвиђене законом. 

- Ускладити ШП и ГП рада школе и оперативно 

разрадити планове рада СР, педагошког 

колегијума, тимова као и СУ наставника. 

- Успоставити корелације (временске и 

просторне) између предмета и унети их у ГП 

рада наставника. 

- образовне стандарде/очекиване исходе, 

предмета укључити у израду наставних 

планова као и предвиђену проверу остварених 

прописаних образовних стандарда или циљева 

учења у наставном плану. 

- ГП рада садржи план израде ИОП-а, 

ваннаставних активности и факултатитвне 

наставе на основу заинтересованости ученика 

и расположивих ресурса. 

Модули по разредима нису прописани и  израђени за 

уметничке , односно музичке школе. 

Није утврђено на који начин су програми наставних 

предмета временски усклађени за сваки разред у оквиру 

школског програма. 

Годишњи планови наставних предмета не садрже 

очекивана знања, јер она нису ни прописана за музичке 

школе од стране министарства  просвете и технолошког 

развоја. 

Годишњи план рада школе не садржи листу изборних 

наставних предмета која је сачињена на основу постојећих 

ресурса. 

 

 

1. - ИЗБРИСАТИ ИЗ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

НЕПОТРЕБНЕ ДЕФИНИЦИЈЕ И УВОДЕ, КАО И 

ЕЛЕМЕНТЕ ПРЕУЗЕТЕ ИЗ ПОЈЕДИНИХ 

ПРАВИЛНИКА. 

  - ИЗБРИСАТИ ИЗ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА НАВОДЕ И 

ОПИСЕ НАДЛЕЖНОСТИ ПРЕУЗЕТЕ ИЗ ШКОЛСКИХ 

ПРАВИЛНИКА, И УСКЛАДИТИ КОРИШЋЕНУ 

ТЕРМИНОЛОГИЈУ СА ЗАКОНОМ. 

2. - УРАДИТИ ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА СА 

ДНЕВНИМ РЕДОМ И ВРЕМЕНСКОМ 

ДИНАМИКОМ САСТАНАКА. 

   - УРАДИТИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ 

КОЛЕГИЈУМА СА ПРЕДВИЂЕНИМ ДНЕВНИМ 

РЕДОМ. 

   - ОПЕРАТИВНО РАЗРАДИТИ ПРОГРАМ СУ И 

ПЛАН СУ. 

   - ВРЕМЕНСКИ УСКЛАДИТИ ПРОГРАМЕ 

НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА (У ОКВИРУ РАДА 

СТРУЧНИХ ВЕЋА) И УСПОСТАВЉЕНЕ КОРЕЛАЦИЈЕ 

УНЕТИ У ПЛАНОВЕ НАСТАВНИКА. 

3. - НА ПЕДАГОШКОМ КОЛЕГИЈУМУ ОСМИСЛИТИ 

И УРАДИТИ НОВИ ОБРАЗАЦ ЗА ИЗРАДУ 

ПЛАНОВА РАДА НАСТАВНИКА КОЈИ ЋЕ 
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САДРЖАТИ И ПОДАТКЕ О ПРИЛАГОЂАВАЊУ НА 

ОСНОВУ ИНИЦИЈАЛНЕ ПРОЦЕНЕ. 

 - НА САСТАНКУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ ДОНЕТИ ПЛАН ИЗРАДЕ ИОП-А, СА 

ВРЕМЕНСКОМ ДИНАМИКОМ И НОСИОЦИМА 

АКТИВНОСТИ. 

 - ОСМИСЛИТИ ОБРАЗАЦ ЗА ИСПИТИВАЊЕ 

ИНТЕРЕСОВАЊА УЧЕНИКА ЗА ВАННАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ И ФАКУЛТАТИВНЕ ПРЕДМЕТЕ И 

РЕЗУЛТАТЕ ИСПИТИВАЊА КОРИСТИТИ ПРИ 

ИЗРАДИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА. 

 - НА САСТАНКУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА 

УРАДИТИ ПРОГРАМ РАДА ТИМА СА ЈАСНИМ 

ОДГОВОРНОСТИМА, ДИНАМИКОМ И ПЛАНОМ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ. 

 

- Подизање квалитета наставе и учења 

посебно у делу везаном за наставни процес, 

кроз показатеље, боља комуникација и 

сарадња, рационалнија и организованија 

настава и учење, боља мотивисаност због 

већег подстицања, боља корелација и 

примена знања  ученика  увођењем 

савремених метода, облика рада и наставних 

Наставници нису довољно обучени за вођење педагошке 

документације и при планирању , припремању и евалуацији 

не воде довољно рачуна о свим параметрима који су 

показатељ квалитета рада. Наставна средства се не користе 

у довољној мери у настави општеобразовних предмета.  

1. –НАСТАВНИЦИ БИРАЈУ РАЗЛИЧИТЕ САДРЖАЈЕ 

КОЈИ ИЛУСТРУЈУ ВАЖНОСТ ТЕМЕ У 

СВАКОДНЕВНОМ ЖИВОТУ. 

-ПРИ РЕЗИМИРАЊУ ЧАСА, НАСТАВНИК КРОЗ 

РАЗГОВОР, НАВОДИ УЧЕНИКЕ ДА САМИ СЕБИ 

ПОСТАВЕ ЦИЉ У ДАЉЕМ УЧЕЊУ; НАСТАВНИК 

ЗАДАЈЕ ДОМАЋИ ЗАДАТАК КАКО БИ ПРОВЕРИО 

ДА ЛИ ЈЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉ ПОСТИГНУТ. 

2. –ОСМИСЛИТИ И УРАДИТИ НОВИ ОБРАЗАЦ ЗА 

ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ И ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНОВА 

ИЗ КОЈИХ СЕ МОГУ ВИДЕТИ ОСНОВЕ ЗА 

ПЛАНИРАЊЕ РАДА И ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ЗАХТЕВА 
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средстава. 

 

-Подстицање и развијање квалитета учења 

кроз показатеље везане за одговорност према 

настави, учењу и сопственом напредовању као 

и начину учења ученика  редовност похађања, 

напредовање, промене, праћење, 

индивидуализација, веће фокусирање на 

техникама учења, разумевању и 

примењивости наученог. 

-Побољшање и унапређење, праћење 

напредовања ученика кроз праћење и 

оцењивање, извештавање,  систематично, 

редовно, уз инсистирање на мотивационој 

компоненти праћења напредовања и јавности 

оцене као такве. 

-Подстицање интелектуалне радозналости  

ученика  увођењем нових подстицајних 

садржаја и метода рада, активна настава  у 

наставним активностима како нижих, тако и 

виших разреда. 

И НАСТАВНОГ МАТЕРИЈАЛА МОГУЋНОСТИМА 

УЧЕНИКА/ОДЕЉЕЊА. 

 

3.- НАСТАВНИЦИ У СВОЈОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

УПИСУЈУ КОРИШЋЕНЕ ИЗВОРЕ, 

ЛИТЕРАТУРУ...(ПРИПРЕМЕ, ПЕДАГОШКА СВЕСКА 

ИСЛ.) 

-ОРГАНИЗОВАТИ ЧАСОВЕ САМООЦЕЊИВАЊА ЗА 

УЧЕНИКЕ НАЈМАЊЕ ДВА ПУТА У ПОЛУГОДИШТУ 

И У ПЕДАГОШКОЈ СВЕСЦИ ИЛИ УЧЕНИЧКОМ 

ПОРТФОЛИЈУ БЕЛЕЖИТИ САМОЕВАЛУАЦИЈУ 

УЧЕНИКА.  

4.-УРАДИТИ РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА 

НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА У ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ 

РАДА ШКОЛЕ. 

-ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧАСА У ГРУПНОЈ НАСТАВИ 

УСМЕРАВАТИ ИНТЕРАКЦИЈУ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА 

ТАКО ДА БУДЕ У ФУКЦИЈИ СТИЦАЊА ЗНАЊА. 

-КВАЛИТАТИВНО ПРОЦЕЊИВАТИ СВАКИ 

ОДГОВОР УЧЕНИКА НА ЧАСУ, СА ЈАСНИМ 

СМЕРНИЦАМА ЗА ДАЉЕ НАПРЕДОВАЊЕ. 

5.-НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ПУТА ГОДИШЊЕ, НА 

КЛАСИФИКАЦИОНИМ ПЕРИОДИМА, НАСТАВНИК 

ОРГАНИЗУЈЕ ПОСЕБАН ЧАС НА КОЈЕМ КРОЗ 

ОПСЕЖНУ ПОВРАТНУ ИНФОРМАЦИЈУ И 

КВАЛИТАТИВНУ ПРОЦЕНУ И САМОПРОЦЕНУ 
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УЧЕНИКА ДАЈЕ ЈАСНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ДАЉИ РАД 

И НАПРЕДОВАЊЕ. 

 

-спровести процедуре за откривање узрока 

напуштања музичке школе и на основу њих 

спроводити активности којима ће се осипање 

смањити. 

-допунску наставу конципирати и реализовати 

тако да ученици који су упућени на допунску 

наставу остварују напредак у учењу. 

-планирањем наставе на основу анализе 

завршних испита доприносити бољем успеху 

ученика. 

 

Не постоји разрађен и унапред утврђен поступак за 

анализирање узрока напуштања школе од стране ученика. 

Допунска настава се изводи у знатно мањем броју часова 

него што је планирано. Анализа завршних испита у односу 

на очекиване исходе није урађена и није било могуће 

планирати даљи рад на основу тих резултата. 

1.- ОСМИСЛИТИ И УРАДИТИ УПИТНИК ЗА 

УЧЕНИКЕ КОЈИМ ЋЕ МОЋИ ДА СЕ УТВРДЕ 

РАЗЛОЗИ ИСПИСИВАЊА ИЗ  МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ; 

НА ОСНОВУ ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА 

СПРОВОДИТИ АКТИВНОСТИ У ПЛАНИРАЊУ 

НАСТАВЕ, СА ЦИЉЕМ СМАЊЕЊА БРОЈА 

ИСПИСАНИХ УЧЕНИКА. 

- 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. 

- НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ ЗАВРШНИХ ИСПИТА 

ПРЕДВИДЕТИ МОГУЋЕ ПРОБЛЕМЕ И УРАДИТИ 

КОРЕКЦИЈЕ У ПЛАНОВИМА РЕДОВНЕ, ДОПУНСКЕ 

И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ, СА ЦИЉЕМ ДА 

УЧЕНИЦИ ЛАКШЕ САВЛАДАЈУ ГРАДИВО И  

ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ НА ЗАВРШНИМ ИСПИТИМА 

БУДУ БОЉЕ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ. 

 

-у школи функционише систем пружања 

подршке ученицима по утврђеним 

 

Недовољно су разрађене процедуре за пружање подршке 

ученицима, како новопридошлих тако и ученицима из 

1- ФОРМИРАТИ ТИМ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ 

УЧЕНИЦИМА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ 

ЖИВОТУ И УЧЕНИЦИМА У ПРЕВАЗИЛАЖЕЊУ 

ТЕШКОЋА У УЧЕЊУ И ПОНАШАЊУ. 
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процедурама. 

-кроз свој систем активности школа подстиче 

како професионални тако и лични и социјални 

развој ученика. 

-школа посебним активностима пружа 

подршку ученицима из осетљивих друштвених 

група. 

осетљивих друштвених група. Школа не омогућава у 

довољној мери развој свих способности ученика већ само 

професионалних, уже стручних. Не постоји листа 

факултатитвних предмета на основу интересовања ученика 

и расположивих ресурса и реализација ове наставе није 

планирана. 

- УРАДИТИ ПЛАН РАДА СА ЈАСНО 

ДЕФИНИСАНИМ ЗАДУЖЕЊИМА, ПРОЦЕДУРАМА 

И ВРЕМЕНСКИМ РОКОВИМА. 

 

2-ИСПИТАТИ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСОВАЊА 

УЧЕНИКА АНКЕТИРАЊЕМ И НА ОСНОВУ 

ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА И РАСПОЛОЖИВИХ 

РЕСУРСА ОРГАНИЗОВАТИ ВАННАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ И ФАКУЛТАТИВНУ НАСТАВУ, ЧИЈИ 

ПЛАН РАДА МОРА БИТИ САСТАВНИ ДЕО ПЛАНА 

РАДА ШКОЛЕ. 

3-ФОРМИРАТИ ТИМ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ 

ДЕЦИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА (ИЗ 

МАТЕРИЈАЛНО-УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА; ДЕЦЕ 

БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА; ИЗ 

ЈЕДНОРОДИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА;ИЗ РОМСКЕ 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ; ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД 

ХРОНИЧХИХ ОБОЉЕЊА И СА ИНВАЛИДИТЕТОМ)  

И УРАДИТИ ПЛАН РАДА СА ЈАСНО 

ДЕФИНИСАНИМ ЗАДУЖЕЊИМА, ПРОЦЕДУРАМА 

И ВРЕМЕНСКИМ РОКОВИМА. 
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Развојни задаци ТРЕБА УНАПРЕДИТИ 

 

Активности  

 

-разрадити процедуре за пријем 

новопридошлих ученика. 

- утврдити начине награђивања и 

промовисања успеха наставника. 

-обезбедити различите активности за рад 

ученика кроз које могу да покажу све своје 

способности. 

-омогућити бољу промоцију ученичких 

постигнућа. 

-разрадити процедуре у превенцији насиља. 

