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1. Увод 
1.1. Историјат школе 

 
Одлуком Министарства 

просвете НР Србије, 19.08.1948. 
године,у Зајечару је отворена Нижа 
музичка школа, прва, тада једина ове 
врсте у Тимочкој крајини решењем 
Министарства просвете НР Србије 
49745 од 1948. године од када носи 
назив Основна школа за музичко 
образовање „Стеван Мокрањац”,  
регистрациони лист бр. 676/90 бр. 

ФИ 7174848. Школа је имала 148 
ученика, распоређених на одсецима за клавир, виолину,контрабас и кларинет. 

Школске 1975/76. године, у складу са одредбама Закона о основној школи, Нижа 
музичка школа променила је свој дотадашњи назив у Основна школа музичког образовања 
„Стеван Мокрањац”. 
 

Круна успешног рада Музичке школе и „Друштва пријатеља музике”, било је 
одржавање Првог фестивала музичких школа Србије, под називом Омладински музички 
фестивал, 1956. године у Зајечару, на коме су, поред домаћина, учествовале такмичарске 
екипе из Бора, Ваљева, Крушевца, Лесковца, Ниша, Пирота и Шапца. Музичка школа у 
Зајечару била је домаћин 20. фестивала 1976. године као и 50. фестивала, који  је одржан 
маја 2006. године. 

 
Данас Музичка школа броји више од 227 ученика и око 16 ученика из припремног 

разреда. Настава је организована на 5 одсека и то: клавир, виолина, хармоника, гитара и 
кларинет. 

О таленту наших ученика говоре многобројне награде на међународном, 
републичком и регионалном нивоу. Многи од њих данас концертирају у свету или се баве 
педагошким радом, како у школи, у којој су започели своје музичко образовање, тако и 
широм земље и света. 

Основна музичка школа „Стеван Мокрањац”у Зајечару добила је решење о 
верификацији  да су испуњени прописани услови за обављање делатности основног  
музичког образовања  и васпитања, број  решења  022-05-26/2012-07   од  27.06.2013. 
године.                                                              
 
         Школа је од свог оснивања, давне 1948. године, више пута мењала локацију. Прва 
музичка школа се налазила у згради тадашњег Среског синдикалног већа-Занатски дом у 
Улици Војводе Путника. Почетком школске 1966/67. године  када је основана Општинска 
заједница образовања, музичка школа је била спремна за сеобу, где се и данас налази, у 
улици Тимочке буне број 14. Треба напоменути да су се у последњим годинама осме 
деценије вршиле интензивне припреме за адаптацију простора. Музичка школа се 
преселила у поткровље исте зграде, а простор који је користила уступила је Основној и 
средњој  школи „Јелена Мајсторовић”. 
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Школа има укупно 776,4о m² површине. Налази се на атрактивној локацији, у 
центру града, поред Позоришта Тимочке крајине, и у близини Саборног храма Српске 
Православне Цркве. 

Настава се изводи у 20 учионица, од којих су три за наставу солфеђа. Свака 
учионица има клавир, пијанино или електронски клавир. Концертна делатност се одвија у 
модерној сали, чијој је функционалности и данашњем изгледу допринела Катедра 
Електротехничког факултета из Београда. Сала има 237 m² и 200 седишта и једна је од 
најрепрезентативнијих међу музичким школама Србије. 
 

 
 

 
 
 
У сали Музичке школе наступали су 

многобројни светски и наши извођачи. Поменућемо 
неке од њих: Укрaјински дует гитара-Оксана 
Шаљаченко и Амалија Кривенко (предавачи 
Конзерваторијума у Кијеву и Харкову), Оркестар 
Краљевских гудача ,,Свети Ђорђе” са концерт 
мајстором Минхенске филхармоније Сретеном 
Крстићем; Ансамбл ,,Ренесанас” са Љубом 
Димитријевићем; Гудачки квартет Сингидунум из 
Београда; клавирски дуо ,,Five o clock“ који су 
чинили Massimiliano Chiappinelli из Италије и 
Емилија Пинто из Србије; Татјана Олујић на виолини уз клавирску пратњу Александра 
Вујића и многи други.  Међу пијанистима издвајамо: Паула Гулду; Јурија Кота; Биљану 
Горуновић; Николу Рацкова; Кемала Гекића; Александра Шандорова који су на клавиру 
Yamaha С7 (227cm), показали своје умеће зајечарској публици. 
 

1.2.Школа данас 
ОМШ „Стеван Мокрањац“ у Зајечару пружа могућност музичког образовања и васпитања 
на два нивоа: предшколском и основношколском. 
 Предшколско музичко образовање и васпитање остварује се у трајању од годину 
дана након чега ученици полажу пријемни испит и одлучују се за инструмент чију ће 
наставу да похађају. 
Основно музичко образовање и васпитање остварује се у трајању од шест година и четири 
године у зависности од врсте инструмената, у два образовна циклуса. У оквиру 
шестогодишњег основног музичког образовања и васпитања изучавају се следећи 
инструменти: виолина,гитара,клавир, хармоника,кларинет.  
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2.Циљеви и задаци 
Основно образовање и васпитање 

2.1. Циљеви и исходи основног образовања и васпитања 
 
2.1.1. Циљеви  

 
Основни циљеви основног образовања и васпитања јесу: 

1. обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика; 
2. обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, 

развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 
3. свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 
4. развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности 

сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких 
способности; 

5. развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 
средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња; 

6. континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања 
заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси; 

7. развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које 
се мења; 

8. пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког 
ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

9. развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних 
компетенција у складу са развојем савремене науке и технологије; 

10. развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за 
учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе 
и изражавања свог мишљења; 

11. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 
занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

12. развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима 
и неговање другарства и пријатељства; 

13. развијање позитивних људских вредности; 
14. развијање компентенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, 

грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном 
друштву; 

15. развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и 
узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости; 

16. развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања 
припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег 
језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање 
интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне 
баштине;  

17. повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање 
образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања 
и смањеним напуштањем школовања; 

18. повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 
становништва Републике Србије као државе засноване на знању. 
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2.1.2.Опште међупредметне компетенције 

 
Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним 
компетенцијама је динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова 
релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. 
Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се 
кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при 
решавању различитих проблема и задатака и неопходне свим ученицима за лично 
остварење и развој, укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за 
целоживотно учење. 
Опште међупредметне компетенције за крај основног образовања и васпитања у 
Републици Србији су: 

1. компетенција за учење; 
2. одговорно учешће у демократском друштву; 
3. естетичка компетенција; 
4. комуникација; 
5. одговоран однос према околини; 
6. одговоран однос према здрављу; 
7. предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 
8. рад са подацима и информацијама; 
9. решавање проблема; 
10. сарадња; 
11. дигитална компетенција. 

 
2.1.3.Исходи  
Након завршетка основног образовања и васпитања ученици ће: 
 

1. Имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и 
друштву и бити способни да тако стечена знања примењују и размењују; 

2. Умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на 
српском и језику националне мањине и најмање једном страном језику 
користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима; 

3. Бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену;  
4. Умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз 

показивање одговорности према свом животу, животу других и животној 
средини; 

5. Бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их 
користе за сопствено изражавање; 

6. Бити оспособљени за самостално учење; 
7. Бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 
8. Моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи 

критичко и креативно мишљење и релевантна знања; 
9. Бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и 

својим активностима; 
10. Бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању, примењивати 

усвојене здравствене навике неопходне за активан и здрав животни стил; 
11. Умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно 

учествују у њиховом остваривању; 
12. Имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, 

познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју; 
 

13.  Знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити 
способни да сарађују са њиховим припадницима;  

14.  Бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, 
организације и заједнице. 
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3.Основно музичко образовање и васпитање  
 

3.1.Циљ и задаци Наставног програма за основно музичко образовање и васпитање 
 
ЦИЉ 

Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и за 
наставак школовања у средњој музичкој школи. 
 
ЗАДАЦИ 
 

1. Интензиван и континуиран рад на развоју ученикових музичких способности - спољашњег 
(контролног) и унутрашњег (менталног) слуха, осећаја за ритам, музичке меморије и 
музичке фантазије. 

2. Упознавање ученика са грађом, акустичким својствима и изражајним могућностима 
одабраног инструмента (ученика који су одабрали певање - са својствима људског 
гласовног апарата). 

3. Овладавање основном техником свирања на одабраном инструменту (за ученике певања - 
вокалном техником). 

4. Постизање разумевања значења и важности универзалних музичких изражајних средстава 
(темпа, ритма, метра, динамике, агогике, артикулације). 

5. Основно музичко описмењавање (постизање вештине течног читања и писања нота у 
разним кључевима, брзог препознавања и разумевања најважнијих темповских, 
карактерних, метричких, динамичких, акцентних, агогичких и артикулационих ознака у 
нотном тексту и континуиран рад на развоју вештине спретног свирања или певања Prima 
vista). 

6. Усвајање основних знања из области музичке теорије и историје. 
7. Оспособљавање за самостално учење и вежбање. 
8. Стицање искуства јавног наступања - самосталног и у ансамблу. 
9. Изградња навике редовног слушања уметнички вредне музике. 
10.  Развијање естетских музичких критеријума. 

 
 

3.2. Циљеви и задаци Годишњег плана рада 
 
Основним музичким образовањем, остварују се, уз ове опште, и посебни исходи, тако да ће 
ученици након завршеног основног образовања: 
бити оспособљени за бављење музиком на нивоу основношколског знања и за наставак школовања 
у средњој музичкој школи; 
постићи вештину течног читања и писања нота у разним кључевима; 
да ће постићи разумевање значења и важности универзалних музичких изражајних средстава; 
бити оспособљен за самостално учење и вежбање; 
стећи искуство јавног наступа, самостално и у ансамблу; 
изградити навике редовног слушања уметнички вредне музике; 
развити естетске музичке критеријуме; 
знати и поштовати традицију и културу сопственог и других народа, и доприносити њеном 
очувању и развоју. 
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У складу са посебним задацима у реализацији образовно-васпитног рада, циљева и задатака који 
стоје пред ученицима и наставницима школе, Основна музичка школа „Стеван Мокрањац“ из 
Зајечара ће у току школске 2020/21. године своје основне делатности базирати на: 

• Подизању општег нивоа музичке културе средине у којој школа обавља своју делатност; 
• Развијању естетских особина и етичког васпитања ученика кроз процес наставе, 

непосредно и посредно; 
• Развијању интереса ученика и средине за музичку културу и формирање музичког укуса 

како ученика који похађају школу тако и друштвене средине, кроз реализацију концертних 
активности  у граду; као и очувању културног наслеђа; 

• Омогућавању и мотивисању испољавања индивидуалних склоности и развијање 
креативних способности ученика; 

• Стицању способности за примену стечених знања и умења, и оспособљавању ученика за 
рад и даље образовање и самообразовање. 

             Ужи циљеви рада школе у наредном периоду базирани су на основама васпитно – 
образовног система Републике Србије, Наставном плану и програму за основну музичку школу и 
подразумевају основне задатке које школа мора да испуни: 

•  Музичко описмењавање ученика; 
•  Ангажовање на постизању што бољих резултата ученика у току школовања; 
• Анимација и асимилација ученика општеобразовних основних школа кроз концертну 

делатност, прилагођену ширем аудиторијуму. 
           Целокупан рад Музичке школе и у наредном периоду биће усмерен ка реализацији општег 
циља музичког образовања и васпитања, да се складним развојем интелектуалних, моралних и 
естетских особина ученика доприноси развоју целовите стваралачке личности ученика. 
            Посебна пажња посветиће се: 

• Развијању и неговању сарадње Школе са школама у општини и изван ње, укључивању у 
друштвени развој ближе и шире друштвене заједнице, 

• Омогућавању пуне афирмације личности ученика кроз наставне и ваннаставне активности. 
 