Разрадити поступке прилагођавања за  ново придошле 

ученике и наставнике школе. 

Подстицати на толеранцију, узајамно уважавање, 

поштовање, сарадњу и бригу међу запосленима  и 

ученицима у школи. 

Подстицати и мотивисати ученике да учествују и организују 

различите врсте културних и музичких активности. 

Подстицати ученике да организовано учествују у 

одлучивању по питањима која се непосредно тичу њих. 

Унапредити и интезивирати комуникацију са родитељима. 

Унапредити  сарадњу са предшколским установама, 

основним и средњим школама. 

Сачинити и   усвојити Правилник о награђивању и 

похваљивању наставника. 

1-УРАДИТИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРИЈЕМ 

НОВОПРИДОШЛИХ УЧЕНИКА УОКВИРУ 

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ СА ЈАСНИМ 

ОПИСОМ ПРОЦЕДУРЕ И НОСИОЦИМА 

АКТИВНОСТИ. 

2-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. 

3-У САРАДЊИ СА РЕЛЕВАНТНИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА ГРАДА ТЈ. ЊИХОВИМ 

ПРЕДСТАВНИЦИМА (ПРЕДАВАЧИМА) УРАДИТИ 

ПЛАН РАДА СА ТЕМАМА КОЈЕ ЋЕ ОМОГУЋИТИ 

ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ПО ПИТАЊУ 

БЕЗБЕДНОСТИ (МУП, ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД, САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ...) 

4- ОБЕЗБЕДИТИ ПАНОЕ И ПОЛИЦЕ ЗА ИЗЛАГАЊЕ 

УЧЕНИЧКИХ РАДОВА И КРЕАЦИЈА. 

 

-ускладити планирање и програмирање рада у 

Развојни план установе није сачињен на основу извештаја о 

резултатима самовредновања. 

Директор не планира лични професионални развој на 

1-УРАДИТИ НОВИ АКЦИОНИ ПЛАН ШКОЛСКОГ 

РАЗВОЈНОГ ПЛАНА НА ОСНОВУ ПОЈЕДНИЧАНИХ 

АКЦИОНИХ ПЛАНОВА УРАЂЕНИХ НА ОСНОВУ 

АНАЛИЗЕ САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ И 

НА ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈА СТРУЧНИХ ВЕЋА О 
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школи. 

-системски пратити и вредновати квалитет 

рада школе. 

-лидерско деловање директора омогућава 

развој школе. 

основу самовредновања свог рада. ОСТВАРЕНОСТИ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА, ОДНОСНО АНАЛИЗЕ 

КРИТЕРИЈУМА ЗА ПРЕДМЕТЕ ЗА КОЈЕ 

СТАНДАРДИ ЈОШ НИСУ ЗВАНИЧНО ДОНЕТИ. 

2- НА КЛАСИФИКАЦИОНИМ ПЕРИОДИМА, 

ПОРЕД ИЗВЕШТАЈА О УСПЕХУ, УРАДИТИ И 

АНАЛИЗУ УСПЕХА У ОКВИРУ РАДА СТРУЧНИХ 

ВЕЋА СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ. 

ПОСЕБНО ВОДИТИ РАЧУНА О ЗАПАЖАЊИМА У 

ВАСПИТНОМ РАДУ СА УЧЕНИЦИМА И МЕРАМА 

ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВЛАДАЊА. 

3- КОРИСТЕЋИ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА 

КОМПЕТЕНЦИЈА ДИРЕКТОРА УСТАНОВА 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, ДИРЕКТОР ВРШИ 

САМОВРЕДНОВАЊЕ СВОГ РАДА. НА ОСНОВУ 

ИЗВЕШТАЈАПЛАНИРА ЛИЧНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ 

РАЗВОЈ ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ. 

 

-обезбедити да сви наставници имају 

прописане квалификације. 

-обезбедити континуирано усавршавање и 

унапређивање наставничких компетенција на 

основу вредновања рада наставника. 

- обезбедити да школски простор буде 

Неколицина радника изводи наставу са неодговарајућим 

степеном стручне спреме 

Запослени не планирају СУ у потпуности на основу резултата 

самовредновања свог рада. 

Школски намештај и зграду треба реновирати и набавити 

још наставних средстава. 

1-РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ 

РАДНИКА СА ПРОПИСАНИМ 

КВАЛИФИКАЦИЈАМА У РАДНИ ОДНОС. 

2-НАСТАВНИЦИ ВРЕДНУЈУ РЕЗУЛТАТЕ СВОГА 

РАДА НА КЛАСИФИКАЦИОНИМ ПЕРИОДИМА И 

НА ОСНОВУ ЊИХ СЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЈУ И 

УНАПРЕЂУЈУ СВОЈ РАД, ШТО ЕВИДЕНТИРАЈУ У 

СВОМ ЛИЧНОМ ПРОФЕСИОНАЛНОМ 

ПОРТФОЛИЈУ. 

3- ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈЕ ПОЈАЧАНО, 
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уређене у складу са прописаним нормативом. 

-обезбедити расположивост наставних 

средстава за унапређење квалитета наставе. 

ПОСЕБНО У СТАРОМ ДЕЛУ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ. 

-ШКОЛА СВОЈИМ ПЛАНОМ НАБАВКЕ ПРЕДВИЂА 

КУПОВИНУ И РЕНОВИРАЊЕ ДОТРАЈАЛОГ 

НАМЕШТАЈА И УРЕЂЕЊЕ УЧИОНИЦА У СЛАДУ СА 

РАСПОЛОЖИВИМ ФИНАНСИЈСКИМ 

МОГУЋНОСТИМА. 

4-НАСТАВНИЦИ ОПШТЕОБРАЗОВНЕ НАСТАВЕ 

КОРИСТЕ СВА РАСПОЛОЖИВА НАСТАВНА 

СРЕДСТВА ПРИ ПЛАНИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ 

НАСТАВЕ, ШТО ЈЕ ОМОГУЋЕНО РАСПОРЕДОМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ДОНЕТИМ НА 

ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ. 
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ПЛАН АКТИВНОСТИ 

 

I ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ 

 

1. ШП и ГП рада школе садрже све законом прописане елементе и међусобно су усклађени. 

 

-На Наставничком већу пре усвајања урадити анализу о садржају и функцији Годишњег плана рада школе 

-На Наставничком већу пре усвајања урадити анализу о садржају и функцији Школског програма рада 

-Усаглашавање Годишњег плана рада школе са Школским програмом рада 

-Усклађивање планова рада секција и организације ваннаставних активности 

 

II ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ 

 

2. Побољшање, унапређење и даље развијање квалитета наставе и учења у свим подручјима вредновања. 

 

- Успостављање унутарпредметне и међупредметне корелације 

- Утврђивање плана одржавања иновативних часова 

- Прибављање потребне литературе за реализацију часова 

- Израда материјала потребног за реализацију часова 

- Демонстрација и анализа иновативних часова 

- Сваки наставник по полугодишту присуствује на 2 часа који држи други наставник 

- Усаглашавање критеријума оцењивања унутар предмета и унутар стручног већа 

- Одржавање предавања на Наставничком већу о значају и реализацији допунске наставе 
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- Педагог школе указује помоћ и води процес побољшања допунске наставе која не показује веће резултате на класификационим 

периодима, односно препоручује мере у случајевима када из датог предмета већи број ученика има недовољну оцену 

- Учешће на такмичењима 

- Похађање додатне наставе 

- Идентификовање даровитих и талентованих ученика 

- Развијање личне одговорности ученика за сопствено напредовање и самопроцену 

 

III ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ 

3. Обезбеђени су услови за унапређење  наставе тако да доприноси бољем успеху и спречава осипање ученика. 

 

- Примена различитих облика наставног рада и наставних метода у циљу развијања ученичких компетенција за различите облике 

учења 

- Посвећивање посебне пажње ученицима ромске националности 

- Упућивање ученика на коришћење различитих извора знања 

- Праћење резултата ученика завршног разреда остварених на завршном испиту 

- Редовно ажурирати огласну таблу обогаћену подацима о награђеним ученицима 

- Промовисање ученика који су се истакли у појединим областима на часовима одељењског старешине и 

седницама стручних органа школе 

 

IV ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ 

 

4. Школа системски подстиче целокупни развој личности и пружа подршку свим ученицима. 
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- Анкетирање ученика, запослених, представника савета родитеља и школског одбора о безбедносном стању школе 

- Континуирано информисање свих интересних група о облицима насиља, злостављања и занемаривања 

- Спровођење кампање, превенције и вршњачког насиља, трговине децом... 

- Идендификовати ученике који имају тешкоћа у адаптацији и израдити планове подршке 

- Развијање и подстицање социјалних вештина ученика на часовима одељењског старешине 

- Укључивање ученика у хуманитарни и друштвено – корисни рад 

- Наставити и установити нову сарадњу са релевантним установама и стручњацима који раде на промоцији репродуктивног здравља, 

равноправности полова хуманих односа 

- Пружање адекватне подршке и помоћи ученицима при организацији различитих манифестација 

- Ученици су активни креатори програма професионалне оријентације 

- Укључивање родитеља у програм професионалне оријентације тако што ће презентовати своја занимања 

 

V ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ 

 

5. Обезбеђен је препознатљив статус и углед школе, ученика и свих запослених промоцијом ученичких постигнућа и 

резултата рада наставника али и подизањем нивоа културе понашања, у безбедној и пријатној средини. 

 

- Побољшати доступност информација о успесима ученика и наставника школе 

- Редовно извештавање о учешћу ученика и чланова колектива у школским активностима 

- Унапредити идејно решење сајта и извршити адекватну поделу задужења чланова тима за одржавање сајта 

- Направити договор и план међусобних посета основних школа 

- Предавање представника МУП-а, центра за социјални рад... 
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VI ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ 

 

6.1  Руковођење је у функцији развоја школе и плански се унапређује кроз самовредновање свих области. 

 

- Повећан је број разговора и састанака са представницима свих интересних група 

- Директор координише рад стручних већа, актива и школских тимова 

- Повећан је број реализованих пројеката у сарадњи са родитељима и локалном заједницом 

- Остварена је сарадња са основним школама 

- Организована је припремна настава за полагање пријемног испита током 2. полугодишта сваке шк. године 

- На почетку сваке шк. године обезбеђени су оптимални просторни услови за рад 

- Врши се анализа резултата при крају сваке школске године 

- Годишњи план рада и Школски програм се састављају у складу са ШРП-ом 

- Годишњи план рада и Школски програм се реализују у 90%  

 

6.2 Људски и материјални ресурси су у функцији унапређења квалитета рада школе. 

 

- Набављена је стручна литература за наставнике 

- обезбеђена су потребна наставна средства за реализацију наставе. 

- организоване су обуке у оним областима рада наставника које су у процесу самовредновања одредили као приоритете. 

- Сређен је кутак- изложбени простор за пехаре, медаље и ученичке радове 

- Уређена јешколска зграда и простор у школском дворишту 
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   МЕХАНИЗМИ СПРОВОЂЕЊА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

 

Школски развојни план израђује Школа а ова њена обавеза је регулисана чланом 49. Закона о основама система образовања и 

васпитања. Развојни план доноси орган управљања на предлог стручног актива за развојно планирање за период од три до пет 

година.  

За имплементацију овог документа задужени су сви запослени у школи, ученици и родитељи ученика, локална самоуправа и 

сви остали који су заинтересовани да на било који начин помогну школи. 

Праћење (мониторинг или надгледање) је континуирано праћење резултата и напретка у спровођењу  испланираних  

активности  које  се  врши  на  основу унапред дефинисаних индикатора. Мониторинг подразумева поређење информација 

прикупљених током инплементације са унапред  дефинисаним индикаторима. Спровођење мониторинга имаће за циљ:   

-Наменско коришћење уложених људских и материјалних ресураса за спровођење планираних активности.  

-Да обезбеди да се активности спроводе на начин који гарантује испуњавање циљева које смо испланирали и да се измери у 

којој мери се испуњава циљ плана.  

-Да се на време изврше модификације активности, материјалних ресураса и особља.  

-Да се побољша квалитет услуга и активности које се пружају, и укључе резултати у планирање ревизије планског документа.  

Евалуација - вредновање (процес постигнућа)  је  процес  којим  се  на  систематски и објективан начин настоји одредити 

релевантност, делотворност, ефикасност и утицај реализованих активности у оквиру постојећих циљева (циљева акционог плана).  

Бави се анализом  и проценом прикупљених података у циљу оцене вредности успешности пројеката. Она теба систематски и 

објективно да процени напредовање ка остваривању крајњих резултата. Евалуацијом се мери: Испуњење ШРП-ом постављених 

резултата: сагледавање резултата пројекта и у којој мери су они остварени.  

Интерну или унутрашњу евалуацију спроводе учесници у процесу планирања, они имају већи увид у реално стање ствари, јасну 

слику шта је најрелевантније процењивати, који су извори информација најобјективнији.  
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Екстерну или спољашњу евалуацију спроводи савет родитеља разматрањем извештаја о остваривању школског развојног плана, чиме је 

опасност од личних протекција мања, обрада и интерпретација података је  објективнија, реалније је виђење спољашњих и унутрашњих снага и 

слабости.  

Извештај о остваривању школског развојног плана усваја школски одбор. 
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   Планиране активности школским развојним планом  

Активности  

 Б
р

ем
ен

ск
и

 р
о

к 
 

 

Очекивани 

резултат 

Индикатор  

   АКЦИОНИ ПЛАН 

Одговорна особа Носиоци 

активности 

1. - ИЗБРИСАТИ ИЗ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

НЕПОТРЕБНЕ ДЕФИНИЦИЈЕ И УВОДЕ, КАО И 

ЕЛЕМЕНТЕ ПРЕУЗЕТЕ ИЗ ПОЈЕДИНИХ 

ПРАВИЛНИКА. 

  - УСКЛАДИТИ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ СА ЧЛ. 

27. ЗООО И ЧЛ. 11. ЗОСОВ. 

  - ИЗБРИСАТИ ИЗ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА НАВОДЕ 

И ОПИСЕ НАДЛЕЖНОСТИ ПРЕУЗЕТЕ ИЗ 

ШКОЛСКИХ ПРАВИЛНИКА, И УСКЛАДИТИ 

КОРИШЋЕНУ ТЕРМИНОЛОГИЈУ СА ЗАКОНОМ. 

2. - УРАДИТИ ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

СА ДНЕВНИМ РЕДОМ И ВРЕМЕНСКОМ 

ДИНАМИКОМ САСТАНАКА. 

   - УРАДИТИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ 

КОЛЕГИЈУМА СА ПРЕДВИЂЕНИМ ДНЕВНИМ 

РЕДОМ. 

   - ОПЕРАТИВНО РАЗРАДИТИ ПРОГРАМ СУ И 

 

 

VIII IX 

2022.г 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Школски 

програм 

 

Годишњи план 

рада 

 

 

План СР 

 

 

-директор 

-помоћник директора 

-наставници 

-ШО 

-директор 

-педагошки колегијум 

-наставници 

-стручна већа и школски    

 тимови 

-педагог 

-ученици 
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ПЛАН СУ. 

   - ВРЕМЕНСКИ УСКЛАДИТИ ПРОГРАМЕ 

НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА (У ОКВИРУ РАДА 

СТРУЧНИХ ВЕЋА) И УСПОСТАВЉЕНЕ 

КОРЕЛАЦИЈЕ УНЕТИ У ПЛАНОВЕ 

НАСТАВНИКА. 

- ОСМИСЛИТИ ОБРАЗАЦ ЗА ИСПИТИВАЊЕ 

ИНТЕРЕСОВАЊА УЧЕНИКА ЗА ВАННАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ И ФАКУЛТАТИВНЕ ПРЕДМЕТЕ И 

РЕЗУЛТАТЕ ИСПИТИВАЊА КОРИСТИТИ ПРИ 

ИЗРАДИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА. 

 - НА САСТАНКУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА 

УРАДИТИ ПРОГРАМ РАДА ТИМА СА ЈАСНИМ 

ОДГОВОРНОСТИМА, ДИНАМИКОМ И 

ПЛАНОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

унапређењу 

квалитета наставе. 

 

План ПК 

 

 

 

Планови 

наставника 

 

Факултативна 

настава 

 

 

План Тима 
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1. –НАСТАВНИЦИ БИРАЈУ РАЗЛИЧИТЕ 

САДРЖАЈЕ КОЈИ ИЛУСТРУЈУ ВАЖНОСТ ТЕМЕ У 

СВАКОДНЕВНОМ ЖИВОТУ. 

-ПРИ РЕЗИМИРАЊУ ЧАСА, НАСТАВНИК КРОЗ 

РАЗГОВОР, НАВОДИ УЧЕНИКЕ ДА САМИ СЕБИ 

ПОСТАВЕ ЦИЉ У ДАЉЕМ УЧЕЊУ; НАСТАВНИК 

ЗАДАЈЕ ДОМАЋИ ЗАДАТАК КАКО БИ 

ПРОВЕРИО ДА ЛИ ЈЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉ 

ПОСТИГНУТ. 

 

2. –ОСМИСЛИТИ И УРАДИТИ НОВИ ОБРАЗАЦ 

ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ И ОПЕРАТИВНИХ 

ПЛАНОВА ИЗ КОЈИХ СЕ МОГУ ВИДЕТИ 

ОСНОВЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ РАДА И 

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ЗАХТЕВА И НАСТАВНОГ 

МАТЕРИЈАЛА МОГУЋНОСТИМА 

УЧЕНИКА/ОДЕЉЕЊА. 

 

3.- НАСТАВНИЦИ У СВОЈОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

УПИСУЈУ КОРИШЋЕНЕ ИЗВОРЕ, 

ЛИТЕРАТУРУ...(ПРИПРЕМЕ, ПЕДАГОШКА 

СВЕСКА ИСЛ.) 

-ОРГАНИЗОВАТИ ЧАСОВЕ САМООЦЕЊИВАЊА 

ЗА УЧЕНИКЕ НАЈМАЊЕ ДВА ПУТА У 

ПОЛУГОДИШТУ И У ПЕДАГОШКОЈ СВЕСЦИ 

ИЛИ УЧЕНИЧКОМ ПОРТФОЛИЈУ БЕЛЕЖИТИ 

САМОЕВАЛУАЦИЈУ УЧЕНИКА.  

 

 

Током целе 

шк. године  

 

 

 

 

VI-VIII 2022. 

 

 

 

 

IX-VI 2022/ 

2023- 

2024/2025 

 

 

 

Ученицима је јасан 

циљ учења и до њега 

умеју да дођу сами. 

 

 

 

 

 

Планирање се врши 

на основу могућности 

ученика и у 

плановима се то 

види. 

 

Документована је 

литература која се 

користи. 

Ученици умеју да 

процене квалитет 

свог рада и самим 

тим да га унапреде. 

Припрема за 

час. 

 

 

 

 

 

 

Годишњи и 

оперативни 

планови 

наставника. 

 

 

Педагошка 

документација 

наставника. 

 

 

 

-наставници 

-педагог 

-директор 

-стручна већа 

-педагошки колегијум 

 

 

 

 

 

 

-наставници 

-ученици 
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4.-УРАДИТИ РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА 

НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА У ГОДИШЊЕМ 

ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ. 

 

 

 

-ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧАСА У ГРУПНОЈ 

НАСТАВИ УСМЕРАВАТИ ИНТЕРАКЦИЈУ МЕЂУ 

УЧЕНИЦИМА ТАКО ДА БУДЕ У ФУКЦИЈИ 

СТИЦАЊА ЗНАЊА. 

-КВАЛИТАТИВНО ПРОЦЕЊИВАТИ СВАКИ 

ОДГОВОР УЧЕНИКА НА ЧАСУ, СА ЈАСНИМ 

СМЕРНИЦАМА ЗА ДАЉЕ НАПРЕДОВАЊЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

5.-НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ПУТА ГОДИШЊЕ, НА 

КЛАСИФИКАЦИОНИМ ПЕРИОДИМА, 

 

 

VIII 

 

 

 

IX-VI 

2022/ 

2023-2024/ 

2025 

 

 

 

 

 

 

IX,II,IV,VI 

2022/ 

 

Наставна средства су 

искоришћена у 

потпуности, 

равномерно 

заступљена у свим 

предметима. 

 

Ученици у потпуности 

користе доступне 

изворе знања. 

Бољи општи успех 

успех ученика. 

 

 

 

 

 

 

Оцењивање ученика  

 развија активан 

 

 

ГП рада школе 

 

 

 

 

 

 

Педагошка 

документација 

наставника. 
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НАСТАВНИК ОРГАНИЗУЈЕ ПОСЕБАН ЧАС НА 

КОЈЕМ КРОЗ ОПСЕЖНУ ПОВРАТНУ 

ИНФОРМАЦИЈУ И КВАЛИТАТИВНУ ПРОЦЕНУ 

И САМОПРОЦЕНУ УЧЕНИКА ДАЈЕ ЈАСНЕ 

СМЕРНИЦЕ ЗА ДАЉИ РАД И НАПРЕДОВАЊЕ. 

2023-2024/ 

2025 

 

однос према учењу, 

подстиче мотивацију 

за учење, развија 

радне навике, а 

ученик се 

оспособљава за 

објективну процену 

сопствених 

постигнућа и 

постигнућа других 

ученика, при чему 

развија одређени 

систем вредности. 

 

 

Педагошка 

документација 

наставника. 

Успех ученика. 

1.- ОСМИСЛИТИ И УРАДИТИ УПИТНИК ЗА 

УЧЕНИКЕ КОЈИМ ЋЕ МОЋИ ДА СЕ УТВРДЕ 

РАЗЛОЗИ ИСПИСИВАЊА ИЗ  МУЗИЧКЕ 

ШКОЛЕ; НА ОСНОВУ ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА 

СПРОВОДИТИ АКТИВНОСТИ У ПЛАНИРАЊУ 

НАСТАВЕ, СА ЦИЉЕМ СМАЊЕЊА БРОЈА 

ИСПИСАНИХ УЧЕНИКА. 

 

2.- 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. 

3.- НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ ЗАВРШНИХ ИСПИТА 

VIII 

2022. 

 

 

 

VI 

2022/ 

23-2024/ 

25 

Мањи број ученика 

који напушта 

школовање. 

 

 

 

Боље напредовање 

ученика који су 

упућени на допунску 

наставу и бољи општи 

успех. 

-записници 

Тима 

-документација 

педагога 

-број 

исписаних 

ученика 

-педагог 

-тим за подршку 

ученицима 

-директор 

-разредне старешине 

-разредне старешине 

-наставници 

-педагог 

-ученици и родитељи 

ученика 
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ПРЕДВИДЕТИ МОГУЋЕ ПРОБЛЕМЕ И УРАДИТИ 

КОРЕКЦИЈЕ У ПЛАНОВИМА РЕДОВНЕ, 

ДОПУНСКЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ, СА 

ЦИЉЕМ ДА УЧЕНИЦИ ЛАКШЕ САВЛАДАЈУ 

ГРАДИВО И  ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ НА ЗАВРШНИМ 

ИСПИТИМА БУДУ БОЉЕ У ОДНОСУ НА 

ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ. 

 

Боље урађен завршни 

испит. 

1- ФОРМИРАТИ ТИМ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ 

УЧЕНИЦИМА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ 

ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ И УЧЕНИЦИМА У 

ПРЕВАЗИЛАЖЕЊУ ТЕШКОЋА У УЧЕЊУ И 

ПОНАШАЊУ. 

- УРАДИТИ ПЛАН РАДА СА ЈАСНО 

ДЕФИНИСАНИМ ЗАДУЖЕЊИМА, 

ПРОЦЕДУРАМА И ВРЕМЕНСКИМ РОКОВИМА. 

 

2-ИСПИТАТИ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСОВАЊА 

УЧЕНИКА АНКЕТИРАЊЕМ И НА ОСНОВУ 

ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА И РАСПОЛОЖИВИХ 

РЕСУРСА ОРГАНИЗОВАТИ ВАННАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ И ФАКУЛТАТИВНУ НАСТАВУ, 

ЧИЈИ ПЛАН РАДА МОРА БИТИ САСТАВНИ ДЕО 

ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ. 

 

3-ФОРМИРАТИ ТИМ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ 

ДЕЦИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА 

(ИЗ МАТЕРИЈАЛНО-УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА; 

ДЕЦЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА; ИЗ 

ЈЕДНОРОДИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА;ИЗ РОМСКЕ 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ; ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД 

 

VIII 

2022. 

 

 

 

 

 

 

VIII 

2022. 

(до 2027.) 

 

Разрађена мрежа 

подршке ученицима 

која укључује пуну 

ангажованост и 

свеобухватну 

сарадњу свих актера 

школског живота. 

 

Организоване 

ваннаставне 

активности и 

факултатитвна 

настава на основу 

интересовања 

ученика. 

 

Разрађена мрежа 

подршке и план 

активности за децу из 

-ГП рада школе 

-записници 

састанака Тима 

-књига о-в рада  

 

 

 

 

 

 

-директор школе 

-Тим 

-наставници 

-разредни старешина 

-чланови тима 

-ученици 

-педагог 
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ХРОНИЧХИХ ОБОЉЕЊА И СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ)  И УРАДИТИ ПЛАН РАДА 

СА ЈАСНО ДЕФИНИСАНИМ ЗАДУЖЕЊИМА, 

ПРОЦЕДУРАМА И ВРЕМЕНСКИМ РОКОВИМА. 

VIII 

2022. 

 

осетљивих 

друштвених група. 

1.-УРАДИТИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРИЈЕМ 

НОВОПРИДОШЛИХ УЧЕНИКА УОКВИРУ 

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ СА ЈАСНИМ 

ОПИСОМ ПРОЦЕДУРЕ И НОСИОЦИМА 

АКТИВНОСТИ. 

 

2.-УРАДИТИ ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ 

НАСТАВНИКА. 

 

3.-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. 

 

4.-У САРАДЊИ СА РЕЛЕВАНТНИМ  

ИНСТИТУЦИЈАМА ГРАДА ТЈ. ЊИХОВИМ 

ПРЕДСТАВНИЦИМА (ПРЕДАВАЧИМА) 

УРАДИТИ ПЛАН РАДА СА ТЕМАМА КОЈЕ ЋЕ 

ОМОГУЋИТИ ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ПО 

ПИТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ (МУП, ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД, САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА 

МЛАДЕ...) 

VIII 

2022. 

 

 

VI 

2022. 

VIII 

2022- 

VI 

 

2027. 

 

 

 

 

Дефинисана 

процедура за пријем 

новопридошлих 

ученика која 

ученицима помаже 

да се прилагоде 

школи. 