          У остваривању циљева и задатака Програма посебну улогу ће имати правилна и 
благовремена сарадња свих субјеката у настави као и пуна одговорност у извршавању и 
спровођењу постављених задатака и закључака, како би услови рада били у потпуности у функцији 
реализације Годишњег плана рада школе. 
 
         У току израде Годишњег плана рада школе за ову годину, нарочито се имало у виду поред 
осталог и следеће:  

 Да је школа дужна да у овој школској години оствари све облике образовно-васпитног рада 
утврђене Правилником о наставном плану и програму и да у том циљу доноси свој 
Годишњи план рада; 

 Годишњим планом рада утврђено је време, место, начин и носиоци остваривања наставног 
плана и програма; 

 Праћењем и анализом рада и резултата рада у протеклој години nakon самовредновања 
уочено је да нека питања у наредном периоду треба успешније остваривати,  

 Слабости које су се иѕдвојиле након самовредновања области ЕТОС 
1. 5 наставника   (23,80% )  је изнело тврдњу да у школи не постоје програми  који се користе 

за различите технике превенције и конструктивно решавње конфликта.  
2. Исти број наставника  (23,80%)   је навео тврдњу да се у школи не примењује интерни 

систем награђивања ученика и запослених за постигнуте резултате.  
3. Слабост је наведена и тврдња да  Наставници, ученици и родитељи организују заједничке 

активности у циљу јачања осећења припадности школи  (28,57% наставника) тј. 6 
наставника.  

4. Школа организује активности за запослене у школи, ученике, и родитеље које су директно 
усмерене на превенцију насиља  5 наставника   (23,80% )   
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         Акционим Планом запослени у школи трудиће се да унапреде наведене слабости. 
 

 Организованије чување и рационалније коришћење материјалне основе рада; осмишљеније 
планирање расположиве литературе; редовније и чешће планирање огледних часова; много 
студиозније прилажење пословима у вези са непосредним радом разредних старешина са 
ученицима; боља и организованија сарадња са родитељима; довођење рада стручних актива 
на виши ниво. 

 Да ће просторни услови бити у потпуности задовољавајући, а припремљеност школе 
сасвим добра, с обзиром на чињеницу да ће бити обезбеђена потребнa материјална средства 
за уређење школског простора, пре свега адаптацију крова и плафона и кречења појединих 
делова који то захтевају; 

 Да ће однос наставника према планирању, припремању и остваривању програма бити на 
завидном нивоу; 

 Да је нужно побољшати резултате на такмичењима ван школе, посебно Фестивалу и 
Републичком такмичењу, у односу на претходну школску годину; 

 Да је потребна организована и стална помоћ ученицима, ради постизања добрих резултата 
на такмичењима; 

 Да постоје велике могућности укључивања родитеља у остваривање одређених 
програмских садржаја и других захтева; 

 Да се на пословима и радним задацима наставног особља налазе углавном особе које имају 
воље, енергије и жеље да афирмишу свој рад и рад школе у целини, те се од њих очекује да 
утичу и на наставнике који су сиромашни оваквим особинама; 

 Да ће се поштовати препоруке за начин организације и реализације образ.васпитног рада у 
музичким школама Републике Србије у отежаним уловима почев од 1.9.2020. године  у 
складу са  Препорукама председништва Заједнице музичких школа од 18.08.2020. и 
Стручним упутством за организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем 
учења на даљину у шк. 2020/21. Години, стручним упутством за реализацију образовно 
васпитног рада у основној школи у шк.2020/21. години, упутства о мерама заштите здравља 
ученика и запослених за основне школе и Закључак  кризног штаба за сузбијање заразне 
болести Covid -19 (бр.53-6306/2020-1 од 11.08.2020.).  

 
4. Полазне основе 

 
 
Структура и садржај Годишњег плана рада базиран је на следећим документима:  

1. Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања и 
пречишћен текст Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) 

2. Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању, а пречишћен 
текст Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, бр. 55/2013, 101/2017, 
27/2018 - др. закон и 10/2019)Правилник о наставном плану и програму  основног музичког 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.5/2010 ); 

3. Правилник о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/2013 и 2/2017); 

4. . Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 ‒ др. закон, 10/19и 6/20); 

5. Правилник о нормативу школског простора, опреме и наставних средстава за основну 
музичку школу: 19/1997.; 

6. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 2/92 и 
2/00). 

7. Правилник о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,бр. 9/19) 

8. Првилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 
основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања  („Службени гласник  
РС“, бр. 41/19) 

9. Правилник о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и 
васпитање  („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/19) 

10. Правилник о вредновању квалитета рада установе  („Службени гласник РС“, броj 20/19) 
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11. Правилник о ближим упутсвима за утврђивање  права на индивидуални образовни план, 
његову примену и вредновање (“Службени гласник РС,бр. 74/2018) 

12. Правилник о стандардима квалитета рада установе  („Службени гласник РС – Просветни 
гласник “, бр.14/18) 

13. Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције  и 
издавању јавних исправа у основној школи  („Службени гласник РС – Просветни гласник 
РС“, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон и  10/19) 

14. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању  („Службени гласник 
РС „ бр. 88/17, 27/18 – др. закон и  10/19) 

15. „Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање“ - „Службени гласник Републике Србије“, број 104/20 од 31. 07. 2020. године 
и ступио је на снагу 08. августа 2020. године. 

16. Стручно упутство за организацију и реализацију образовно васпитног рада у основној 
школи 2020/21. година 

17. Препорука председништва Заједнице музичких школа од 18.08.2020. године; 
18. Стручно упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне школе и 

Закључак  кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid -19 (бр.53-6306/2020-1 од 
11.08.2020.) 

19. Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања 
       Службени гласник РС, бр. 6/2020 од 24.01.2020. године 
20.  Правилник о стручно педагошком надзору Службени гласник РС, бр.87/2019. 
20. . Правилник o календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. 

годину („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 6/20) 
21.  Правилник о изменама и допунама Правилника о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, број 6/20) 
 

5. Услови рада 
5.1. Школски простор 

              Школа је од свог оснивања, давне 1948. године, више пута мењала локацију. Прва 
музичка школа налазила се у згради тадашњег Среског синдикалног већа - Занатски дом у 
Улици војводе Путника. Почетком школске 1966/67.  када је основана Општинска 
заједница образовања, музичка школа је била спремна за још једну, последњу сеобу, где се 
и данас налази у улици Тимочке буне бр.14. Треба напоменути да су се у последњим 
годинама осме деценије вршиле интензивне припреме за адаптацију простора. Музичка 
школа се преселила у поткровље исте зграде, а простор који је користила уступила је 
специјалној школи „Јелена Мајсторовић“. 
              Школа данас има укупно 776,40 m² површине. На атрактивној локацији је, поред 
Позоришта Тимочке крајне „Зоран Радмиловић“, и у близини Саборног храма српске 
православне цркве. Има 17 учионица - кабинета у укупној површини од 538,80 m². 
Концертна делатност се одвија у модерној сали, чијој је функционалности и данашњем 
изгледу допринела Катедра Електротехничког Факултета из Београда, са 237 m² и 223 
седишта и једна је од најрепрезентативнијих школа ове врсте у Србији. 
 
Верификација школе 
Основна музичка школа „Стеван Мокрањац “ у Зајечару добила је решење о верификацији  
да су испуњени прописани услови за обављање делатности основног  музичког образовања  
и васпитања, број  решења  022-05-26/2012-07   од  27.06.2013. године.                                                              
  
Одржавање школског простора је отежано, јер се за финансирање не обезбеђују довољна 
средства. Оваква ситуација увећава одговорност свих радника школе, родитеље и ученике, 
а посебни техничко особље. Санирани су олуци на згради школе, што је било неопходно да 
не би кишница улазила у учионице, саниране су учионице и концертна сала. Учионица бр. 
15   је, упркос томе, остала небезбедна за наставу због опасности од урушавања плафона,  
што захтева хитну санацију крова.  
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 Кабинет за индивидуалну наставу: 1,2,3,5,6,7,11,12,13,14,17,18,19,20,21 

 
 Кабинет за наставу солфеђа: 4, 15,16,  

 
 Концертна сала: 8 

 
 Канцеларија директора: 10 

 
 Секретаријат: 9 

 
 Наставничка канцеларија, канцеларија педагошке службе: 22 

 
 Ходник: 23 

 
Грејање просторија 
Школа се греје на даљинско градско грејање, као и већина школа у граду. Треба 
напоменути да је грејање лоше јер изолација школе није довољно добра, а и пресек цеви у 
делу школе не одговара стандардима. Зими је просто немогуће загрејати концертну салу. 
Просторије, учионице у зимским месецима када је веома хладно догревамо електричним 
грејалицама. 
 

5.2. Наставна средства 
Од инструмената Школа има: 
Клавир: 

Клавири ..................................................................6 
Yamaha C7 (227 cm)..........................1 
Pertof..................................................1 
August Forster....................................1 
J.Mayer...............................................1 
Forster.......................1( реверс ЦЕКИТ) 
 
Пианина..................................................................18 
Petrof........................................................................11 
Aleksander Hermann.................................................2 
August Forster...........................................................1 
Spencer......................................................................1 
Tchaika.......................................................................1 
Nelson...........................................................................1 
Baldwin.........................................................................1 
 
Електрични клавири.................................  ...............2 
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Roland..........................................................................1 
Casio.............................................................................1 
 
Хармоника         ...........................................................36 
Pigini Accordion mod.convertor 37 P3........................1 
Pigini Acordion mod convertor 55/B  junior E............1 
 
Кларинет     ................................................................6 
Buffet Crampon RC.....................................................1 
 
Саксофон.....................................................................3 
Виолина.......................................................................16 
Гитара..........................................................................4 
Синтинсајзер...............................................................1 
 

За потребе наставе и јавних наступа Школа, поред клавира и осталих инструмената, 
има и потребан број клавирских клупа-столица са подизачима и пултева који су 
распоређени у учионицама индивидуалне наставе и у концертној сали. 

 
5.3. Школска бибиотека 

   Школска библиотека броји близу 1300 књига, уџбеника и друге стручне литературе за 
музичке школе. У шк. 2019/20. години школска библиотека је опремљена новим насловима 
у циљу богаћења фонда школских књига средствима МПНТР. 
   Од нотног материјала, књига, уџбеника, CD-а и  DVD-а школа поседује све што је 
потребно за добру и квалитетну наставу. Између осталог: 

• Музичка Енциклопедија 
• Каспер Хевелер: Музички лексикон 
• Сабрана дела Стевана Мокрањца 
• Монографија Царевац 
• Душан Плавша: Музика 
• Дејан Деспић: Теорија музике 
• Дејан Деспић: Хармонија 

    
  Од  CD-а и  DVD-а издвајамо:  

• Вивалди: Колекција концерата 
• Моцарт: Комплет клавирских концерата 
• Скарлати: Сонате-колекција 
• Виолински концерти-колекција 

 
 

5.4. Школска опрема 
 
          Опрема и намештај је функционалан у свим просторијама, јер је наменски. Намештај 
као законом прописан пратећи инвентар за рад, налази се у свим учионицама за 
индивидуалну наставу, у кабинетима за солфеђо, у наставничкој канцеларији и у 
канцеларијама директора и секретара. Ормари за администрацију се налазе у 
канцеларијама директора, секретара и наставничкој канцеларији. 
 