Већа мотивисаност 

наставника и боља 

промоција успеха. 

Целокупни развој 

личности ученика и 

могућност да се 

истакну у областима у 

којима су 

способности 

најизраженије. 

Превентивне 

активности се 

систематски и 

плански спроводе; 

-ГП рада школе 

-правилник о 

награђивању 

наставника 

-формиране 

секције 

-записници 

Тима за 

заштиту. 

-директор 

-помоћник директора 

-педагог 

-секретар 

-наставници 

-ученици 

-педагог 

-Тим за пријем 

новопридошлих ученика 



[Type text] 

 

 

5.- ОБЕЗБЕДИТИ ПАНОЕ И ПОЛИЦЕ ЗА 

ИЗЛАГАЊЕ УЧЕНИЧКИХ РАДОВА И КРЕАЦИЈА. 

 

VIII 

2022. 

и даље, 

континуира

но 

2022/2023 

шк.год. 

боља информисаност 

и обука по овом 

питању резултира 

мањим потребама за 

интервенцијом. 

Бољ промоција 

успеха ученика. 

1-УРАДИТИ НОВИ АКЦИОНИ ПЛАН 

ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА НА ОСНОВУ 

ПОЈЕДНИЧАНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА 

УРАЂЕНИХ НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ 

САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ И НА 

ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈА СТРУЧНИХ ВЕЋА О 

ОСТВАРЕНОСТИ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА, ОДНОСНО АНАЛИЗЕ 

КРИТЕРИЈУМА ЗА ПРЕДМЕТЕ ЗА КОЈЕ 

СТАНДАРДИ ЈОШ НИСУ ЗВАНИЧНО ДОНЕТИ. 

 

2- НА КЛАСИФИКАЦИОНИМ ПЕРИОДИМА, 

ПОРЕД ИЗВЕШТАЈА О УСПЕХУ, УРАДИТИ И 

АНАЛИЗУ УСПЕХА У ОКВИРУ РАДА СТРУЧНИХ 

ВЕЋА СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ. 

ПОСЕБНО ВОДИТИ РАЧУНА О ЗАПАЖАЊИМА 

У ВАСПИТНОМ РАДУ СА УЧЕНИЦИМА И 

МЕРАМА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВЛАДАЊА. 

 

VI 

2022. 

 

XI,II,IV,VI 

2022/ 

2023- 

2024/2025 

Акциони план ШРП-а 

урађен је на основу 

извештаја о 

самовредновању  и 

на основу извештаја о 

остварености 

стандарда 

образовних 

постигнућа. 

Стручни органи и тела 

врше систематску 

анализу успеха и 

владања и планирају 

начине за 

унапређење. 

-ШРП 

-извештај о 

успеху ученика 

са анализом и 

мерама за 

унапређење. 

-ГИ и ГП рада 

школе 

-директор 

-стручна већа 

-педагог 

-наставници 

-стручни актив за ШРП 

-стручна већа 

-педагог 
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3- КОРИСТЕЋИ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА 

КОМПЕТЕНЦИЈА ДИРЕКТОРА УСТАНОВА 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, ДИРЕКТОР 

ВРШИ САМОВРЕДНОВАЊЕ СВОГ РАДА. НА 

ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈАПЛАНИРА ЛИЧНИ 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗА НАРЕДНУ 

ШКОЛСКУ ГОДИНУ. 

 

План стручног 

усавршавања 

директора урађен је 

на основу 

самовредновања и 

остварености 

потребних 

компетенција и у 

функцији је 

унапређења 

квалитета рада 

установе. 

1-РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ 

РАДНИКА СА ПРОПИСАНИМ 

КВАЛИФИКАЦИЈАМА У РАДНИ ОДНОС. 

 

2-НАСТАВНИЦИ ВРЕДНУЈУ РЕЗУЛТАТЕ СВОГА 

РАДА НА КЛАСИФИКАЦИОНИМ ПЕРИОДИМА 

И НА ОСНОВУ ЊИХ СЕ СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЈУ И УНАПРЕЂУЈУ СВОЈ РАД, ШТО 

ЕВИДЕНТИРАЈУ У СВОМ ЛИЧНОМ 

ПРОФЕСИОНАЛНОМ ПОРТФОЛИЈУ. 

 

3- ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈЕ ПОЈАЧАНО, 

ПОСЕБНО У СТАРОМ ДЕЛУ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ. 

По 

одобрењу 

 

на кл. 

периодима 

континуира

но сваке 

године 

 

 

Стручна заступљеност 

наставника је 100 %. 

 

 

План стручног 

усавршавања 

наставника урађен је 

на основу 

самовредновања. 

 

Конкурс 

 

 

 

ГП рада школе 

Организовање 

семинара у 

школи у складу 

са планом. 

 

-директор 

-секретар школе 

 

 

-директор 

-секретар школе 

-ШО 

 

-наставници 
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ПЛ

АН 

МЕ

РА 

УН

АП

РЕЂ

ЕЊ

А 

ОБ

РАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА   

 

МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА НА МАТУРСКОМ И ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

 

На основу анализе постигнућа ученика на завршним и матурском испиту, што представља просечну оцену, утврђује се успешност 

ученика на крају школовања.  

 

Критеријуми за процену успешности су: 

- од 1 до 1,49 - означава потпуну неуспешност 

-ШКОЛА СВОЈИМ ПЛАНОМ НАБАВКЕ 

ПРЕДВИЂА КУПОВИНУ И РЕНОВИРАЊЕ 

ДОТРАЈАЛОГ НАМЕШТАЈА И УРЕЂЕЊЕ 

УЧИОНИЦА У СЛАДУ СА РАСПОЛОЖИВИМ 

ФИНАНСИЈСКИМ МОГУЋНОСТИМА. 

 

4-НАСТАВНИЦИ ОПШТЕОБРАЗОВНЕ НАСТАВЕ 

КОРИСТЕ СВА РАСПОЛОЖИВА НАСТАВНА 

СРЕДСТВА ПРИ ПЛАНИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ 

НАСТАВЕ, ШТО ЈЕ ОМОГУЋЕНО РАСПОРЕДОМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ДОНЕТИМ НА 

ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ. 

током целе 

шк.год. 

 

 

 

 

током целе 

шк.год. 

 

Набављена наставна 

средства, уређена 

школска зграда. 

 

 

 

Урађен распоред 

коришћења 

наставних средстава 

који се континуирано 

поштује. 

 

Опремљеност 

и уређеност 

школе. 

 

 

 

Примењеност 

наставних 

средстава у 

настави. 

 

 

 

Директор 

Савет родитеља 

Локална самоуправа 

ШО 

Помоћни радници 

 

 

Наставници. 
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- од 1,50 до 3,49 - означава делимичну неуспешност  

- од 3,50 до 4,49 - означава успешност 

- од 4,50 до 5,00 - означава велику успешност. 

 

 

Мере: 

- стављање акцента на одређене области из којих је примећено слабије постигнуће на завршним испитима; наставници на крају 

школске године у оквиру рада стручних већа врше анализу остварености образовних стандарда постигнућа, односно донетих 

критеријума оцењивања и дају предлог мера за унапређење ученичких постигнућа. На основу резултата анализа приступа се 

изради годишњих планова за наредну школску годину. 

- праћење похађања консултација вођењем евиденције и инсистирање на већоj посећености. 

 

Mере унапређивања образовно-васпитног рада на основу резултата ученика на матурском испиту 

 

- на крају школске године врши се анализа резултата које су ученици постигли на матурском испиту у оквиру рада стручног већа 

наставника теоретских предмета са дискусијом. На основу добијених резултата наставници дају своје предлоге који улазе у акциони 

план школског развојног планa. 
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МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 

 

Мере: 

- индивидуализација наставе (израда плана индивидуализације наставе из појединих предмета) и прилагођавање садржаја 

ученицима којима је потребан такав вид подршке. 

 

Овај план је дат у оквиру Годишњег плана рада школе. 

 

ПЛАН РАДА СА ПОСЕБНО ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА 

 

Даровитост је високо развијена способност, било општа, било нека специфична, која омогућава надпросечна постигнућа у одређеном 

конкретном подручју. Таленат је даровитост у једном ужем подручју (ученици наше школе имају изражен музички таленат). Обзиром 

на то да надарена деца уче брже и лакше од просечног детета, потребан им је шири распон активности од уобичајеног. Због тога је 

потребно осигурати праве подстицаје, који ће бити разнолики, али који ће и охрабривати учење, осигурати адекватне материјале за 

учење, пружити ученику могућност да учи по моделу, те осигурати што више искустава, вежби, јер је све то пресудно за каснији развој 

високих способности. При свему томе, потребно је на нивоу школе, а свакако код сваког наставника подстицати ауторитет који се 

гради на знању, а не на позицији моћи, као и развијати код ученика доживљај да се његове способности виде, цене и подржавају, као 

и прилику да комуницира са својим интелектуалним вршњацима. Наставник треба да омогући ученику релативно самостално и 

самоиницијативно учење усклађено са друштвеним и општим задацима наставе и да подстиче сопствено стваралачко мишљење и 

оргиналност његове личности. 

 

Рад са посебно талентованим и надареним ученицима се одвија кроз следеће етапе: 
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА 

Нашу школу похађају деца која већ поседују посебан таленат, положе пријемни испит и напредују у зависности од изражајности 

талента. Наставни план и програм, у зависности од избора главног предмета, предвиђа могућност уписа у основну музичку школу у 

распону од 5. године до 25. године живота (соло-певање). 

 

У нашој школи је заступљен већи број ученика који показују изразит таленат у области музичког извођења. Прво је потребно да 

наставник препозна таквог ученика и сигнализира другим наставницима, директору, педагогу, родитељу, Стручном тиму за 

инклузивно образовање. 

 

ОБРАЗОВНА РЕШЕЊА 

Обогаћивање програма и диференцијација курикулума - било кроз индивидуализацију, било кроз ИОП 3 (процедура се изводи у 

складу са законским документима и налази се у документацији Стручног тима за инклузивно образовање -образац Педагошки профил 

ученика/ученице и Добровољни часови наставника у образовно-васпитном раду). 

Када се изврши идентификација надарених/талентованих ученика и одреди се степен/ниво на коме ће се радити са њима, планиране 

активности могу бити следеће, зависно од конкретног случаја. 

 

У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ 

• Коришћење напреднијих уџбеника/музичке литературе (нотног материјала) 

• Прилика да брже прође кроз базично градиво 

• Самосталан рад 

• Сложенији задаци, виши нивои знања, висока индивидуализација 

• Задаци који су блиски ономе што заиста раде стручњаци из датог домена 
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• Дивергентни задаци, они који омогућавају различите приступе и различита решења 

• Коришћење аудио-визуелних и других стимулативних материјала у настави 

• Флексибилни временско-просторни услови за рад 

• Посете различитим институцијама 

• Гостујући предавачи, уметници 

 

ВАН РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 

- додатна настава из појединих предмета 

- слободне активности  

- семинари, летњи кампови и слично 

 

МОТИВИСАЊЕ ПОСЕБНО ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА 

- Могућност афирмације ученика кроз јавне наступе 

- Добијање   одређених  повластица   (кроз   оцену  или   други   облик   награде)   за  резултате   на такмичењима, или изузетне 

резултате у неком другом облику активности 

- Јавно похваљивање, на седници Наставничког већа, на сајту школе или у школском часопису, другим медијима 

- Укључивање у презентацију школе 

- Вршњачка едукација - постављање талентованих у улогу оних који и сами едукују друге ученике 

- Вођење часа 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, КАО И ПОВЕЋАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ 

УЧЕНИЦИМА, РОДИТЕЉИМА И ЗАПОСЛЕНИМА 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
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Принципи на којима се заснива овај Програм и поступање на основу њега, односе се на: 

- право на живот, опстанак и развој 

- најбољи интерес детета, уз обезбеђивање поверљивости података 

- спречавање дискриминације, што значи обухватање свих ученика овим Програмом 

- активно учешће ученика, које се обезбеђује правовременим информисањем и давањем могућности да искажу своје мишљење 

Програм заштите ученика  и запослених од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота ученика у школи 

применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, 

злостављање и занемаривање ученика.  

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

 Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања;  

 Дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља,  и реаговања у ситуацијама насиља злостављања и занемаривања ;  

 Укључивање различитих учесника образовно-васпитног процеса у превенцију и заштиту деце кроз наставне и ван-наставне 

активности;  

 Ангажовање постојећих ресурса Школе за стварање безбедног и подстицајног окружења  

ЗАДАЦИ: 

 Формирати Тим за заштиту ученика и наставника од насиља, злостављања и занемаривања 

 Направити анализу, истраживање  у циљу процене безбедности    

 Планирати превентивне активности (у оквиру наставних и ваннаставних активности) уз активно учешће ученика и родитеља у 

планирању и реализацији превентивних активности  
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 Јасно дефинисати процедуре у ситуацијама насиља злостављања и занемаривања 

 Организовати и промовисати активности школе у циљу заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања  

учествовање у пројектима, конкурсима и сл.  