Аудио-видео опрема 
 

   Музички стуб  PHILIPS FW 355 C mimi hifi system.....................1 
ЦД плејер  ...........................................................................................2 
Quadro MC-22 MP3..............................................................................1 
Philips AZ 3010 CD sound machine.....................................................1 
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          Основна музичка школа ''Стеван Мокрањац” поседује задовољавајуће просторне 
услове за рад, као и пратећи основни инвентар за несметано извођење васпитно-образовног 
процеса у току школске године, а у складу са употребним ученичким простором и 
условима у којима изводи наставно-образовни процес:  клупе, столице, табле са линијским 
системима, паметну таблу, слике. Школа поседује све музичке инструменте заступљене 
кроз самостална већа, инструменте за наставу за све горе наведене предмете. Поред 
основних средстава за рад, Школа поседује и одређену рачунарску опрему, у употреби од 
стране управе школе, административних радника, стручних сарадника, наставног особља и 
ученика.  
 

Техничка опрема 
 

Ласерски штампач   CANON................... 2 
Ласерски штампач   HP.............................1 
Компијутер P4...........................................3 
Фотоккопир апарат RIKOH......................1 
Телефакс HP................................................1 
Телевизор Samsung ...................................1 

 
Концертна сала има могућност видео надзора и снимања концерата.  
 
Видео надзор 
 
Школа има видео надзор. Четири камере покривају све ходнике у школи. 
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5.5.   Кадровски услови          
 
5.5.1. СTРУКTУРA ЗAПOСЛEНИХ РAДНИКA 
 
Рeд. 
брoj 

Прeзимe и имe 
рaдникa 

Стeпe
н 

стр.сп
рeме 

Лицeн
цa 

Гoд.рaд
.стaжa 

Пoслoви и рaдни 
зaдaци 

1.  Обрадовић - Костић  
Весна 

VII ДA 27 клавир 

2.  Јовановић Станоје VII ДA 20 клавир 

3.  Ристић Ива VII ДА 14 клавир 

4.  Величковић Ана VII НЕ 3 клавир 

5.  Ћирић  Милена  
 

VII    НЕ 5 клавир 

6.  Ристић Предраг  240 
бодова (6) 

- 2 клавир, корепетиција 

7.  Милосављевић  Милица IV - 27 клавир, корепетиција 

8.  Ракић Душан VII ДA 22 хармоника 

9.  Раденковић Жељко VII ДА 7 хармоника 

10.  Ђорђевић Душан VII НЕ 4 хармоника 

11.  Смичковић  Братислав VI ДA 24 виолина 
 

12.  Ђорђевић  Јован VI 
 

ДА 16 виолина 

13.  Костић Иван VII ДА 17 виолина 

14.  Поповић  Милош VII-1 
 

ДА 28 кларинет 

15.  Милорадовић  Борис IV ДА 23 
 

гитара 

16.  Милошевић Никола IV - 3 гитара 

17.  Милошевић Предраг IV НЕ 0 гитара 

18.  Петровић  Драгана VII 
 

ДА 33 солфеђо, припремни разред 

19.  Смичковић Микаела VII 
 

ДА 23 солфеђо 

20.  Јовановић Наташа VII ДА 20 солфеђо, теорија музике, хор 

21.  Николић Сандра VII ДА 17 солфеђо 
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  Ваннаставно особље          
 
 
5.5.2.СTРУКTУРA ЗAПOСЛEНИХ РAДНИКA 
 
 

Рeд. 
брoj 

Прeзимe и имe 
рaдникa 

Стeпeн 
стр.спрe

ме 

Гoд.рaд.с
тaжa 

Пoслoви и рaдни 
зaдaци 

1.  Љиљана Ђаковић VII 26 директор школе 

2.  Милутиновић  
Јасмина 

VII 15 секретар школе 

3.  Ивановић  Биљана VI 21 шеф рачуноводства 

4.  Панчић  Драган IV 42 клавирштимер 

5.  Веселиновић  
Јасминка 

I 39 спремачица, курир 

6.  Петковић  Татјана II 22 спремачица, курир 

7.  Татјана 
Милисављевић 

Петровић 

VII 19 педагог школе 

8.  Угљеша Тодоровић VI  нототекар 

9.     домар 
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5.6. Родитељи и ученици 
Сарадња са родитељима, остварује се преко родитељских састанака, као и на 

индивидуално позивање родитеља од стране наставника инструмента.  

У шк. 2020/21. години сарадња са родитељима биће остваривана уз поштовање свих 
препоручених мера поштујући физичку дистанцу, ношење маски, прање руку или путем 
информационо комуникационих технологија. Сарадња ће бити  реализована преко активности 
као што су јавни наступи ученика, интерни часови, концерти. Преко укључивања родитеља у 
Савет, ради остваривања појединих заједничких задатака породице и школе. Циљ свих облика 
сарадње јесте континуитет у раду, односно вежбању ученика, велики значај породице за успех 
ученика у школи, редовно похађање наставе итд. 
          Однос родитеља према школи је веома позитиван. Ретки су они који избегавају сарадњу по 
било ком основу. 
 
Бројно стање ученика по разредима: 
 
Припремни разред.....16 
I...............36 
II............. 43 
III............49 
IV............39 
V..............22 
VI............37 
УКУПНО........226 ученика 
 
   5.7. Друштвена средина 
 Постоје услови и потреба да се сарадња са друштвеном средином настави и садржајно 
обогати. Међу бројним чиниоцима који могу допринети остваривању Годишњег плана рада 
школе су: градске основне школе, градски медији, културни центар града, градски музеј. 
Конкретни облици сарадње ће се планирати на нивоу стручних органа и школе у целини. Школа 
има дугу традицију у свом образовно-васпитном раду и ужива углед добре образовно-васпитне 
институције, за чији рад постоји значајан интерес друштвене средине, зато ће ова школа 
посветити већу пажњу и у овој школској години интерном и екстерном информисању и 
школском маркетингу. 
 

5.8. Интерни маркетинг 
 
          Школа од 2011. године па све до априла 2016. године  има свој блог 
http://mokranjaczajecar.wordpress.com/  и на страници блога обавештава родитеље, ученике и све 
заинтересоване о раду школе. Од априла 2016. године, школа има свој сајт: 
http://www.mokranjaczajecar.edu.rs/  као и своју Фејсбук страницу  
https://web.facebook.com/Muzička-Škola-Stevan-Mokranjac-Zaječar-213088109249/. 
 
 
 
 

http://mokranjaczajecar.wordpress.com/
http://www.mokranjaczajecar.edu.rs/
https://web.facebook.com/Muzi%C4%8Dka-%C5%A0kola-Stevan-Mokranjac-Zaje%C4%8Dar-213088109249/
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           УСМЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

- На редовним часовима 
- На седницама колектива и стручних органа 
- На родитељским састанцима 

 
             ПИСАНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

- Истицањем информација на огласној табли 
 

5.9. Екстерни маркетинг : 
 Сваки остварени успех током школске године биће повод за приказивање делатности 
Школе у средствима јавног информисања (web сајт школе, локалној телевизији и локалним радио 
станицама) локалне и шире средине, стварајући на тај начин бољи имиџ и већи рејтинг Школи. 
 
Екстерно информисање 
 Родитељски састанци, седнице Школског одбора и Савета родитеља, користиће се за 
давање информација о раду школе и успесима ученика. На њима ће учествовати према задацима 
и чланови Школског одбора и Савета родитеља. 
 На почетку школске године родитељи свих ученика а посебно I разреда упознаће се са 
oбразовно-васпитним радом поштујући упутство о мерама заштите здравља ученика и 
запослених за основно образовање.  
 У време трајања такмичења (март – мај), организоваће се гостовање ученика такмичара и 
настaвника на локалној телевизији. 
 На крају завршетка школе ученицима VI разреда ће на свечаном скупу бити додељене 
дипломе и сведочанства и бити организован свечани концерт ученика школе.  
 Закључне напомене: Ако се у целини посматрају услови рада школе, мора се 
констатовати: 
 Школски простор и опрема задовољавају тренутну ситуацији за несметан рад школе. 
Потребно је да се инструменти и остала музичка опрема обнављају и набављају редовно. 
Наставни кадар тренутно није потпуно стручан. Након инспекцијског надзора и наложених мера 
да се прими стручан кадар, школа је приступила наложеним мерама. Чека се сагласност 
министарства да се распишу конкурси за нестручне наставнике. Сарадња са родитељима и 
друштвеном средином је потпуно задовољавајућа. 
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6.  Организација образовно васпитног рада 

6.1.Календар рада                     
 

На основу члана28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон, 10/19и 6/20), 

министар просвете,наукеи технолошког развоја доноси 
 

П Р А В И Л Н И К  
О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

OСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада основне школе 
за школску 2020/2021. годину.  

Члан 2. 

Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом и програмом 
за основне школе, планирају се годишњим планом рада.  

Члан 3. 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два 
полугодишта.  

Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2020. године, а завршава се у петак, 29. јануара 
2021. године.  

Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2021. године.  
Друго полугодиште завршава се упетак, 4. јуна 2021. године за ученике осмог разреда, односно у 

петак, 18. јуна 2021. године за ученике од првог до седмог разреда.  

Члан 4. 

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до 
седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.  

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, 
односно 170 наставних дана. 

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да 
школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних 
дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних 
седмица, односно наставних дана. 

У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом 
рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености безбедности и 
здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом 
рада, буду равномерно распоређени.  

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, изузев у случају када 
због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан  у 
седмици буде заступљен утврђен број пута. 
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Члан 5. 

 План и програм наставе и учења за основну музичку и основну балетску школу остварује се према 
годишњемпланурадашколе у петодневнимилишестодневнимнаставнимседмицама, у складусазаконом. 
 У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да 
школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних 
дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних 
седмица, односно наставних дана. 

Члан 6. 

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст. 
Јесењи распустпочињеу среду, 11. новембра 2020. године, а завршава се у петак, 13. новембра 

2020. године 
Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак, 31. децембра 2020. године, а завршава 

се у петак, 8. јануара 2021. године, а други део почиње у понедељак, 1. фебруара 2021. године, а завршава 
се ууторак, 16. фебруара 2021. године. 

Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а завршава се упетак, 7. маја 2021. 
године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 21. јуна 2021. године, 
а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по 
завршетку завршног испита, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године. 

Члан 7. 

У школи се празнујудржавни и верскипразници, у складуса Законом о државним и другим 
празницима у РепублициСрбији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се 
празнујерадно Дан сећања на српскежртвеу  Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан 
сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и 
Видовдан – спомен на Косовску битку.  

Дан сећања на српскежртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2020. године, Свети 
Сава 27. јануара 2021. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у 
Другом светском рату 22. априла 2021. године, Дан победе 9. маја 2021. године, Видовдан ‒ спомен на 
Косовску битку 28. јуна 2021. године. 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српскежртве у 
Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом 
светском рату иДан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.  
 Недеља, 8. новембар 2020. године обележава се као Дан просветнихрадника. 

Члан 8. 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане 
следећих верских празника, и то:  
 1) православци – на први дан крсне славе; 

2) припадници исламске заједнице ‒ 13. маја 2021. године, на први дан Рамазанског бајрама  и 20.  
јула 2021. године, на први дан Курбанскогбајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице – 28.  септембра 2020. године, на први дан Јом Кипура; 
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском календару – 

25. децембра 2020. године, на први дан Божића; 
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском календару – 7. 

јануара 2021. године, на први дан Божића; 
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6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по грегоријанском и 

јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 2. 
априла до 5. априла 2021. године;  православни од 30. априла до 3. маја 2021. године). 

Члан 9. 

 Избор и распоред републичких такмичења ученика основних школа, који ће бити одржани у 
периоду од понедељка, 17. маја 2021. године до недеље, 23. маја 2021. године, биће одређен програмом 
такмичења и смотри ученика основних школа и Стручним упутством о организовању такмичења и смотри 
ученика основних и средњих школа, за школску 2020/2021. годину. 
 За ученике који не буду учествовали на такмичењима, наведени дани су наставни. 
 

 
Члан 10. 

 
Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане 

у којима су остварене екскурзије.  
Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који 

утврди годишњим планом рада. 

Члан 11. 

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа 
утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.  

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, 
у складу са овим правилником. 

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог 
полугодишта, обавиће се у понедељак, 28. јуна 2021. године. 

Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела 
сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе, у складу са овим 
правилником. 

                                                                             Члан 12. 
 Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26. марта 2021. године и у суботу, 
27. марта 2021. године, а завршни испит у понедељак, 21. јуна 2021. године, у уторак, 22. јуна 2021. 
године и среду, 23. јуна 2021. године. 
 

Члан 13. 
 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. 
годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  

Члан 14. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – 
Просветном гласнику”. 

Број: 110-00-00151/2020-04 
У Београду, 5. јуна 2020. године 

            МИНИСТАР 

            Mладен Шарчевић 
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6.2. Календар организационих припрема у школској 2020/2021. години 
 

 
Активност   Време реализације 

пријемни испити јун 2021. године 
накнадни пријемни испит август 2021. године 

упис ученика jун-август 2021. године 
разредни испити јун-август 2021. године 
ванредни испити по  Правилнику 

 
 

6.3. Календар анализа образовног и васпитног рада и остваривање Годишњег плана 
рада школе 

 
 

Активност Време реализације 
усвајање Годишњег плана рада школе до 15.09.2020. 
анализа вођења евиденције и друге школске документације 15.11.2020. 
анализа успеха у првом класификационом приоду 4  до 6.11.2020. 
анализа постигнутих резултата у I полугодишту 1. до 3.2.2021. 
анализа успеха у трећем тромесечју  19 до 21.4.2021. 
анализа постигнутих резултата на такмичењима  након такмичења 
анализа резултата на годишњим испитима до 18.06.2021. 
 

 6.4. Календар такмичења ученика 
 

 
Активност Време реализације 

Такмичења за ученике на свим одсецима,  до краја маја 2021. 
Међуокружно такмичење клавириста, хармоникаша, гудача, 
дувача и гитаре  

( сходно договору на нивоу оба 
Округа ); 

Републичко такмичење ученика и студената музике  април 2021. год. 
65. Фестивал музичких школа Србије   мај 2021. год. 
Међународно такмичење '' Петар Коњовић ''  2021.год. 
20. такмичење ''Млади виртуоз”, Београд мај 2021. 
Републичко такмичење младих пијаниста  мај 2021. год 
Међународно такмичење пијаниста , Ниш март 2021. год. 
18. Интернационално такмичење младих хармоникаша '' 
Звездане стазе '' - Крагујевац 

март 2021.г. 

Међународни фестивал хармонике ''МЕХ-ФЕСТ” март 2021.год. 
Међународни фестивал хармонике ''Акордеон фест” Књажевац март/април 2021.год. 
26. Међународно такмичење '' Дани хармонике '' - Смедерево мај 2021.год. 
18. Такмичење дрвених гудача - Пожаревац април 2021.год. 
Међународни “Guitar Art” - фестивал, Београд март 2021.год. 
Остала такмичења у складу са договором на одсецима и 
активима 

по плану 
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6.5. Списак уџбеника и приручника 

 

Списак уџбеника који ће  се користити у настави у школској 2020/21. години :  

Литература  за одсек  хармонике: 
I рaзред:  

1. З.Ракић: Хармоника  за  2.разред основне музичке школе (уџбеник); 
2. З. Ракић: Хрестоматија за хармонику; 
3. З. Ракић: Композиције за хармонику; 
4. В. В.Терзић: Школа за хармонику, 2.свеска; 
5. А.Факин: Школа за хармонику, 2.свеска; 
6. Л. Међери: Избор композиција за хармонику, 1.свеска; 
7. М. Барачков: Избор композиција за хармонику, 1.свеска. 

II  разред: 
1. В. В. Терзић: Школа за хармонику, II свеска;  
2. З. Ракић: Хармоника за 2. разред основне музичке школе (уџбеник); 
3. З. Ракић: Хрестоматија за хармонику; 
4. З. Ракић: Композиције за хармонику; 
5. А. Факин: Школа за хармонику, II свеска;  
6. Л. Међери: Избор композиција за хармонику, I свеска; 
7. М. Барачков: Избор  композиција за хармонику,  I свеска. 

III разред: 
1. В. В. Терзић: Школа за хармонику, III свеска;  
2. З. Ракић: Хармоника за 3. разред основне музичке школе (уџбеник);  
3. З. Ракић: Хрестоматија за хармонику; 
4. З. Ракић: Композиције за хармонику; -З. Вукосављев:  
5. Избор композиција за хармонику за 3. и 4. разред - 1. и 2. Свеска;  
6. А. Факин: Школа за хармонику, II свеска; 
7. Л. Међери: Избор композиција за хармонику, II свеска;  
8. М. Барачков: Избор композиција за хармонику, II свеска. 
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IV разред: 

1.  В. Терзић: Избор етида и композиција, I свеска; 
2. З. Ракић: Хармоника за 4. разред основне музичке школе (уџбеник);  
3. З. Ракић: Хрестоматија за хармонику; -З. Ракић: Композиције за хармонику;  
4. З. Вукосавњев: Избор композиција за хармонику за 3. и 4. разред - 1. и 2. Свеска;  
5. А. Факин: Школа за хармонику, III свеска; 
6. Л. Међери: Избор композиција за хармонику, II свеска;  
7. М. Барачков: Избор композиција за хармонику, II свеска. 

 
V разред: 

1. В. В. Терзић: Избор етида и композиција, II и III свеска; 
2. З. Ракић: Хармоника за 5. разред основне музичке школе (уџбеник);  
3. З. Ракић: Хрестоматија за хармонику; 
4. З. Ракић: Композиције за хармонику;  
5. З. Вукосавњев: Избор композиција за хармонику за 5. и 6. разред - 1. и 2. свеска; 
6. З. Ракић: Хармоника - албум за младе; -А. Факин: Марљиви хармоникаш;  
7. М. Барачков: Избор композиција за хармонику, III свеска; 
8. Л. Међери: Избор композиција за хармонику, III свеска. 

 
VI разред: 

1. В. В. Терзић: Избор етида и композиција, II и III свеска;  
2. З. Ракић: Хармоника за 6. разред основне музичке школе (уџбеник); 
3. З. Ракић: Хрестоматија за хармонику;  
4. З. Ракић: Композиције за хармонику;  
5. З. Вукосавњев: Избор композиција за хармонику за 5. и 6. разред - 1. и 2. свеска; 
6. З. Ракић: Хармоника - албум за младе; -А. Факин: Марљиви хармоникаш;  
7. М. Барачков: Избор композиција за хармонику, III свеска; 
8. Л. Међери: Избор композиција за хармонику, III свеска. 

 
Разна литература домаћих и страних аутора за ученике који ће представљати школу на разним 
такмичењима. 
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Литература  за одсек  гитаре: 

I разред:  
1. Ј. Јовичић: Школа за гитару, I део; 
2. Ј. Јовичић: Почетница за гитару; 
3. M.Ђулијани: Техничке вежбе; 
4. Хуберт Кепел: Техничке вежбе; 
5. В. Андре: Збирка композиција за гитару; 
6. Eдо Ђуга: избор композиција; 
7. Вера Огризовић: Збирка композиција Мој први концерт; 
8. Шира литература по избору наставника, а у складу са програмом. 

II разред: 
1. Ј. Јовичић: Школа за гитару, I и II део; 
2. Ј. Јовичић: Избор лаких етида за гитару; 
3. В. Андре: Збирка композиција за класичну гитару; 
4. Х. Сагрерас: Лекције за гитару;  
5. Шира литература по избору наставника. 

III разред: 
1. Ј. Јовичић: Школа за гитару, II део; 
2. Х. Сагрерас: Лекције за гитару; 
3. В. Андре: Збирка композиција за гитару;  
4. Д. Богдановић: Шест дечјих комада; 
5. Шира литература по избору наставника. 

IV разред: 
1. Ј. Јовичић: Школа за гитару II и III део; 
2. В. Андре: Збирка композиција за гитару;  
3. Х. Сагрерас: Лекције за гитару ;  
4. М. Ђулијани: 120 арпеђа, оп. 1; 
5. Ф. Сор: Етиде, оп. 31/I и II; - Ј. А. Логи: Партита; 
6. Ј. Дауленд: Лаки комади;  
7. Д. Богдановић: Шест дечјих комада;  
8. Шира литература по избору наставника. 

V разред: 
1. Ј. Јовичић: Школа за гитару, II и III део; 
2. В. Андре: Збирка композиција за гитару;  
3. Х. Сагрерас: Лекције за гитару;  
4. Шира литература по избору наставника.  

VI разред 

1. Ј. Јовичић: Школа за гитару, III, IV и V део - само делови предвиђени програмом и 
прилагођени способностима ученикa. 
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Литература  за одсек  клавира 
I разред: 

1. Jедна од почетних школа за клавир – Томсон, Јела Кршић,Николајев; 
2. Бајер: Школа за клавир – од вежбе 85 и даље; 
3. Диверноа: Етиде оп. 76 – основне вежбе за клавир; 
4. Черни: Оп. 599, оп. 139, I свеска; 
5. Гњесина: Клавирска абецеда, избор; 
6. Лешхорн: Мелодичне етиде оп. 192, избор; 
7. М. Лили Петровић Школица за клавир Ниво А и Ниво Б; 
8. М. Лили Петровић Увођење у музику и свирање на клавиру сапрофесором; 
9. А. Артабаљевскаја Први сусрет са музиком и друге композиције одговарајуће тежине. 

II разред: 
1. Клавирска читанка за ученике 2. разреда- Јела Кршић;  
2. -Диверноа оп. 176 (избор) ; 
3. Лемоан оп. 37 - дечје етиде ( избор) ; -Школица за клавир - Лили Петровић ниво Ц. 

III разред: 

1. Клавирска вежбанка за ученике 3. разреда - Јела Кршић; 
2. Избор Композиције : етиде Лемоан оп. 37, Черни оп. 599, Диверноа оп. 276, 
3. Гедике оп. 32.  
4. Избор полифоних композиција, мале композиције, мали прелудијуми. 