 Развијати сарадњу са установама и институцијама које се баве децом и породицом  

 Ученике и родитеље информисати о садржајима важним за безбедност и активностима образовно-васпитне установе на плану 

превенције,  

 Извештавати Наставничко веће и Школски одбор о реализацији Програма заштите  

 Промовисати примере добре праксе у реализацији превентивних активности и сузбијању насиља, злостављања и 

занемаривања 

Програм рада Тима је посебан документ којим се планира рад Тима на остварењу заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

Програмом заштите ученика и запослених су дефинисане превентивне активности, као и кораци и процедуре у поступању у заштити 

ученика од насиља. Такође је дефинисано шта се сматра насиљем,злостављањем и занемаривањем као и које све врсте и облике 

обухвата. 

 

Програм је дефинисан у оквиру Школског програма и активности Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 

Овај програм садржи следеће мере и активности и спроводи се током читаве школске године. 

- Образовно-васпитни процес као део програма заштите ученика од насиља,злостављања и занемаривања нарочита  пажња 

овом питању посвећена је у оквиру изборних предмета, верске наставе и грађанског васпитања, на часовима одељењског старешине 

и из хуманистичких наука. 
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- Сарадња са институцијама у граду - центром за социјални рад, полицијском управом и тужилаштвом, у виду предавања за 

родитеље чија су деца под ризиком да врше насиље,злостављање и занемаривање или на други начин долазе у сукоб са законом. 

- Сарадња са социјалним радником у виду предавања за ученике на теме које се тичу  превенције насиља, злостављања и 

занемаривања  

- Сарадња са невладиним организацијама у њиховим активностима које се тичу превенције насиља, злостављања и 

занемаривања посебно обуке ученика у развијању вештина комуникације, медијације и сл. 

- Едукација наставника и стручних сарадника о компетенцијама које се тичу превенције насиља, злостављања и занемаривања 

све у оквиру стручног усавршавања. 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ – ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА 
 
 

 

Активности 

 

Носиоци 

активности 

 

Време 

реализације 

 

Критеријум 

успеха 

Начини 
праћења 

инструмената 

 

Време 

евалуац. 

Одговорна 
особа за 

евалуацију 
Извештавање о резултатима рада у 

предходној години и заједнички 

договори о поштовању процедура на 

Педагошком колегијуму школе 

 

Чланови Тима за 

заштиту деце од 

насиља 

 

Септембар 

Реализована 

активност 

Записници     X Директор 

школе 

Спровођење процедура у 

 

реаговању на насиље и подела 

одговорности и обавеза у школи и 

оквиру тима, са покривеношћу обе 

смене 

Чланови Тима за 

заштиту деце од 

насиља 

Септембар/ 

октобар и током 

године 

Функциони- 

сање оба тима 

Записници XI/II/VI Помоћник 

директора 
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Предлагање садржаја за упознавање 

родитеља и ученика о законској 

регулативи, начинима оцењивања 

владања ученика и школским 

документима 

Чланови Тима за 

заштиту деце од 

насиља 

Септембар Реализовано 

информисање 

родитељскисаста

нци, сајт школе 

Записници 

анкете 

Септембар Представник 

тима за 

евалуацију 

 

Коришћење дисциплинских листова 

и праћење понашања ученика 

Разредне старешине Контину- 

ирано, 

У свим 

 

дневницима се 

налазе 

дисциплин- ски 

листови 

збирни 

 

извештаји 

тима за 

заштиту 

ученика... 

XI/II/VI Педагог школе 

Континуирано праћење предузетих 

мера и броја уписиваних ученика и 

ситуација насиља 

Чланови Тима за 

заштиту деце од 

насиља 

Током године После сваког 

 

периода 

оцењивања 

више од 70% 

уписаних 

ученика не 

понавља 

неадекватно 

понашање 

Збирни 

извештаји 

тима за 

заштиту 

ученика... 

XI/II/VI Помоћник 

директора 
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Упознавање свих ученика 

школе са спровођењем 

ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА, 

правила понашања у школи и 

оцењивањем владања, на часовима 

разредног старешине 

 

Разредне старешине 

Почетком 

школске 

године,  

Реализовано 

информисање 

Записници Септембар- 

Јуни 

Одељењске 

старешине 

Упознавање родитеља ученика 

 

школе на родитељским састанцима са 

спровођењем ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА 

правила попнашања у школи и 

оцењивањем владања 

Разредне старешине Почетком 

школске 

године 

Реализовано 

информисање 

Записници Септембар- 

Јуни 

Одељењске 

старешине 

 

 

Израда и поставка паноа о 

ПОСЕБНОМ ПРОТОКОЛУ у 

главном холу школе 

Тим за заштиту 

 

деце, ученици и 

наставници 

грађанског 

васпитања 

Почетком 

школске 

године 

Урађен пано Фотографије Септембар Помоћник 

директора 

Превентивне активности       

Дефинисање улога и 

 

одговорности у примени процедура и 

поступака 

Тим за заштиту 

 

деце.., разредне 

старешине 

Септембар Реализовано 

 

информисање 

Записници Септемб. Директор 

Осмишљавање активности 

 

којима се негује и развија култура 

понашања и неговања различитости 

Учитељи, 

 

наставници, 

Стручни 

сарадници 

Током 

 

године, 

почев од 

октобра 

Број 

 

осмишљених 

реализованих 

активности 

Извештаји Током 

године 

Представник 

тима за 

евалуацију 
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Примена стручног усавршавања за 

подизање квалитета рада разредних 

старешина (Мотивација за рад и 

учење; Позитивна дисциплина; Рад 

одељенских старешина) 

Директор школе, 

наставници и 

ППС 

Током 

школске 

године 

Размена 

примера добре 

праксе 

Реализова- не 

теме на ЧОС-

у; 

Током 

године 

Представник 

тима за 

евалуацију 

Примена знања и вештина 

 

стечених на обуци у непосредном 

раду са ученицима 

Разредне старешине Током 

школске 

године 

Реализација 

угледних часова 

Учешће у 

 

припреми и 

присуство 

Током 

године 

ППС 

Округли столови (наставници, 

ученици, родитељи) о насиљу и 

заштити деце од насиља, 

злостављања и занемаривања, 

трговине децом 

Тим за заштиту деце 

од насиља, 

разредне старешине 

Фебруар Реализоване 

активности + 

присуство 

ученика, 

родитеља и 

наставника 

Извештаји 

снимци, 

презента- 

ција на сајту 

Крај 

школске 

године 

Тим за 

безбедност 

Трибине за родитеље о заштити деце 

од насиља злостављања и 

занемаривања, трговине децом 

Тим за заштиту 

 

деце од насиља, 

разредне 

старешине,гости 

МУП 

Март Присуство 

родитеља и 

наставника 

Извештаји 

снимци, 

Крај 

школске 

године 

Тим за 

безбедност 

Развијање вештина ефикасног 

 

реаговања у ситуацијама насиља 

злостављања и занемаривања 

Тим за заштиту деце 

од насиља 

Током године Размена 

 

примера добре 

праксе 

Записници Јануар - јуни  
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Умрежавање кључних носилаца 

превенције насиља злостављања и 

занемаривања 

(ученици, Ученички парламент, 

дежурни наставници, одељенске 

старешине, педагошко-психолошка 

служба, директор, помоћник 

директора, помоћно особље, Тим, 

Савет родитеља) 

Сви поменути актери Током првог 

полуго- дишта 

Размена 

примера добре 

праксе и 

ефикасно 

реаговање и 

документова ње 

у ситуацијама 

потребе заштите 

ученика од 

насиља 

Записници 

извештаји о 

васпитном 

раду 

Јануар - јуни Одговорна 

особа за 

евалуацију 

 

Рад са децом која трпе насиље 

Тим за заштиту деце 

од насиља, 

разредне 

старешине, пп 

служба 

Током године Доживљај 

сигурности и 

безбедности 

Извештаји 

анкета, интрвју 

Током 

године 

ПП служба 

 

Рад са децом која врше насиље 

Тим за заштиту деце 

од насиља , 

разредне 

старешине 

Током године Смањење 

 

наглог и 

непримереног 

реаговања, 

понављање 

неадекватног 

понашања 

Извештаји 

анкета, интрвју 

Током 

године 

ПП служба 

педагошки 

колегијум 



[Type text] 

 

 
 

Оснаживање деце која су 

посматрачи насиља за 

конструктивно деловање 

Тим за заштиту деце 

од насиља, 

разредне старешине 

Током године Адекватно 

реаговање 

ученика 

Извештаји 

анкета, интрвју 

Током и на 

крају 

године 

ПП служба 

педагошки 

колегијум 

 

 

 

 

 

 

 Саветодавни рад са родитељима 

Тим за заштиту деце 

од насиља, разредне 

старешине, ППС, 

спољашња заштитна 

мрежа 

Током године Смањење 

неадекватног 

понашања и 

понављања 

уоченог 

неадекватног 

реаговања 

Анкета, 

 

интрвјуи 

извештаји 

записници 

број 

реализова 

них 

разговора 

Током 

године 

ПП служба, 

директор, 

помоћник, 

Континуирано евидентирање 

случајева насиља злостављања и 

занемаривања и праћење врсте и 

учесталости 

Дежурни 

наставници, 

разредне 

старешине, Тим за 

заштиту деце од 

насиља 

Током године Редовно 

уношење 

података у 

предвиђене 

листе 

Анализе 

 

школског 

тима за 

заштиту 

ученика на 

полугодиш ту 

и крају 

школске 

године 

Током 

године 

Педагошки 

колегијум 
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Анализа усклађености и доследности 

примене утврђених поступака и 

процедура у ситуацијама насиља 

злостављања и занемаривања  и 

извештавање на Наставничким 

већима 

Тим за заштиту деце 

од насиља 

Новембар, 

фебруар, 

јун 

Реализовано 

информисање 

Записници Крај школске 

године 

Педагошки 

колегијум 

Сарадња са релавантним 

 

службама (Центар за социјални рад, 

Дом здравља, Развојно 

саветовалиште, МУП,...) 

Тим за заштиту деце 

од насиља 

Током године Реализовано 

информисање 

Записници Крај школске 

године 

Педагошки 

колегијум 

 

Праћење и вредновање врста и 

учесталости насиља злостављања и 

занемаривања путем истраживања, 

запажања и провере; вођење 

евиденције 

Разредне старешине 

и Тим за заштиту 

деце од насиља 

      Током 

 

године и на 

крају школске 

године 

Реализовано 

информисање 

Записници Крај школске 

године 

Педагошки 

колегијум 

Прикупљање података и анализа- 

одређивање критеријума награђивања 

разреда кроз дисциплинске свеске и 

успехе на такмичењима и у раду 

одељенских заједница 

Школски тим за 

заштиту ученика... 

Током 

2019/2020 

Разноврсност 

позитивних 

примера 

Извештај Фебруар 

Јуни  

ППС 

Израда правилника о 

 

награђивању 

Школски тим за 

заштиту ученика 

2020. Израђен 

правилник 

Извештај Новембар  Директор 
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Одређивање награде за најбоље 

разреде 

Директор 2019/2024 

 

сваке год. 

Привлачност 

награде 

 

Извештај 

Крај 

године 

Тим за 

евалуацију 

Информисање колектива, ученика, 

родитеља, Школског одбора и 

Савета родитеља 

 

Директор 

2019/2024 

 

сваке године 

Подршка колега и 

родитеља 

 

Консулта- 

ције 

 

Током год 

 

Тим за 

евалуацију 

Евидентирање резултата и 

 

њихово јавно објављивање 

Директор  

 

Мај текуће 

 

године 

Јавност 

 

резултата 

Докумен- 

 

тација 

 

Јуни 

Педагошки 

 

колегијум  

Награђивање разреда 

Директор  

 

Мај текуће 

 

године 

Укљученост 

 

свих разреда 

Докумен- 

 

тација 

 

Јуни 

 

Директор 

Анализа 

 

процеса такмичења и адекватности 

понуђених критеријума 

Директор  

 

Крај школске 

године 

Прихваће- 

 

ност процеса 

такмичења и 

критеријума ; 

сагласност о 

критеријуми- ма 

60% одраслих и 

ученика 

Анкете, 

извештаји 

Септембар Педагошки 

колегијум 

 

Информисање Савета 

родитеља о ефектима 

такмичења разрeда 

Представник 

школске комисије 

Септембар 

2019/2024 

Реализовано 

 

учешће у савету 

родитеља 

Записник - Педагошки 

колегијум 
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Припрема такмичења за нову 

школску годину уз потребне 

промене на основу анализа 

Школска комисија Август План такмичења Извештаји 

укључе- ност 

одељења 

Септембар Директор 

Анализа прихваћености правила 

понашања свих у школи 

Школски тим за 

 

заштиту ученика 

представници 

родитеља, ученика, 

наставника, ППС, 

директор 

Март 

2019/2024. 

Раст 

 

%Сагласности о 

правилима 

Анкета 

узорка 

ученика, 

родитеља, 

наставн. 

Мај  Педагошки 

колегијум 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА, РОДИТЕЉИМА И ЗАПОСЛЕНИМА 

 

- Присуство ученика на родитељским састанцима; 

- Присуство представника Ученичког Парламента на седницама Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора; 

- Присуство предметних наставника и стручног сарадника на седницама Ученичког Парламента; 

- Присуство родитеља на активностима које се организују у оквиру часова одељењског старешине, а тичу се тема које би могле 

да заинтересују све ученике (професионална оријентација). 

 

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

 

Мере подразумевају индивидуалан интердисциплинарни приступ ученицима са великим бројем изостанака, у циљу откривања 

узрока таквог понашања. 
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У складу са узроцима, прави се индивидуални план мера и активности у циљу спречавања исписивања ученика из школе. Носиоци 

активности у овом домену су одељењске старешине, педагог, родитељи, старатељи, као и социјалне службе и институције са којима 

школа сарађује. 