IV разред: 
1. Клавирска хрестоматија за ученике 4. разреда - Јела Кршић; 
2. Избор композиције - етиде : Беренс оп. 61, Черни оп.849, оп. 299; -Полифоне композиције 

Ј.С.Бах Мали Прелудиуми; -Сонатине : Моцарт, Бетовен, Плементи, Кулау ( избор). 
V разред: 

1. Клавирска Хрестоматија за ученике 5. разреда - Јела Кршић; 
2. Етиде ( избор ) Черни оп. 299 (III и IVи св.) Крамер Булов;  
3. Полифоне Композиције: прелудијуми, двогласне инвенције; 
4. Сонате ( избор ) Ј. Хајдн, Моцарт, Бетован; -Комади по избору, варијације. 
5. Наши композитори за младе пијанисте-Ј.Кршић-Д.Шишмановић 
6. Мајине минијатуре за клавир-Радомир Јанковић 

VI разред: 
1. Клавирска Хрестоматија за ученике6 разреда - Јела Кршић;  
2. Избор етида : Черни оп. 299, оп. 740 , Крамер Булов;  
3. Полифоне композиције:Ј.С.Бах двогласне инвенције, трогласне инвенције; 
4. Сонате :Моцарт, Хајдн, Бетовен идр. ;  
5. Комади по избору : Ф. Шопен, Бетовен, Кавалевски, Дебиси идр. ;  
6. Наши композитори за младе пијанисте 1. и 2.-Ј.Кршић-Д.Шишмановић 
7. Мајине минијатуре за клавир-Радомир Јанковић 
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Литература  за одсек  кларинета 

I разред: 
1. Бруно Брун: Школа  за кларинет број 1 
2. Радивој Лазић: Учим кларинет број 1и 
3. Остала литература сличне тежине по избору наставника 

II разред: 
Етиде 

1. Бруно Брун: Школа за кларинет број 1, 2 
2. Радивој Лазић: Учим кларинет број 1, 2 и остала одговарајућа 
3. литература по избору наставника, предвиђена програмским 
4. захтевима. 

Комади 
Комади по избору наставника адекватне тежине 
III разред: 

1. Бруно Брун : Школа за кларинет број 1, 2, 3; 
2. Радивој Лазић: Учим кларинет број 1, 2, 3 и  
3. остала одговарајућа литература по избору наставника, предви-ђена програмским 

захтевима; 
4. Комади по избору наставника адекватне тежине. 

IV разред: 
1. Бруно Брун: Школа за кларинет број 2, 3; 
2. Радивој Лазић: Учим кларинет број 3, 4 и остала одговарајућа литература по избору 

наставника, предвиђена програмским захтевима; 
3. Комади по избору наставника адекватне тежине. 

V разред: 
1. Клозе: Техничке вежбе; 
2. Лефевр: Техничке вежбеи остала одговарајућа литература по избору наставника, 

предвиђена програмским захтевима; 
3. Комади по избору наставника адекватне тежине. 

VI разред: 
1. Клозе: Техничке вежбе; 
2. Лефевр: Техничке вежбе и остала одговарајућа литература по избору наставника, предвиђена 

програмским захтевима; 
3. Комади по избору наставника адекватне тежине. 

Литература  за одсек  виолине: 

I разред: 
1. А. С. Шаљман: Бићу виолиниста (I свеска А); 
2. К. Тахтаџиев: Виолина 1; 
3. Фортунатов: Млади виолиниста (I свеска); 
4. М. Гарлицкиј, К. Родионов, Ј. Уткин, К. Фортунатов: Хрестоматија I–II разред; 
5. Б. Ферара: Школа за виолину; 
6. Ј. Јорданова: Буквар за мале виолинисте; 
7. З. Мемедовић: Учим да свирам виолину; 
8. Д. Марковић: Почетна школа за виолину, I свескa.  
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II разред: 
1. Грегоријан: Скале 
2. Х. Шрадик: Школа виолинске технике (I свеска) 
3. „Изабране етиде” различитих аутора I–III разреда (издање Москва, „Музика”) 
4. А. С. Шаљман: Бићу виолиниста (I свеска А) 
5. К. Тахтаџиев: Виолина 2 
6. Фортунатов: Млади виолиниста (I свеска) 
7. М. Гарлицкиј, К. Родионов, Ј. Уткин, К. Фортунатов: 
8. Хрестоматија I–II разред и II–III разред 
9. Б. Ферара: Школа за виолину 
10. Ј. Јорданова: Буквар за мале виолинисте 
11. Д. Марковић: Почетна школа за виолину, I и II свеска 

III разред: 
1. Дејан Марковић  “Нека увек буде песма”,  
2. Школа за виолину II; Дејан Марковић  “Коло око света”,  
3. Школа за виолину III; Дејан Марковић   
4. “Нека увек буде песма”,мали комади за виолину и клавир II;  
5. К. Фортунатов, М. Гарлицкиј, К. Родионов  Избор етида за виолину, II свеска, за ученике 

IIIIV р;Милорад Ђуришић  Композиције за виолину и клавир. 
IV разред: 

1. Дејан Марковић “Коло око света”, 
2. Школа за виолину III;  
3. К. Фортунатов, М. Гарлицкиј, К. Родионов  Избор етида за виолину за ученике IIIIV 

разреда, II св;  
4. К. Фортунатов  Избор етида за виолину за ученике IVV разреда, III свеска; 
5. Дејан Марковић  Мали комади за виолину и клавир III. 

V разред: 
1. А. Григоријан: Скале и арпеђа;Дејан Марковић  “Коло око света” Школа за виолину III; 
2. Дејан Мирковић  Мали комади за виолину и клавир III; 
3. К. Фортунатов  Избор етида за виолину за ученике IVV разреда, III свеска. 

VI разред: 
1. А. Григоријан: Скале и арпеђа;  
2. Појединачна дела  цикличне композиције и велике форме И остала литература 

предвиђена по плану и програму. 
 
Литература за солфеђо: 

1. Боривоје Поповић: I,II,III,IV,V,VI разред,  
2. Влада Јовановић: I,II,III,IV,V,VI разред, 
3. Јасмина Михаљица и Весна Цветковић:Солфеђо за I,II разред; 
4. Александра Јовић Милетић и Зоран Николић: Солфеђо за III,IV разред. 
5. Александра Јовић Милетић, Зоран Николић и Гордана Стојановић: Солфеђо за V,VI 

разред. 
Литература за теорију музике: 

1. Марко Тајчевић: Основа теорије музике; 
2. Дејан Деспић: Теорија музике. 
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Литература за хор: 
За наставу хора користи се литература домаћих и страних композитора, двогласне, трогласне и 
четворогласне композиције по плану и програму. 
Литература за камерну музику: За камерну музику користи се литература домаћих и страних 
композитора, по плану и програму 
 
У Зајечару                                                                                       в.д. директор школе 
08.05.2020. године 
                                                                                                            Љиљана Ђаковић  
 

6.6. Табеларни преглед бројног стања ученика 
 

 
Р а з р е д: I II III IV V VI Свега 

Кларинет  2 4 3 5 - - 14 
Клавир 13 14 21 14 10 18 90 
Гитара 9 1 9 9 2 7 37 
Виолина 7 12 10 6 4 6 45 
Хармоника 5 12 6 5 6 6 40 

С в е г а:  35 45 49 39 22 37 226 
 
 
 У бројно стање ученика, додају се и ученици припремног разреда (16 ППП). Настава је 
организована у две смене, у супротној у односу на основну школу. 
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6.7.Преглег недељног задужења наставника 
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Презиме и име 

 
 

Настава 

Припр
емање 
и 
плани
рање 
настав
е 

Разредн
о 
стареш
инство 

Вођењеш
колскееви
дениције 
и 
издавањеј
авнихисп
рава 

Јани 
наступи 
ученика 

Рад са 
родите
љима 

Рад у 
комис
ијама 
и 
струч
ним 
орган
имаш
коле 

Стру
чно 
усавр
шава
ње 

 
 
 

% редо
вна 

до
д, 
до
п. 

ук
у 

пн
о 

1. Обрадовић - Костић  Весна 25 / 25 10 1 1 1 0,5 1 0,5 100 

2. Јовановић Станоје 
 

25  / 25 10 1 1 1 0,5 1 0,5 100 

3. Ристић Ива 24 / 24 10 1 1 1 1 1 1 100 

4. ВеличковићАна 
 

24 / 24 10 1 1 1 1 1 1 100 

5. Петровић Милена  
 

24 / 24 10 1 1 1 1 1 1 100 

6. Милосављевић  Милица 
(клавир+корепетиција) 

25 / 25 10 1 1 1 0,5 1 0,5 100 
(40+60) 

7. Ристић Предраг 
(клавир+корепетиција) 

25 / 25 10 1 1 1 0,5 1 0,5 100 
(60+40) 

8. Ракић Душан 22 2 
 

24 
 

10 1 1 1 1 1 1 100 

9. Раденковић Жељко 22 2 24 10 1 1 1 1 1 1 100 

10. Ђорђевић Душан 22 2 24 10 1 1 1 1 1 1 100 

11. Смичковић  Братислав 25 / 
 

25 
 

10 1 1 1 0,5 1 0,5 100 

12. Ђорђевић  Јован 23  1 
 

24 
 

10 1 1 1 1 1 1 100 

13. Иван Костић 
 

23 1 24 10 1 1 1 1 1 1 100 

14. Поповић  Милош 25 / 25 10 1 1 1 0,5 1 0,5 100 

15. Милорадовић  Борис 24 / 24 10 1 1 1 1 1 1 100 

16. Милошевић Никола 24 / 24 10 1 1 1 1 1 1      100 

17. Милошевић Предраг 
(гитара+камерна муз.) 

15 / 15      6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 60 
(50+10) 

18. Петровић  Драгана 
(солфеђо) 

10  2 22 10 1 1 1 1 2 2 100 

19. Смичковић Микаела 
(солфеђо) 

20 
 

2 
 

22 
 

10 / 2 1 1 2 2 100 

20. Јовановић Наташа 
(солфеђо+теорија+хор) 

  20 2 22 10 / 1 2 1 2 2     100 
(60+20 
+20) 

21. Николић Сандра 10 2 12 5 / 1 1 / 0,5 0,5 50 
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Ред.бр. Презиме и име Ангажовање % 
1.  Ђаковић Љиљана  в.д.директор 100% 
2.  Милутиновић  Јасмина секретар 100% 
3.  Ивановић  Биљана шеф рачуноводства 100% 
4.  Панчић  Драган клавирштимер 100% 
5.  Тодоровић Угљеша нототекар 50% 
6.  Веселиновић  Јасминка спремачица, курир 100% 
7.  Петковић  Татјана спремачица, курир 100% 
8.  Татјана Милисављевић Петровић педагог 50% 
9.   домар, мајстор 50% 

 
6.8. Распоред часова 

 
За Распореде часова за ову школску годину задужени су сви наставници посебно. У 

складу са дописом МПНТР бр.601-00-00027/4/2020-15 од 19.08.2020.године часови трају по 30 
минута поштујући да између сваке особе удаљеност буде најмање 1 метар у ваком смеру (4 
квадратна метра по особи). Потребно је планирати активности које не предвиђају рад у великим 
групама  и ближи физички контакт ученика и наставника. Очекује се да наставници током радне 
недеље просечно 1 сат дневно посвете пажњу додатне подршке ученицима у учењу и сарадњи са 
родитељима  (путем канала комуникације коју договоре  са ученицима и родитељима и путем 
платформе за учење на даљину). Препоручено је и школама је дата аутономија у складу са 
просторним ресурсима и специфичностима да организује наставу на отвореном простору, летње 
учионице, школско двориште или околни простор  који омогућава обухват ученика из више 
одељења и различитог узраста. 

Током септембра 2020. године, посебно у првој недељи септембра, у оквиру редовне 
наставе и других облика рада са ученицима потребно је предвидети  информативно савеетодавни 
рад на тему пандемије и заштите од COVIDA – 19, водећи рачуна о узрасту ученика и поштовању 
усвојених правила понашања.  

Након сваког часа планира се пауза најмање 15 минута  за проветравање и брисање 
учионице или сале у којој се настава одвија. Групна настава у поменутим групама се може 
реализовати непосредним радом , наставом на даљину  или комбинованим моделом у складу са 
могућностима школе, оперативним планом рада школе као и у складу са изјашњавањем родитеља  
о начину похађања наставе њихове деце.  

Имајући у виду чињенице да сваки разред има наставу по распореду и у преподневној и у 
поподневној смени, да постоје две или више група за сваки предмет, сви ови модели могу да се 
комбинују у оквиру постојећег распореда који се у школи усвоји, уз могућност флексибилног 
кориговања а у складу са Препоруком Заједница Музичких и Балетских школа Србије.  

Ученицима ће часови бити организовани по распореду који ће договорити са наставником, 
у складу са обавезама које имају у основној школи. Уколико се родитељи определе за похађање 
наставе на даљину , распоред ће такође бити усклађен са осталим обавезама ученика. Групна 
настава у оквиру група од 2,3,4,6,8,9 и 16 ученика се може реализовати непосредним радом у 
учионици уз поштовањем  свих препоручених мера.  

Распореди часова биће уписани у Дневнике образовно-васпитног рада сваког наставника 
индивидуалне наставе и наставе камерне музике, а часови групне наставе су истакнути на 
Огласној табли. 
За часове групне наставе задужени су наставници солфеђа уз поштовање  мера безбедности 
ширења инфекције вируса Covid 19.                                              
          Сви распореди часова наставника (индивидуалне наставе и наставе камерне музике, као и 
групне наставе и  хора) саставни су део Анекса Годишњег плана рада Школе. 
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РАСПОРЕД ЧАСОВА СОЛФЕЂА, ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ И ХОРА 
Наставник: Драгана Петровић 

 
 

ПРЕ ПОДНЕ 
Час Време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 
1. 8.00-8.30 IV раз. 

 
  IV раз. 

 
 

2. 8.45-9.15 VI-1.група  
 

 VI-1.група  

3. 9.30-10.00 V раз.  
 

 V раз.  

4. 10.15-10.45 VI-2.група  
 

 VI-2.група  

5. 11.00-11.30 
 

III раз.   III раз.  

ПОСЛЕ ПОДНЕ 
1. 14.00-14.30   

 
   

2. 14.45-15.15   
 

   

3. 15.30-16.00  I-1.група  
 

 I-1.група 

4. 16.15-16.45  II раз.  
 

 II раз. 

5. 17.00-17.30  Припремни 
разред 
1.група 

  Припремни 
разред 
1.група 

6. 17.45-18.15  I р-2.група 
 

  I р-2.група 
 

7. 18.30-19.00  Припремни 
разред 
2.група 

  Припремни 
разред 
2.група 
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РАСПОРЕД ЧАСОВА СОЛФЕЂА 
Наставник: Наташа Јовановић 

 
 

  ПРЕ ПОДНЕ 
Час Време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 
1. 8.00-8.30 II-1. група 

 
  II-1. група  

2. 8.45-9.15 III-1.група  Теорија муз 
1.група 

III-1.група  

3. 9.30-10.00 III-2.група  Теорија муз 
2.група 

III-2.група  

4. 10.15-10.45 VI раз.  Теорија муз 
3.група 

VI раз.  

5. 11.00-11.30 
 

     

6. 11.30-12.00 
 

     

ПОСЛЕ ПОДНЕ 
1. 14.00-14.30  II-2.група 

 
  II-2.група 

2. 14.45-15.15  III-3.група 
 

  III-3.група 

3. 15.30-16.00    
 

  

4. 16.15-16.45    
 

  

5. 17.15-17.45   Теорија муз 
4.група 

  

6. 18.00-18.30 Хор –А  Хор –Б 
 

  

7. 18.30-19.00 Хор –А  Хор –Б 
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РАСПОРЕД ЧАСОВА СОЛФЕЂА 
Наставник: Микаела Смичковић 

 

ПРЕ ПОДНЕ 
Час Време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 
1. 8.00-8.30  IV разред 1. 

Гр.   08:00-
08:30 

9.ученика 

  IV разред 1. 
Гр.   08:00-

08:30 
9.ученика 

2. 8.45-9.15  III разред    
08:45-09-15 
7.ученика 

  III разред    
08:45-09-15 
7.ученика 

3. 9.30-10.00  IV разред 2. 
група   

09:30-10:00 
5.ученика 

  IV разред 2. 
група   09:30-

10:00 
5.ученика 

4. 10.15-10.45  VI разред   
10:15-10:45 
7.ученика 

  VI разред   
10:15-10:45 
7.ученика 

5. 11.00-11.30 
 

 V разред   
11:00-11:30 
10.ученика 

  V разред   
11:00-11:30 
10.ученика 

6. 11.30-12.00 
 

     

 ПОСЛЕ ПОДНЕ  
1. 14.00-14.30      
2. 14.45-15.15      
3. 15:00-15:30 II разред 1. 

група    
8.ученика 

  II разред 1. 
група    

8.ученика 

 

4. 15.45-16.15 VI разред    
7.ученика 

  
 

VI разред    
7.ученика 

 

5. 16.30-17:00 II разред      
2.група   

9.ученика 

  
 

II разред      
2.група   

9.ученика 

 

6. 17.15-17.45 III разред   
10.ученика 

  III разред   
10.ученика 

 

7. 18.00-18.30 I разред   
13.ученика 

  I разред   
13.ученика 

 

8. 18.30-19.00      
 

Напомена: На основу распореда теоретских предмета наставници предмета индивидуалне 
наставе конципирају распоред часова у складу са сменом и наставом ученика у редовној основној 
школи. Распоред часова индивидуалне и групне наставе мења се сваке недеље и управља по 
распореду рада матичне основне школе по ученику. 

Приликом израде распореда часова води се рачуна о оптерећености ученика наставом у 
једном дану и поштују се Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне 
школе. 
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  РАСПОРЕД ЧАСОВА СОЛФЕЂА 
Наставник: Сандра Николић 

 
ПРЕ ПОДНЕ 

Час Време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 
1. 8.00-8.30  I  разред 

(прва група) 
  I  разред 

(прва група) 
2. 8.45-9.15  V разред 

(прва група) 
  V разред 

(прва група) 
3. 9.30-10.00  VI  разред   VI  разред 
4. 10.15-10.45  V разред  

(друга 
група) 

  V разред  
(друга група) 

5. 11.00-11.30 
 

 IV разред  
(друга 
група) 

  IV разред  
(друга група) 

 
РАСПОРЕД ЧАСОВА -  КЛАСА КЛАВИРА 

Наставник: Ива Ристић 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА А 

 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА Б 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

Разред 
ученика 

Од До Разред 
ученика 

Од До Разред 
ученика 

Од До Разред 
ученика 

Од До 

1 III разред 8.00 8.30 V 
разред 

11.30 12.00 1  III разред 11:00 11:30    

2 V разред  8.45 9.15 III 
разред 

12.00 12.30 2 III разред 11:30 12:00    

3 IV разред 9.30 10.00  IV  
разред 

12.30 13.00 3 III разред 13:00 13:30    

4 IV разред 10.00 10.30  II 
разред 

13.30 14.00 4       

5 III разред 10.30 11.00  III 
разред 

14.15 14.45 5       

6  III разред 11.00 11.30 II 
разред 

15.00 15.30 6       

7 I разред 17.30 18.00 II 
разред 

15.45 16.15 7       

    II 
разред 

16.45 17.15         
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РАСПОРЕД ЧАСОВА -  КЛАСА КЛАВИРА 

Наставник: Милица Милосављевић 
 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА А 

 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА Б 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

Разред 
ученика Од До Разред 

ученика Од До Разред 
ученика Од До Разред 

ученика Од До 

1 IV  раз. 8.30 9.00 IV раз. 9.50 10.20 1       

2 VI раз. 15.00 15.30 4.раз. 10.30 11.00 2       

3 II раз. 15.45 16.15 корепетиција   3       

4 корепетиција      4       

 

 
РАСПОРЕД ЧАСОВА -  КЛАСА КЛАВИРА 

Наставник: Станоје Јовановић 
 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА А 

 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА Б 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

Разред 
ученика Од До Разред 

ученика Од До Разред 
ученика Од До Разред 

ученика Од До 

1 VI раз. 8.00 8.30 IV  раз. 8.30 9.00 1       

2 VI раз. 8.45 9.15 III раз. 9.15 9.45 2       

3 VI раз. 9.15 9.45 VI раз. 10.00 10.30 3       

4 VI раз. 10.00 10.30 IV раз. 10.35 11.05 4       
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5 VI раз. 10.45 11.15 II раз. 13.30 14.00 5       

6 VI раз. 11.15 11.45 III раз. 14.05 14.35 6       

7 III раз. 11.45 12.15    7       

8 IV раз. 16.45 17.15    8       

 
РАСПОРЕД ЧАСОВА -  КЛАСА КЛАВИРА 

Наставник: Ана Величковић 
 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА А 

 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА Б 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

Разред 
ученика Од До Разред 

ученика Од До Разред 
ученика Од До Разред 

ученика Од До 

1 I раз. 08:30 09:00 III раз. 08:15 08:45 1 I раз. 08:30 09:00 III раз. 08:15 08:45 

2 VI раз. 09:00 09:30 III раз. 09:15 09:45 2 VI раз. 09:00 09:30 III раз. 09:15 09:45 

3 III раз. 09:45 10:15   IV раз. 10:00 10:30 3 III раз. 09:45 10:15 IVраз. 10:00 10:30 

4 III раз. 10:30 11:00 V раз. 10:30 11:00 4 III раз. 10:30 11:00 V раз. 10:30 11:00 

5 II раз. 15:30 16:00 II раз. 11:00 11:30 5 II раз. 15:30 16:00 II раз. 11:00 11:30 

6 VI раз. 16:15 16:45 I раз. 18:15 18:45 6 VI раз. 16:15 16:45 I раз. 16:00 16:30 

7 III раз. 16:45 17:15 I раз. 18:45 19:15 7 III раз. 16:45 17:15 I раз. 17:15 17:45 

8 I раз. 18:30 19:00    8 I раз. 17:30 18:00    
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9 I раз. 19:00 19:30    9 I раз. 18:30 19:00    

 
РАСПОРЕД ЧАСОВА -  КЛАСА КЛАВИРА 

Наставник: Предраг Ристић 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА А 

 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА Б 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

Разред 
ученика Од До Разред 

ученика Од До Разред 
ученика Од До Разред 

ученика Од До 

1 6.разред 08:15 08:45 6.разред 09:00 09:30 1       

2 4.разред 08:45 09:15 5.разред 09:30 10:00 2       

3 3.разред 09:15 09:45 1.разред 16:00 16:30 3       

4 3.разред 09:45 10:15 2.разред 16:45 17:15 4       

5 3.разред 10:45 11:15    5       

6 3.разред 16:30 17:00    6       

7 2.разред 17:00 17:30    7       

 
 РАСПОРЕД ЧАСОВА -  КЛАСА КЛАВИРА  

Наставник: Милена Ћирић 
 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА А 

 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА Б 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

Разред 
ученика Од До Разред 

ученика Од До Разред 
ученика Од До Разред 

ученика Од До 

1 6. разред 8.15 8.45 4.разред 8.30 9.00 1    4.разред 8.30 9.00 
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2 5.разред 9.00 9.30 6.разред 9.30 10.00 2    4.разред 9.00 9.30 