 

 План мере превенције треба базирати на следећим активностима : 

 

- Појачан рад одељенских старешина 

- Помоћ стручних сарадника ученику и родитеља  

- Укључивање ученика у рад ученичког парламента, разних секција, ваннаставних активности 

- Јачати систем каријерног вођења и саветовања ученика  

- Побољшање информисаности ученика о правима 

- Информисати ученике о правилима и обавезама у школи 

- Смањење броја изостанака  

- Појачан надзор ученика са посебним потребама  

- Појачана сарадња са факултетима 

 

ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈЕ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈ ПОЈЕДИНИХ 

НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 

 

Мере су: 

- Корелација између сродних предмета путем које ће се постићи циљеви образовања који превазилазе појединачне циљеве. 

- Сарадња између стручних већа за области предмета. 

 

Мере превенције осипања ученика 
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- У основној школи мера превенција осипања ученика је уписивање већег броја ученика у школу, који се не рачунају у норму 

наставника. 

- У средњој школи, на почетку сваке године врши се саветовање ученика при избору средње школе, и предочавају се предности 

уписа у једну од две жељене школе. Такође, ученицима који су уписани у две средње школе, или још увек иду и у основну 

школу, излази се у сусрет и омогућава им се присуство на настави из оних предмета који у другој средњој или основној школи 

не постоје а из којих ученици на крају школске године полажу разредне испите, како би могли да се упишу у наредни разред. 

 

Стопа осипања. 
 
С обзиром на циљ интервенције, први податак, односно показатељ који нам се намеће јесте сама стопа осипања. Школа може да 

израчуна проценат ученика који су напуштали школу пре интервенције јер  прекидају школовање (не прелазе у другу школу већ 

престају да похађају било коју школу) и проценат ученика који прекидају своје школовање након спровођења интервенције. Проценат 

ученика се рачуна у односу на укупан број ученика у школи у том тренутку. Будући да се школе разликују по величини, исти проценат у 

две различите школе неће подразумевати и исти број ученика. У великим школама, број ученика који су задржани у школи може  бити 

већи у апсолутном смислу него у процентуалном у односу на мању школу. Зато је у већим школама теже постићи веће резултате због 

већег обима посла, више наставника и више ученика. Зато треба обратити пажњу не само на проценте већ и на сам број ученика који 

је прекидао школу пре и после интервенције. Међутим, међу пројектним школама је било неколико веома великих школа које су 

постигле изузетно добре резултате пре свега захваљујући успостављању добрих канала комуникације између школског тима за 

спречавање осипања и остатка школе.  

Изостајање.  

Школска интервенција нема за циљ само да спречи осипање већ и да смањи ризике од осипања. На неке ризике школа може да утиче 

мање, а на неке више. Да би адекватно проценила колико је успела у томе, школа може да упореди број неоправданих и оправданих 

изостанака по глави ученика у једном полугодишту пре и после интервенције. Овај број би требало значајно да се смањи. Ученици 

који у школи почињу да се осећају прихваћеније и ученици којима наставници пружају више пажње и подршке престају да намерно 
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изостају са часова. Такође, школа ово поређење изостанака пре и после интервенције може да посебно прати и мери за ученике под 

индивидуализованим мерама подршке. 

Школски успех.  

Такође, важно је посматрати и податке о школском успеху на нивоу школе, а нарочито о успеху ученика којима се пружају 

индивидуализоване мере подршке. Сензибилизација наставника у оквиру интервенције, усмеравање наставника да више користе 

индивидуализацију и  диференцијацију као педагошки приступ, као и прилагођеније држање допунске наставе, требало би позитивно 

да се одрази на раст ученичких постигнућа изражених кроз школске оцене. Ово је дугорочан пут и непостојање брзих и видљивих 

ефеката не треба да обесхрабри школу већ да покаже како интервенцију даље усмеравати према жељеним циљевима. 

Понављање разреда. 

 Стопа понављања разреда би такође требало да се смањи као последица другачијег рада наставника у настави са ученицима под 

ризиком. Понављање као школска пракса има снажне контрапродуктивне и негативне ефекте на ученике који понављају, што је 

показано у великим и утицајним истраживачким студијама у области образовања.  

Квалитативни подаци. Поред бројчаних података, школа може да прикупи и додатне податке тако што ће да интервјуише одређене 

родитеље, наставнике и ученике пре и после интервенције. Ово је врло пожељно за самоевалуацију школе генерално, а за 

интервенцију посебно, јер се може усмерити тамо где је најпотребније.  

Када школа прикупи све ове податке, може анализирати шта је и колико постигнуто. Циљ овог прикупљања података на нивоу школе, 

као и анализирање већ постојећих података, треба да служи даљем усавршавању интервенције, односно унапређивању мера за 

подршку ученицима. При тумачењу података треба се ослањати на оно што се у школи већ зна. Рецимо,  могуће је да у некој стручној 

школи осипање и даље опстаје у трогодишњим профилима, које уписују ученици под већим ризиком, што значи да посебну пажњу 

треба обратити на те профиле и појачати подршку која се њима  пружа кроз различите мере (нпр. можда ученике неких профила јаче 

повезати кроз различите ваннаставне активности са ученицима других профила, више их  усмеравати ка тржишту рада и информисати 

их о будућем запослењу и сл).  
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Свака школа је специфична и тумачење података се мора вршити у складу са  посебним особинама сваке школе. Ослањање на 

податке може значајно унапредити рад школе, ако њихово тумачање прати прилагођена интервенција и добро умрежавање 

наставника у заједничком деловању. 

 
 

 
Активности 

 
Носиоци 

активности 

 
Време 

реализације 

 
Критеријум 

успеха 

Начини 
праћења 
инструмн 

 
Време 

евалуац. 

Одговорна 
особа за 

евалуацију 

Стварање система за рану 

индентификацију ученика 

Стручни 

сарадници, 

разредне 

старешине 

Децембар  Урађене 

процедуре 

праћења и 

реаговања на 

изостанке и 

школски 

успех... 

Урађен систем XII Тим за евалуцију 

Стварање система подршке 

ученицима и родитељима 

координација допунске наставе и 

развој мотивације 

Стручни 

сарадници, 

разредне 

старешине 

Током године Реализују се 

активности 

подршке 

Урађен систем XII Тим за евалуцију 

Реализација допунске / додатне наставе Наставници Сваке године Активности 

подршке 

Извештаји Јануар / јуни Предметни 

наставници 
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Сарадња са родитељима Сви запослени у 

школи 

Сваке године Реализују се 

активности 

сарадње : 

саветодавни рад 

Број 

укључених 

родитеља и 

врсте 

сарадње 

Јуни Одељењске 

старешине 

Укључивање вршњака у подршку за 

учење и слободне активности 

Вршњачки тим, 

ђачки парламент 

Сваке године Број укључених 

ученика 

Број 
 

ученика 

који помажу 

XII и VI Одељењске 

старешине 

Укључивање ученика у ваннаставне 

активности, концерете, јавне наступе, 

интерне часове 

Наставници и 

ученици 

Сваке године Број укључених 

ученика 

Извештаји  XII и VI Одељењске 

старешине 

Укључивање породице у 
 

школске значајне догађаје: приредбе, 

прославе, такмичења, јавне часове, 

концерте 

Наставници и 

ученици и 

родитељи 

Сваке године Број укључених 

родитеља 

Записници XII и VI Тим за сарадњу 

са родитељима 
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По потреби радити по ИОП-у Школски тим за 

 
ИОП 

Сваке 
 

године 

Урађени 
 

ИОП-и 

Записници XII и VI Школски 
 

тим за ИОП 

Размена информација о 
 

ученицима под ризиком на 

разредним већима и по потреби и 

раније 

Стручни 
 

сарадници, 

разредне 

старешине 

Током године Заједничка 

подршка 

ученицима 

Записник 

већа 

XII и VI Помоћник 

директора 

Анализа предузетих мера Тим за праћење 
 

РНШ-а и тим за 

праћење слободних 

активности ученика 

Јуни Аналитички и 

квалитативан 

извештај 

Процена 

извештаја 

Јуни Помоћник 

директора 

Извештавање Педагошког 
 

колегијума, Наставничког већа и 

Савета родитеља о предузетим 

мерама 

Школски тим за 
 

праћење  РНШ-а, 

координатор тима за 

РНШ 

Јуни Аналитички и 

квалитативан 

извештај 

Процена 

извештаја 

Јуни Директор  
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Припрема плана акције за Годишњи 

програм школе  на основу евалуације 

Школски тим за 

праћење  РНШ-а, 

координатор тима за 

РНШ 

Август Аналитички и 

квалитативан 

план који 

укључује 

примере добре 

праксе 

Процена 

оператив- 

ности плана 

Август Школски тим 

за Годишњи 

програм 

 

 

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ИСПИТЕ КОЈИМА СЕ ЗАВРШАВА ОДРЕЂЕНИ НИВО И ВРСТА ОБРАЗОВАЊА  

(МАТУРСКИ ( ДРЖАВНА МАТУРА), ЗАВРШНИ ИСПИТИ И ДР.) 

 

Матурски испити  (Државна матура) у средњој музичкој школи показују припремљеност ученика за полагање пријемних 

испита на факултетима, као  и њихову оспособљеност за даље школовање. Матурски испит полажу сви они ученици који су 

успешно завршили четврти разред. Овај испит се разликује по одсецима, у погледу стручног дела, док је заједнички део за 

све ученике испит из српског језика и књижевности.  

УМЕТНИЧКА МАТУРА  

 

Циљ уметничке матуре је да се путем испита из различитих општеобразовних наставних предмета и испитом из уметничког 

наставног предмета провере постигнућа ученика на крају четворогодишњег уметничког средњег образовања и васпитања, а 

ради утврђивања спремности за обављање послова и занимања обухваћених одређеним образовним профилом или за 

даљи наставак образовања на високошколској установи.  
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 Уметничку матуру полажу ученици који су завршили четврти разред средњег уметничког образовања и васпитања, односно 

средњу уметничку школу. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу уметничку матуру у складу са њиховим 

моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева одређена врста инвалидитета, у складу са законом.   

 

Садржај уметничке матуре чине испити са Листе општеобразовних предмета, као и код опште матуре, и испит из уметничког 

наставног предмета. Уметнички наставни предмети су они предмети који су утврђени наставним планом и 

програмом/планом и програмом наставе и учења, а основ за полагање су садржаји наставног програма датог предмета.  

 

Уметничку матуру чини обавезни и изборни део. Обавезни део матуре је обавезан за све ученике. Обавезни део уметничке 

матуре чине три (3) испита из следећих наставних предмета: - Српски језик и књижевност, односно Матерњи језик и 

књижевност; - Наставни предмет по избору; - Уметнички наставни предмет. Српски језик и књижевност, односно Матерњи 

језик и књижевност у обавези су да полажу сви ученици. Наставни предмет по избору је предмет који ученик обавезно мора 

да изабере са Листе општеобразовних наставних предмета. Уметнички наставни предмет ученик полаже у зависности од 

врсте средњег уметничког образовања. У обавезном делу уметничке матуре ученик полаже три различита наставна 

предмета. Српски као нематерњи језик могу да изаберу само ученици који су образовање и васпитање стицали на једном од 

језика националних мањина. Изборни део уметничке матуре истоветан је са изборним делом опште матуре. Садржај и 

структура тестова и испита Ученик који је завршио средње уметничко образовање и васпитање у обавезном и изборном делу 

уметничке матуре полаже испите из општеобразовних наставних предмета истог садржаја и структуре тестова као и ученик 

општег средњег образовања и васпитања.  Ученик који је завршио музичко образовање полаже уметнички наставни предмет 

у зависности од образовног профила: Музички извођач класичне музике - Виолина (две етиде са различитом 

проблематиком; два става из партите или сонате Ј. С. Баха за виолину соло; концерт - цео; виртуозни комад и једно дело 

домаћег аутора); испитни програм се изводи напамет. - Виола (две етиде различитог карактера - једна, по могућству, у 
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двозвуцима; Ј. С. Бах - два става из сонате или партите; концерт - сва три става; два примера из оркестарске литературе; 

комад уз пратњу клавира - првенствено југословенских или домаћих аутора); испитни програм се изводи напамет. - 

Виолончело (две етиде; виртуозни комад; композиција из XX века - по могућству домаћег композитора; два става из Бахове 

свите број 3 - обавезно прелудијум; цео концерт); испитни програм се изводи напамет. Гитара (једна концертна етида; 

соната; два става Баха; композиција домаћег аутора; комад) или (једна концертна етида; први став сонате; цела Бахова свита 

или композиција која по дужини може бити еквивалент свити; композиција домаћег аутора; комад); испитни програм се 

изводи напамет. -  чело: 1. један комад или песма - игра); бас: две оркестарске деонице - карактеристична места; испитни 

програм за е прим се свира напамет и уз клавирску пратњу, а за остале инструменте из нота; клавирска пратња је пожељна, 

али није обавезна.  Клавир (једна концертна етида; један прелудијум и фуга; једна соната; једно романтично дело; једно 

дело аутора XX века; једно дело југословенског аутора); испитни програм се изводи напамет. На испиту морају бити 

заступљени сви стилови. Уколико се не свира класична соната, већ соната из периода романтизма или XX века, класични 