3 6.разред 9.30 10.00 6.разред 10.45 11.15 3    5.разред 9.30 10.00 

4    4.разред 11.30 12.00 4    6.разред 10.45 11.15 

5    1.разред 15.00 15.30 5    1.разред 15.00 15.30 

6 6.разред 16:15 16:45 1.разред 16.00 16.30 6    1.разред 16.00 16.30 

7    1.разред 16.30 17.00 7    1.разред 16.30 17.00 

8    1.разред 17.15 17.45 8    1.разред 17.15 17.45 

9    1.разред 18.15 18.45 9    1.разред 18.15 18.45 

10    1.разред 18.45 19.15 10    1.разред 18.45 19.15 

 

 
РАСПОРЕД ЧАСОВА -  КЛАСА КЛАВИРА 

Наставник: Весна Обрадовић Костић 
 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА А 

 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА Б 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

Разред 
ученика Од До Разред 

ученика Од До Разред 
ученика Од До Разред 

ученика Од До 

1 3.разред 8:05 8:35 5.разред 8:10 8:40 1       

2 2. разред 8:35 9:05    2       

3 2. разред 9:10 9:40 5.разред 9:20 9:50 3       
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4 Исидора 
Јевремовић,3 9:45 10:15 

5. разред 
9:55 10:25 4       

5 6. разред 10:20 10:50 

5. разред 
10:30 11:00 5       

6 3. разред 11:00 11:30 5. разред 11:00 11:30 6       

7    4. разред 11:35 12:05 7       

8       8       

9    2. разред 14:35 15:05 9       

10 6. разред 15:05 15:35    10       

11 2. разред 15:45 16:15     11       
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РАСПОРЕД ЧАСОВА -  КЛАСА ВИОЛИНЕ 

Наставник: Јован Ђорђевић 
 

Редн
и 

број 
часа 

НЕДЕЉА А 

 

Редн
и 

број 
часа 

НЕДЕЉА Б 

(дани у 
недељи) 

Понедељак
-четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

(дани у 
недељи) 

Понедеља
к-

четвртак 

Време 
(дани у 
недељи) 

Уторак-петак 
Време 

Разред 
ученика 

Од До 
Разред 
ученик

а 
Од До Разред 

ученика Од До Разред 
ученика Од До 

1 II разред 8.45 9.15  IV 
разред 8.30 9.00 1 

II разред 
8.45 9.15 IV разред 8.30 9.00 

2 III разред 9.15 9.45 VI 
разред 9.00 9.30 2 

III разред 
9.15 9.45 VI разред 9.00 9.30 

3 

III разред 
9.45 10.15 V 

разред 9.30 10.00 3 

III разред 
9.45 10.15 V разред 9.30 10.00 

4 

III разред 
10.15 10.45    4 

III разред 
10.15 10.45    

5 

III разред 
10.45 11.15    5 

III разред 
10.45 11.15    

8 II разред 16.00 16.30    8 II разред 16.00 16.30    

9 IV разред 16.30 17.00 разред 
I 15.00 15.3

0 9 IV разред 16.30 17.00 I разред 15.00 15.30 

10    II 
разред 15.30 16.0

0 10    II разред 15.30 16.00 

11    I 
разред 16.00 16.3

0  11    I разред 16.00 16.30 
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РАСПОРЕД ЧАСОВА -  КЛАСА ВИОЛИНЕ 
Наставник: Иван Костић 

 
 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА А 

 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА Б 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

Разред 
ученика Од До Разред 

ученика Од До Разред 
ученика Од До Разред 

ученика Од До 

1 2.разред 14:30 15:00 3.разред 8:15 8:45 1       

2 1.разред 17:30 18:00 4.разред 8:45 9:15 2       

3 4.разред 18:00 18:30 3.разред 9:15 9:45 3       

4 1.разред 18:30 19:00 6.разред 9:45 10:15 4       

5    6.разред 10:45 11:15 5       

6    6.разред 11:15 11:45 6       

7    2.разред 13:30 14:00 7       

8    2.разред 14:30 15:00 8       

9    2.разред 15:45 16:15 9       

10    2.разред 16:45 17:15 10       

11    1.разред 17:15 17:45  11       
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Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА А 

 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА Б 

(дани у недељи) 
Понедељак-

четвртак 
Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

Име и презиме 
ученика, разред Од До 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

1 Додатна,допунска 
настава 17:00 18:00    1       

 
 

РАСПОРЕД ЧАСОВА -  КЛАСА ВИОЛИНЕ 
Наставник: Братислав Смичковић 

 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА А 

 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА Б 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

1 2. разред 8:30 9:00 

3.разред 8:15 – 
8:45 

8:15 – 
8:45 

1       

2 6. разред 9:00 9:9,30 

4.разред 9:00 – 
9:30 

9:00 – 
9:30 

2       

3    

5.разред 9:30 – 
10:00  

9:30 – 
10:00  

3       

4    

4.разред 10:00 – 
10:30  

10:00 – 
10:30  

4       

5 2.разред 
14:30 

– 
15:00 

14:30 
– 

15:00 

5.разред 10:30 – 
11:00  

10:30 – 
11:00  

5       

6 2.разред 
15:30 

– 
16:00 

15:30 
– 

16:00 

5.разред 11:30 – 
12:00 

11:30 – 
12:00 

6       

7 2.разред 
16:00 

- 
16:30  

16:00 
- 

16:30  

   

7       

8 1.разред 
17:30 

– 
18:00  

17:30 
– 

18:00  

3.разред 14:00 – 
14:30  

14:00 – 
14:30  

8       
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9    

2.разред 14:30 – 
15:00 

14:30 – 
15:00 

9       

10    

3.разред 15:15 – 
15:45 

15:15 – 
15:45 

10       

11    

3.разред 15:45 – 
16:15 

15:45 
– 
16:15  11       
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РАСПОРЕД ЧАСОВА -  КЛАСА ГИТАРЕ 

Наставник: Борис Милорадовић 
 

Редн
и 

број 
часа 

НЕДЕЉА А 

 

Редн
и 

број 
часа 

НЕДЕЉА Б 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 
(дани у 
недељи) 

Уторак-петак 
Време 

(дани у 
недељи) 

Понедељак
-четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

Име и презиме 
ученика, разред Од До 

Име и презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

О
д 

Д
о 

Име и 
презиме 
ученика
, разред 

О
д 

Д
о 

1 6.разред 8:15 8:45 3.разред 8:15 8:45 1       

2 2.разред 8:45 9:15 4.разред 8:45 9:15 2       

3    4.разред 9:30 10:00 3       

4 4.разред  9:15 9:45 6.разред 10:00 10:30 4       

5 6.разред 16:1
5 

16:4
5 4.разред 10:30 11:00 5       

6 1.разред 17:3
0 

18:0
0 1.разред 15:00 15:30 6       

7    3.разред 15:30 16:00 7       

8    1.разред 16:00 16:30 8       

9    6.разред 11:00 11:30 9       
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РАСПОРЕД ЧАСОВА -  КЛАСА ГИТАРЕ 

Наставник: Никола Милошевић 
 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА А 

 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА Б 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

1 3.разред 10:30 11.00 4.разред 08:30 09:00 1       

2 3.разред 16:45 17:15 1.разред 15:00 15:30 2       

3 3.разред 08:00 08:30 1.разред 16:00 16:30 3       

4 3.разред 09:00 09:30 1.разред 16:45 17:15 4       

5 5.разред 10:00 10:30 1.разред 17:15 17:45 5       

6 6.разред 08:30 09:00 1.разред 18:15 18:45 6       

7 6.разред 15:15 15:45 1.разред 18:45 19:15 7       

8    3.разред  09:00 09:30 8       
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РАСПОРЕД ЧАСОВА -  КЛАСА ГИТАРЕ 

Наставник: Предраг Милошевић 
 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА А 

 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА Б 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

1 4.разред 08:30 09:00 4.рзред 08:30 09:30 1       

2 3.разред  10:00 11:00 5.разред 09:30 10:30 2       

3 6.разред 11:00 12:00 4.разред 10:30 11:30 3       

4 3.разред 16:15 17:15 4.разред 11:30 12:30 4       

 
РАСПОРЕД ЧАСОВА -  КЛАСА КЛАРИНЕТА 

Наставник: Милош Поповић 
 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА А 

 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА Б 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

1 3.разред 11:30 12:00 4.разред 8:30 9:00 1       

2 2.разред 14:30 15:00 4.разред 9:00 9:30 2       

3 2.разред 15:30 16:00 4.разред 9:45 10:15 3       
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4 4.разред 16:15 16:45 4.разред 10:45 11:15 4       

5 2.разред 17:00 17:30 3.разред 12:15 12:45 5       

6 3.разред 17:45 18:15  
1.разред 16:00 16:30 6       

7    2.разред 14:30 15:00 7       

8    2.разред 16:45 17:15 8       

9    2.разред 17:15 17:45 9       

 

 
РАСПОРЕД ЧАСОВА -  КЛАСА ХАРМОНИКЕ 

Наставник: Душан Ђорђевић 
 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА А 

 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА Б 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

1 4 разред 13.15 13.45 4 разред 8.30 9.00 1       

2 2 разред 14.15 14.45 4 разред 9.10 9.40 2       

3 2 разред 15.25 15.55 6 разред 9.45 10.15 3       

4 2 разред 16.00 16.30 4 разред 10.20 10.50 4       

5 3 разред 16.45 17.15 2 разред 13.30 14.00 5       
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6 1 разред 17.30 18.00 2 разред 15.45 16.15 6       

7 1 разред 18.30 19.00  2 разред 16.45 17.15 7       

 

 
РАСПОРЕД ЧАСОВА -  КЛАСА ХАРМОНИКЕ 

Наставник: Душан Ракић 
 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА А 

 

Редн
и 

број 
часа 

НЕДЕЉА Б 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи

) 
Уторак-

петак 

Време 
(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 
(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 
Време 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 
Име и 

презиме 
ученика
, разред 

Од До 
Име и 

презиме 
ученика, 
разред 

Од До 
Име и 

презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

1 2. раз 14,30 15,00 3.раз 9,15 9,45 1 2. раз 14,30 15,00 3.раз 9,15 9,45 

2 2. раз 15,30 16,00 5.раз 10,00 10,3
0 2 2. раз 15,30 16,00 2. раз 10,0

0 
10,3

0 

3 1. раз 16,00 16,30 2. раз 10,30 11,0
0 3 1. раз 16,00 16,30 5.раз 10,3

0 
11,0

0 

4 6.раз 16,30 17,00 1.раз 11,00 11,3
0 4 6.раз 16,30 17,00 5.раз 11,3

0 
12,0

0 

5 2.раз  17,00 17,30 5.раз 11,30 12,0
0 5 2.раз  17,00 17,30    

6 1.раз 17,30 18,00    6 1.раз 17,30 18,00    

7 5.раз 18,00 18,30    7 5.раз 18,00 18,30    

8 1.раз 18,30 19,00    8 1.раз 18,30 19,00    

9 5.раз 19,00 19,30    9 1.раз 19,00 19,30    
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10       10 5.раз 19,30 20,00    

 
РАСПОРЕД ЧАСОВА -  КЛАСА ХАРМОНИКЕ 

Наставник: Жељко Раденковић 
 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА А 

 

Редни 
број 
часа 

НЕДЕЉА Б 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

(дани у 
недељи) 

Понедељак-
четвртак 

Време 

(дани у 
недељи) 
Уторак-

петак 

Време 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

Име и 
презиме 
ученика, 
разред 

Од До 

1 1.разред   8,30 9,00 5.разред 9,00 9,30 1       

2 3.разред 9,15 9,45 5.разред 9,45 10,15 2       

3 3.разред 9,50 10,20 6.разред 10,15 10,45 3       

4 6.разред 10,45 11,15 6.разред 10,50 11,20 4       

5 2.разред 15,30 16,00 4.разред 13,00 13,30 5       

6 6.разред 16,15 16,45 3.разред 14,00 14,30 6       

7 3.разред 16,50 17,20    7       

 

 

 6.9. План и реализација јавних часова  2020/21.  