период мора бити заступљен неким другим делом (нпр. варијације, фантазија, рондо и сл.). - Хармоника (једна концертна 

етида; једна полифона композиција; једна циклична композиција; две композиције, по избору, различитог карактера); 

пожељно је да најмање две композиције буду оригинално писане за хармонику; испитни програм се изводи напамет. - 

Флаута (једна етида виртуозног карактера; комад виртуозног карактера; концерт); испитни програм се изводи напамет. - 

Пиколо флаута (два комада уз пратњу клавира; једна соната или концерт уз пратњу клавира; два сола из оркестарске 

литературе). -- Кларинет (једна етида, један концерт, једно виртуозно дело - композиција југословенског или словенског 

аутора). - Саксофон (једна етида; концерт I, II, III став - изводи се напамет, композиција виртуозног карактера; композиција 

југословенског или словенског аутора). - Труба (једна етида цикличног карактера; концерт - најмање троставачни; комад 

виртуозног карактера; композиција југословенског или словенског аутора; Крањчевић-Тошић: Оркестарске студије); једна од 

наведених композиција изводи се напамет. - Тромблон (једна етида концертног карактера; концерт сва три става - изводи се 

напамет; композиција виртуозног карактера; дело југословенског или словенског композитора). Соло певање (једна арија из 
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ораторијума, мисе или кантате, једна арија старог мајстора, једна песма аутора XIX века; једна песма аутора XX века; две 

оперске арије различитих епоха; једна песма југословенског или домаћег аутора; једна песма словенског аутора); испитни 

програм се изводи напамет.  -  - Певање (једна композиција домаћег аутора; две свинг нумере - са малим саставом или биг-

бендом; једна џез балада; једна блуз нумера; једна босанова; једна вишегласна нумера коју је изаранжирао сам ученик); 

испитни програм се изводи напамет уз инструменталну пратњу. Музички сарадник теоретичар - Солфеђо (једногласни и 

двогласни диктат, записивање народне песме са текстом према певању наставника; парлато - из оквира градива из ритма; 

мелодијска етида за певање са листа). - Хармонија (писани део испита: хармонизација задатог сопрана; хармонизација 

обележеног баса; усмени део испита: три питања из градива хармоније; свирање једне модулације на клавиру). Музички 

извођач традиционалне музике - Традиционално свирање (три изворне мелодије на фрули; три изворне мелодије на 

двојницама; четири изворне мелодије на гајдама - две на двогласним и две на трогласним; две епске песме уз гусле; две 

изворне мелодије на тамбури самици и писани део испита из Етномузикологије). - Традиционално певање (две солистичке 

песме; три двогласне песме старијег слоја, од тога две са паралелним секундама и једна са подизањем интонације; две 

двогласне песме новијег слоја; два двогласна хибридна облика између старијег и новијег певања и писани део испита из 

Етномузикологије).  

 

Теоретски одсек - образовни профил: МУЗИЧКИ САРАДНИК 

 

За матурске испите ученици се припремају током читаве школске године, на редовној настави, а поред редовне наставе, 

организује се и додатна настава из предмета Солфеђо и Хармонија, специјално за припрему ученика за полагање матурских 

испита. Додатну наставу похађају сви заинтересовани ученици, без обзира на ниво знања. Испит из Солфеђа - главног 

предмета се састоји из писменог и усменог дела. На писменом делу, ученици раде једногласни и двогласни диктат и записују 

српску песму. На усменом делу испита, ученици певају мелодијски пример prima vista и читају парлато пример. Испит из 
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Хармоније такође има два дела, писмени и усмени. На испитном писменом задатку, ученици хармонизују задати бас и 

задати сопран (сваки задатак има дужину од по 10 тактова). Задаци садрже алтерације и све врсте модулација. На усменом 

делу извлаче се цедуље са три питања из целокупног градива хармоније. Поред тога, ученици свирају и једну модулацију, 

коју извлаче на испиту. 

На матурским испитима, ученике оцењује испитна комисија од три члана, од којих су најмање два стручна за предмет који се 

полаже. 

 

Вокално-инструментални одсек - образовни профил:  МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ 

 

За матурске испите ученици се припремају током читаве школске године према следећем плану: 

- Испитни програм се задаје ученику до новембра месеца - испитни програм подразумева да ученик може да одржи 

концерт (полуреситал или целовечерњи концерт); 

- Консултације у оквиру редовне наставе током целе године; 

- До краја трећег класификационог периода би требало програм да савлада напамет; 

-  У другом полугодишту ради на обликовању и усавршавању програма кроз јавне наступе - такмичења, интерни 

часови, наступи у граду, семинари... 

- Најкасније до почетка маја се заказује концерт 

Ученици полажу матурски испит из главног предмета - инструмента који свирају или из соло-певања. На матурским 

испитима, ученике оцењује испитна комисија од три члана, од којих су најмање два стручна за предмет који се полаже. 

 

 



44 Школски развојни план 

 

ПЛАН МЕРА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ  ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

 

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 у побољша рад на професионалној орјентацији са ученицима . 

 

Задаци  Активности  Динамика  Носиоци  

Унапредити систем 

пружања подршке 

ученицима и упознати 

ученике о врстама подршке 

које функционишу у школи 

Информисање ученичког парламента  о 

видовима подршке у школи 

Информисати родитеље на родитељским 

састанцима и ученике на чау одељенске 

заједнице о постојећим видивима подршке 

Анкета за родитеље 

 

 

 

Сваке школске године 

 

 

 

Разредне старешине  

Педагог школе 

Тим за додатну подршку 
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Мотивисати и подржати 

ученике за укључивање у 

ваннаставне активности и 

подршка личном и 

социјалном развоју ученика 

На основу испитаних интересовања ученика 

организовати ваннаставне активности из свих 

области развоја ученика  

                                                                                   

На почетку сваке 

школске године  

Наставници 

Педагог школе 

Разредне старешине 

 

Подстицати и развијати 

социјалне вештине код 

ученика за конструктивно 

решавење проблема, 

толерантно понашање, 

ненасилну комуникацију, 

солидарност, развијање 

другарства 

На часовима организовати радионице за 

ненасилну комуникацију. 

Организовати рад у групи и паровима у 

ваннанставним активностима 

Током школске  

године 

Разредне старешина  

Педагог школе 

Наставници 

 

 

 

 

 

Брига о ученицима  

  

Побољшање комуникације међу наставницима 

и стручним сарадницима у мрежи помоћи 

ученицима 

Помоћ ученицима у прилагођавању школском 

животу. 

Рад на безбедности и сигурности ученика у 

школи  

Праћење физичког, здравственог и емоцијалног 

стања и социјалних потреба ученика  

 

 

 

 

2022-2027 

  

 

 

Тим за заштиту ученика од 

насиља, занемаривања и 

злостављања 

Одељењски старешине 

Педагог  школе 
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Оформити ефикасну 

процедуру награђивања 

ученика.  

Укључивање ученика у      

модификовање система 

награђивања и     

похваљивања 

Израда анкете о врстама награда и начину 

награђивања успешних ученика  

Спровођење анкете међу ученицима свих 

разреда СМШ 

Анализа резултата  анкете  

Модификовање система награђивања и 

похваљивања у складу са резултатима    

 

 

 

 

     Током 

 2022-2027. 

 

 

 

Тим за самовредновање 

Разредне старешине 

Педагог школе  

Ђачки парламент  

 

  

  

Подршка  учењу  

  

Интензивнији рад на вршњачкој подршци 

ученика.  

Рад са талентованим ученицима и израда ИОПа 

Израда добро конципираног плана рада 

наставника  

Ефикасно и редовно праћење и разматрање 

напретка и успеха ученика   – стручна помоћ 

настав. у пружању подршке ученицима у 

процесу учења  

Припрема ученика за завршне испите и 

пријемне испите.  

2022-2027  

 

 

Стручна већа,  

Тим за додатну подршку 

Педагог школе 

  

  

 

Подршка деце из осетљивих 

група.  

Сарадња са релевантним установама и 

појединцима у подршци осетљивим групама. 

Организација активности за подршку учења за 

ученике из осетљивих група 

 

 

2022-2027 

 

 

Тим за додатну подршку 

Педагог школе 
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Разредне старешине 

 

Унапредити рад Ђачког 

Парламента 

 

Израда  плана рада  Ђачког парламент сваке 

године. 

Сарадња  Ђачког парламента са стручним 

тимовима 

На почетку сваке 

школске године 

 

Педагог школе 

Ђачки парламент 

Ученици Ђачког парламент 

 

Лични и социјални развој  

Промовисати здраве стилове живота кроз разне 

акције. 

Понудити ваннаставне активности и секције на 

основу интересовања ученика,-подстицање 

позитивних ставова и развој социјалних вештина 

код ученика  

 

 

2022-2027  

 

Одељењски старешина 

педагог 

ученички парламент  

Организација и реализација 

активности забавног 

карактера   

  

 

Подела улога за сваку појединачну активност 

Припремне радње за      реализацију конкретне 

активности 

Обавештавање,       оглашавање 

 

Сваке школске године 

 

Ученици Ђачког парламента  

Наставници 

Педагог школе 

 

 

 

Сарадња са саветовалиштем за младе и 

благовремено информисање и тестирање 

ученика за будуће професије 

 

 

 

 

Одељењски старешина, 

Педагог школе 
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Професионална 

оријентација  

Подстицање и неговање демократског духа и 

ученичких иницијатива и активности  -

организовање презентација са актуелним 

информацијама о могућностима даљег 

школовања 

Циљеви и  задаци професион. оријентације се 

реализују према плану   

Редовне саветодавне активности- пружање 

помоћи 

 

2022-2027  

Ђачки парламент  

Тим за додатну подршку 

 

 

          Задаци              Индикатори    Критеријум успеха   Одговорне особе 

  Брига о ученицима  

 

 

 

 

 

 

 

Подршка  учењу  

 

Ученици су безбрижни у школском 

окружењу 

 

 

Ученици се понашају у складу са 

кодексом понашања и правилником 

понашања у школи 

 

 

Одељењске сатершине и педагог школе 

проводе довољно времена у разговору са 

Већина ученика задовољна Смањен 

број васпитно дисциплинск их мера 

начињених због недисциплине  

 

Успешно обављени  

разговори  

  

 

 

Већи просек и боља пролазност 

ученика у наредне разреде  

 

Сви запослени  

  

 

Педагог  школе 

  

 

 

 

Одељенске старешине  
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ученицима  

 

Сарадња са здравственом службом  

Боље оцене  

  

 

 Педагог школе 

Лични и социјални развој Развијена мотивација  

Помоћ у превазилажењу неуспеха  

Задовољство родитеља наставника и 

ученика 

 

Успех ученика  и  

напредовање  

  

  

Одељенске старешине,  

Наставници 

Педагог школе 

  

Ученици су безбрижни у 

школском окружењу 

Понашају се у складу са 

кодексом понашања  и 

Правилником о понашању 

у музичкој школи 

Одељенске старешине и 

педагог проводе довољно 

времена у разговорима са 

ученицима и родитељима 

Посматрање 

 

Записници са седница и протокол о 

Васпитном раду са ученицима 

Протокол рада са ученицима и 

родитељима (записни-ци) 

Досијеи ученика 

 

Статистика 

 

 

 

Током школске године 

 

 

 

 

 

 

Одељенске старешине 

Професори 

Педагог школе 

Разредне старешине 
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Сарадња са здравственом 

службом и установама за 

бригу о деци., трговини 

децом, превенције 

дигиталног насиља. 

 

 

 

Развијена мотивација, 

помоћ у превазилажењу 

неуспеха 

Испитати да ли су ученици, 

наставници и родитељи 

задовољни 

 

Успех ученика  

Напредовање ученика 

Статистика 

 

2022-2027 

 

Педагог школе  

Разредне старешине 

Руководиоци одсека 

 

Редовне посете педагогу 

школе и разговори 

тестирања 

Број разговора и савета 

разредних старешина 

Успех  ученика и напредовање. 

Задовољство ученика. 

Добра клима у одељењу. 

Током школске године Педагог школе 

Разредне старешине 

Руководиоци одсека 
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Информативни састанци и 

сусрети са разним 

представницима и 

релевантним 

информацијама о даљем 

наставку школовања 

Број ученика који су наставили даље 

школовање 

 

Током школске године Педагог школе 

 

 

ПЛАН УКЉУЧИВАЊА У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ 

 

Активности Начин реализације Време реализације Реализатори Начин праћења 

оставрености 

Конкурси Праћење конкурса Током године Директор школе Извештаји 

Израда конкурске документације Током године Директор школе Конкурсна 

документација 

извештаји 

Тражење партнера Током године Директор школе Извештај 

Сарадња са 

братским 

школама 

Учешће у заједничким пројектима Током године Директор школе Извештај 
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Такмичења Учешће на националним и 

међународним такмичењима 

Током године Предметни 

наставници 

Извештаји, и дипломе 

ученика 

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

Стручно усавршавање наставника према члану 151. Закона о основама система образовања и васпитања, наставници и 

стручни сарадници су дужни да се стално усавршавају ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног 

рада и стицања компетенција потребних за рад, у складу са општим принципима и за постизање циљева образовања и 

стандарда постигнућа. Стручно усавршавање наставника-приправника, које ће припремати ментори именовани од стране 

директора школе у складу са потребама, остаје и даље део интерног стручног усавршавања. У складу са одредбама 

Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. гласник РС, 

бр. 109/2021), сви наставници и стручни сарадници би требало да имају израђен лични план професионалног развоја.  Тим 

за стручно усавршавање је сачинио документ о вредновању стручног усавршавања наставника и стручних сарадника у 

оквиру развојних активности које предузима установа. Наиме, према члану 23. Правилника о сталном стручном усавршавању 

и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника у оквиру пуног радног времена запослени на пословима 

образовања и васпитања има право и дужност да сваке школске године: 

 
1) оствари најмање 44 сата стручног усавршавања које предузима установа из члана 6. став 1. овог правилника; 
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2) похађа најмање један програм стручног усавршавања који доноси министар или одобрени програм из Каталога програма 

стручног усавршавања из члана 4. став 1. тач. 2) и 4) овог правилника, за које, када су организовани радним даном, у складу 

са Законом и посебним колективним уговором, има право на плаћено одсуство; 

 

3) учествује на најмање једном одобреном стручном скупу из члана 4. став 1. тачка 3) овог правилника.    

 

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника Музичка школа „Коста Манијловић“ планира у складу са потребама 

и приоритетима образовања и васпитања, приоритетним областимана основу сагледавања нивоа развијености свих 

компетенција за професију наставникаи стручног сарадника у установи.   

 

Планирање стручног усавршавања за период 2022-2027 је засновано на свим областима вредновања а према извештају о 

спољашњем вредновању сачињеном од стране тима за самовредновање.  На основу индикатора вредновања, утврђено је да 

ће се стручно усавршавање одвијати у правцу који одговара већини наставника то јест, наставници ће развијати 

компетенције које су до сада биле слабост школе. То се нарочито односи на комуникацију, израду индивидуализованих 

планова за надарене ученике и ученике који заостају са учењем, развијање мреже за превенцију насиља, и подстицање 

ученика на самооцењивање и самостално проналажење одговора на питања, као и поступност у постављању задатака од 

стране наставника. 

 

KОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

  

Проналажење и примена различитих метода, техника и облика рада и доступних наставних средстава ради ефикасности 

наставног процеса -примена новостечених знања из области у којима се наставник усавршавао 
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(Избор семинара, симпозијума, трибина, скупова из ове области и уношење у годишњи план стручног усавршавања, као и 

осталих активности ( држање угледног часа, присуство угледном часу, представљање облика стручног усавршавања којима је 

присуствовао. као и практично спровођење истих...) - усаглашавање личних планова на нивоу Стручног већа ).  

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА  

 

Обука наставника за пружање подршке ученицимада критички размишљају, износе своје идеје, постављају питања, 

дискутују и коментаришу и тако активно учествују у настави ( интерактивна настава). 

Обука за планирање активности полазећи од знања и искустава којима ученици располажу, индивидуалних карактеристика и 

потреба ученика, израда ИОП-а и његова примена у настави.  

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ  

 

Похађање и организовање семинара, предавања, трибина и сл. који се односе на проналажење и примену метода рада које 

ангажују све ученике уважавајући њихове индивидуалне разлике у социјалном и емоционалном развоју -Похађање и 

организација семинара који се односе на укључивање различитих врста мотивације и начина мотивисања ученика. 

Похађање предавања, трибина и семинара из области тимског приступа проблему сваког ученика, у сарадњи са стручним 

службама, одељењским старешинама, родитељима и предметним професорима  

Обука у области формирања мреже за превенцију насиља.  
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ 

  

Избор семинара, симпозијума, трибина, скупова из ове области и уношење у годишњи план стручног усавршавања  

похађање семинара и континуирано учешће у осталим облицима  усавршавања.  

Избор семинара, симпозијума, трибина,  скупова из области рада на развијању позитивних међуљудских односа у школи и 

развијања ефикасне комуникације на релацији наставник-ученик.   Сарадња са друштвеном заједницом ( другим школама, 

општинским органима, институцијама, Министарством просвете.  Похађање семинара из области педагошко-инструктивног 

рада и упознавање са новим законима, прописима, регулативама..  

  

  Наставници и стручни сарадник похађаће све  семинаре  за које буду добили позив уколико се утврди обавеза и 

одговорност локалне самоуправе према запосленима у смислу плаћања семинара, што је у складу са законом о основама 

истема образовања и васпитања. 

-  Постоји могућност да наставници и стручни сарадник похађају семинаре који ће се реализовати у Регионалном 

центру за стручно усавршавање запослених у образовању који од 2010. године успешно ради у нашем граду, уколико 

буду успели да се за њих пријаве због великог броја заинтересованих, без обзира на званичне позиве за 

пријављивање наставника од стране центра. Ове године школа ће настојати да са Регионалним центром оствари 

успешнију комуникацију како би план могао да буде донет за целу школску годину, уколико организација центра то 

омогући. Лични планови професионалног развоја урађени су у складу са Школским развојним планом и извештајем о 

самовредновању школе.  У обзир долазе стручни семинари из све четири групе компетенција. Приоритет у похађању 

семинара имаће наставници који имају најмањи број бодова на стручним семинарима. 
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ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА 

 

Музичка  школа „Коста Манојловић“ константно ради на подизању квалитета рада школе сталним подстицањем наставника 

и стручних сарадника  на напредовање и стицање нових знања и вештина из области васпитања и образовања.   

Наставници и стручни сарадник израђују план напредовања и стицања звања у оквиру својих циљева и професионалних 

афинитета. 

 

 

Задаци:  Активности:  План евалуације:  

Стварање повољне 

климе за исказивање 

одређеног нивоа 

компетентности  

Пружање могућности наставницима 

да се стручно усавршавају , остварују 

васпитно-образовне циљеве у 

кључним областима, као и давање 

информација о могућностима 

напредовања у звању  

Константно праћење активности 

наставника  

Критеријум 

успеха:  

2 наставника заинтересовано за 

напредовање  

Инструменти  Захтев, прикупљена документација  

Носиоци 

активности:  

Наставник, тим за стр.  

усавршавање, директор, стр.  

сарадник  

Време:  2022-2027 

Подстицање 

наставника на 

напредовање у звању  

Прегледање документације 

наставника (портфолио), анализа 

стања и могућности за напредовање 

Критеријум 

успеха:  

1 наставник поднео захтев  

Инструменти  Захтев, пратећа документација  
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и утврђивање степена компетенције 

наставника  

Писање захтева и улазак у процедуру  

Носиоци 

активности:  

Наставник, тим за стручно усавршавање, 

директор, стручни сарадник  

Време:  2022-2027  

 

План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

 

- У току стручног усавршавања наставник, васпитач и стручни сарадник може да стекне звање: педагошки саветник, 

самостални педагошки саветник, виши педагошки саветник и високи педагошки саветник.  Поступак за стицање 

одговарајућег звања покреће наставник васпитач и стручни сарадник подношењем захтева установи. Наставник, 

васпитач и стручни сарадник подноси доказе о испуњености услова за стицање звања прописаних правилником, са 

проценом свог степена остварености образовно-васпитних циљева на основу услова за стицање звања утврђених 

правилником.  

- У поступку одлучивања о захтеву директор установе прибавља мишљење са проценом степена остварености 

образовно-васпитних циљева у кључним областима и квалитета педагошке праксе за:  

- наставника - од стручног већа за област предмета и од просветног саветника;   

- за стручног сарадника у школи - од педагошког колегијума и просветног саветника;  

- Предлог и стицање одговарајућег звања наставника, васпитача и стручног сарадника директор доставља на мишљење 

наставничком, васпитно-образовном, односно педагошком већу и савету родитеља, са прибављеним позитивним 

мишљењима и проценом. 

Након прибављених позитивних мишљења наставничког, васпитно образовног, односно педагошког већа и савета 

родитеља директор доноси решење о стицању одговарајућег звања наставника, васпитача и стручног сарадника.  
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- Изузетно у поступку доношења решења о стицању звања инструктора и вишег педагошког саветника директор 

прибавља и мишљење Завода. По прибављеном позитивном мишљењу Завода директор доноси решење о стицању 

звања. 

 

ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА / СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ 

 

Сарадња школе са родитељима/старатељима се одвија кроз: 

 

Групну сарадњу у виду родитељских састанака 

Одржаће се четири обавезна родитељска састанка на крају сваког класификационог периода, а по потреби и чешће, на 

којима ће се разговарати о успеху и дисциплини ученика, условима рада у школи и радиће се на подизању нивоа њиховог 

педагошког и психолошког образовања. 

 

Индивидуалне контакте родитеља са одељенским старешином и по потреби са стручним сарадницима и директором 

 

Са родитељима ученика који показују извесне тешкоће у савладавању градива или који имају проблеме у понашању, ће се 

обављати индивидуални саветодавни рад током целе године.  

 

Кроз састанке Савета родитеља  

 

Ово тело се састоји од представника родитеља ученика основне и средње музичке школе (Пожаревац и издвојена 
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одељења). Савет родитеља бира председника, а три родитеља из Савета су и чланови Школског одбора. Постојање Савета 

родитеља увелико олакшава и унапређује сарадњу Школе са родитељима, а истовремено омогућује значајну партиципацију 

родитеља у доношењу одлука од значаја за рад и управљање школом. У току  наредних три година Савет родитеља ће на 

својим састанцима разматрати следећа питања: 

 Предлагање представника родитеља за  Школски одбор 

 Предлагање мера за осигурање квалитета и унапређивање образовно - васпитног рада (по потреби) 

 Разматра мере за унапређење учења и владања и услова рада школе  (по потреби) 

 Разматра намену коришћења средстава од проширене делатности школе од  донација и средстава  родитеља (по 

потреби) 

 Разматра услове за рад установе  (по потреби) 

 Давање сагласности на програм и организовање  екскурзија  

 Давање сагласности на писмени извештај о њиховом остваривању  

Разматрање и других питања предвиђених Статутом школе 

План укључивања родитеља, односно старатељима у рад школе 

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 одвијаће се кроз: сарадњу одењењског 

старешине са родитељима путем индивидуалних контаката, родитељских састанака, информисањем родитеља путем 

позива, обавештеља или писма, организовањем значајних акција... 
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 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 савета родитеља, 

- упознавање родитеља са школским просторијама и условима за рад ученика. 

 

ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА, ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ДРУГИМ ОРГАНИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ШКОЛЕ 

 

Нека од поља сарадње су: 

 Информисање о новим сазнањима у одговарајућем подручју рада;  

 Организовање семинара у циљу стручног усавршавања ученика и наставника;  

 Организација концерата гостујућих уметника;  

 Организација наступа ученика и наставника; 

 Израда стручних материјала  
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Школа сарађује са осталим школама у граду, основним и средњим, током целе године и у складу са потребама наше и 

осталих образовно-васпитних установа.  

Нека од поља сарадње су: 

 Сарадња стручног сарадника са осталим сарадницима по питању проблематике везане за ученике; 

 Учешће у хуманитарним акцијама; 

 Организација градских манифестација. 

 

Школа, такође, током целе године и по потреби сарађује са следећим установама и институцијама: 

 Школска управа 

 Основне и средње школе у подунавском округу 

 Факултети и Музичке Академије (Београд, Нови Сад, Ниш) 

 Музичка школа у Рибници, Словенија 

 Центар за културу  

 Полицијска управа  

 Саобраћајна полиција  

 Канцеларија за младе Смедерево 



62 Школски развојни план 

 

 Дечији диспанзер Дома здравља  

 Црвени крст 

 Народна библиотека 

 Музеј града Смедерева 

 Историјски архив 

 Галерија уметности 

 Локална самоуправа 

 Црквена општина 

 

Школа у сарадњи са надлежним институцијама брине о социјалној заштити, посебно ученика из осетљивих друштвених 

група. Тим за праћење, превенцију и интевенцију у случајевима када је зашзита ученика потребна чине школски педагог, 

разредни старешина, наставници, директор и помоћници директора школе. Разредни старешина, дужан је да школском 

педагогу пријави сваки вид проблема који идентификује код детета, како би се кроз саветодавни рад са учеником и/или 

родитељима проблем успешно решио. У случајевима када тим процени да је потребно укључивање осталих установа као 

што су центар за социјални рад, полиција или здравствени центар, школа је дужна да ове установе контактира. 

Контактирање центра за социјални рад обавезно је и у случајевима када ученик изостаје са наставе а родитељи се не 

одазивају на позиве школе у погледу правдања или исписивања ученика. За ученике из финансијски ускраћених породица, 

ученике из породица са једним родитељем и/или самохраних родитеља школа има права да организује хуманитарне акције 
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прикупљања средстава за учешће на такмичењима, набавку инструмената и друге врсте помоћи, а такође ови ученици 

ослобођени су плаћања ученичког самодоприноса и инструменте могу изнајмити по посебном ценовнику. 

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, сваке године обелажава се и дан школе 

посебним наступом најбољих ученика учесника. Свечаним концертом, обележава се и дан Светог Саве, концертом „Мами на 

дар“ осми март, и традиционалним завршним концертом крај школске године. На располагању је и концертна сала школе за 

одржавање различитих врста изложби. Током године одржавају се и промотивни школски концерти за ученике вртића, 

основних и средњих школа. Ученици Музичке школе наступају и на свим осталим градским манифестацијама на које их 

позивају. 

Сарадња са локалном самоуправом одвија се у виду хуманитарних концерата, градских манифестација, прослава удружења 

и месних заједница. Локална самоуправа са школом планира садржај и начин сарадње по питањима финансирања и развоја 

школе.  

 