 

Редни број Месец Датум Време 

1.  Октобар 28.10.2020. 18:30 

2.  Новембар 25.11.2020. 
26.11.2020 –интерни час 

хармоника 

18:30 

3.  Децембар 30.12.2020. 18:30 
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22.12.2020. –интерни час 
хармоника 

4.  Јануар 27.01.2021. 18:30 

5.  Март 24.03.2021. 
30.03.2021. –интерни час 

хармоника 

18:30 

6.  Април 28.04.2021. 18:30 

7.  Мај 26.05.2021. 
24.05.2021. –интерни час 

хармоника 

18:30 

8.  Јун 21.06.2021. 18:30 
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6.10.Подела ученика по класама     шк. 2020-21. 
 

 

инструмент класа разред свега 
ученика 

недељни 
фонд I II III IV V VI 

 
Клавир 

Предраг Ристић 
 1 2 4 1 1 2 11  

Станоје Јовановић 
  1 4 3  6 14  

Весна О.Костић 
  4 3 1 5 2 15  

Милица Милосављевић 
  1  3  1 5  

Милена Ћирић 
 6   2 1 5 14  

Ива Ристић 
 1 4 5 3 2  15  

Ана Величковић 
 5 2 5 1 1 2 16  

Свега 13 14 21 14 10 18 90  

Гитара 

Борис Милорадовић 
 3 1 2 4 - 4 14  

Никола Милошевић 6  5 1 1 2 15  

Предраг Милошевић   2 4 1 1 8  

Свега 9 1 9 9 2 7 37  

Хармони
ка 

Жељко Раденковић  2 4 1 2 4 13  

Душан Ракић 4 4 1  4 1 14  

Душан Ђорђевић 1 6 1 4  1 13  

Свега 5 12 6 5 6 6 40  

Виолина 

Братислав Смичковић 1 5 4 2 3 1 16  

Јован Ђорђевић 
 3 3 4 2 1 2 15  

Иван Костић 3 4 2 2  3 14  

Свега 7 12 10 6 4 6 45  

Кларинет 
Милош Поповић 2 4 3 5   14  

Свега 2 4 3 5 - - 14  

УКУПНО 36 43 49 39 22 37 226  
 
 
 
 
 
 
 

 



 56 

6.11.Ученици путници  
 

Класа 
Број 

ученика 
путника 

Место одакле ученик 
путује 

Предраг Ристић 
 

- - 

Станоје Јовановић 
 

- - 

Весна О.Костић 
 

- - 

Милица Милосављевић 
 

- - 

Милена Ћирић 
 

- - 

Ива Ристић 
 

- - 

Ана Величковић 
 

- - 

Борис Милорадовић 
 

- - 

Никола Милошевић - - 
Предраг Милошевић - - 
Жељко Раденковић 1 Николичево 

Душан Ракић 1 Велики Извор 
Душан Ђорђевић 1 Гамзиграда 

Братислав Смичковић - - 
Јован Ђорђевић 

 
3 Лубица, Оснић, Јасикова 

Иван Костић 1 Гамзиграда 
Милош Поповић 1 Оснић 

Свега: 

 
 

7 

2 Оснић 
1 Николичево 

1 Лубница 
2 Гамзиград 

1 Велики Извор 
1 Јасикова 
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7.  Остваривање плана и програма у основној Музичкој школи  
7.1. Језик на коме се остварује програм 

 Језик на коме се остварује план и програм наставе и учења у ОМШ „Стеван Мокрањац“ у 
Зајечару је српски, на ћириличном писму. 
 

 7.2.Назив, врста и трајање свих програма образовања и васпитања  
 ОМШ „Стеван Мокрањац“ у Зајечару пружа могућност музичког образовања и васпитања 
на два нивоа: предшколском и основношколско 
 Предшколско музичко образовање и васпитање остварује се у трајању од годину дана. 
 Основно музичко образовање и васпитање остварује се у два образовна циклуса и обухввата 
Основно музичко образовање у шестогодишњем трајању 
 

7.3. Наставни план 
7.3.1. Наставни план за предшколско музичко образовање и васпитање  

Табела 1: План наставе предшколског музичког образовања и васпитања 

Трајање: 1 школска година Фонд часова 
нед. год. 

Предшколски програм 2 70 
(Приказ фонда часова на недељном и годишњем нивоу) 
 

7.3.2. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
А.ОБАВЕЗНИ ОДСЕЦИ 

ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ ШЕСТОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
(клавир,хармоника,гитара,виолина,кларинет) 

 
 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 
Први циклус Други циклус 

I II III IV V VI 
Фонд часова 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 
Инструмент 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 66 
Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 66 
Теорија музике - - - - - - - - - - 1 33 
Хор,камерна музика  - - - - - - 2 70 2 70 2 66 

СВЕГА 4 140 4 140 4 140 6 210 6 210 7 231 
  

7.3.3.Одсек за класичну музику шестогодишње образовање и васпитање  
Четворогодишње образовање и васпитање 

 
 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 
Први циклус Други циклус 

I II III IV 
Фонд часова 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 
Инструмент 2 70 2 70 2 70 2 66 
Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 66 
Теорија музике - - - - - - 1 33 
Хор,камерна музика - - - - 2 70 2 66 
СВЕГА 4 140 4 140 6 210 7 231 
 
 

7.4. Организација наставе 
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Ритам радног дана школе:  Настава у школи одвија се у току шест наставних дана у недељи.   
                                                    прва смена : од 7,30-12,00 
                                                    друга смена: од 13,30-20,00 
 
Квалификациони периоди:   ученици се најмање четири  пута годишње оцењују, али се успех 
ученика редовно прати на седницама стручног актива, Наставничком већу и Педагошког 
колегијума током школске године. Оцењивање у првом разреду је описно. 
 
У основној музичкој школи настава је организована као индивидуална, групна, разредна али и 
онлајн. Изводи се за следеће инструменте, одсеке и предмете: 
 

1. клавир 
2. хармоника 
3. виолина 
4. гитара 
5. кларинет 
6. солфеђо 
7. теорија музике 

 
У школској 2020/2021. год. раде ансамбли: 
 
1. камерни састав 
2. хор 
 
       Наставни план и програм основног музичког образовања и васпитања траје шест година 
(клавир, гитара, виолина и хармоника и кларинет) и остварује се у два образовна циклуса. 
       Настава у основној музичкој школи изводи се индивидуално (настава инструмента) и групно 
(настава солфеђа, припремног разреда, теорије музике, оркестра, хора, камерне музике) а у 
скалду са Стручним упутством за организовање и остваривање наставе непосредним путем и 
путем учења на даљину. Стручним упутством се реализује образовно васпитни рад у основној 
школи 2020/21. години , Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне 
школе, Закључка кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid 19 Председништво Заједнице 
музичких школа је на седници одржаној 18.8.2020. године донело препоруку за начин 
организовања и реализације образовно васпитног рада у музичким школама  од 1. Септембра 
2020. године. 
      Програм наставе и учења у основној  музичкој школи изводи се индивидуално  (настава 
инструмената и певање)  и групно (настава солфеђа , теорије музике , групно певање, хора и 
камерне музике). Група у програму наставе и учења за припремни разред може да има од 12-16 
ученика.  
       Група у програму настава и учење за предмет Солфеђо и Теорија музике може да има од 7-12 
ученика. Хор до 50 ученика. Када школа није у могућности да формира хор онда формира 
камерни ансамбл у групи до 12 ученика.  Групу у програму  наставе и учења за предмет Групно 
свирање  и Групно певање  на одсеку за Српско традиционално певање и свирање може да има од 
2 – 8 ученика. 
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Настава инструмента: 

У првом циклусу  шестогодишњег и четворогодишњег основног и музичког образовања и 
васпитања  час индивидуалне наставе и групног певања траје 30 минута. Час упоредог клавира за 
ученике соло певања и српског традиционалног певања траје 30 минута. У другом циклусу 
часови групне наставе и сви остали часови индивидуалне наставе трају 30 минута.  

Током шестогодишњег школовања у првом циклусу (првом, другом и трећем разреду) час 
траје 30 минута, а у другом циклусу шестогодишњег школовања (четврти, пети и шести разред) 
такође час траје 30 минута. 
Настава солфеђа и теорије музике: 

Настава солфеђа и теорије музике одвија се у групама. Часови трају по 30 минута. 
Настава припремног разреда  

Настава припремног разреда одвија се по групама. Часови трају по 30 минута. 
Настава хора, оркестра и камерне музике 

Настава камерне музике је обавезна за ученике четвртог, петог и шестог разреда виолине, 
хармонике као и за ученике трећег и четвртог разреда кларинета. Хор могу да прате и млађи 
узрасти добровољно, ко жели. 

Ученици који не свирају у камерном саставу  обавезни су да похађају наставу хора. 
Часови трају по 30 минута. 

Клавирска сарадња (корепетиција) 
Часове корепетиције имају ученици виолине и кларинета. За ученике прва три разреда 

виолине и прва два разреда кларинета настава корепетиције траје 15 минута, а за остале разреде 
30 минута. Корепетитор ради са учеником у присуству наставника главног предмета.                            
Додатна настава 

За ученике који се истичу својим талентом, знањем и напредовањем, организује се 
додатна настава. Организовање додатне наставе предлажу стручна већа предмета. Додатна 
настава је посебно намењена ученицима инструмента који се припремају за јавне наступе или 
такмичења. 
Допунска настава 

За ученике који у учењу имају тешкоће због којих не постижу задовољавајући успех, 
организује се допунска настава. Организовање допунске наставе предлажу стручна већа 
предмета. Програм допунске наставе у зависности је од идентификованих ученика и њихових 
потреба. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 60 

 
7.5.Распоред допуснке и додатне наставе 

 
ред. 
број 

 
Презиме  и  име 

Допунска настава Додатна настава 

Дан Време Дан Време 
 

     1. 
Предраг Ристић - - 

 
- - 

2. Јовановић Станоје - - 
 

- - 

3. Обрадовић - Костић  Весна - - 
 

- - 

4. Милосављевић  Милица - - 
 

- - 

5. Величковић Ана - - 
 

- - 

6. Ристић Ива - - 
 

- - 

7. Милена Ћирић - - 
 

- - 

8. Ракић Душан уторак 
 

12:00-13:00 петак 12:00-13:00 

9. Раденковић Жељко  
среда 

 
9:00 

 
среда  

 
9:00 

10. Ђорђевић Душан  
среда 

 
10:00 

 
среда 

 
11:00 

11. Смичковић  Братислав - - 
 

- - 

12. Ђорђевић  Јован  
понедељак 

 
10:45-11:15 

 
четвртак 

 
10:45-11:15 

13. Иван Костић          среда 
 

17:00-18:00 среда 17:00-18:00 

14. Поповић  Милош - - 
 

- - 

15. Предраг Милошевић 
 

- - - - 

16. Милорадовић  Борис 
 

- - - - 

17. Јовановић Наташа среда 
 

11,00 среда 16,00 

18. Петровић  Драгана среда 
 

9,00 среда 15,00 

19. Николић Сандра   
четвртак 

08:30-10:00 четвртак 08:30-10:00 

20. Смичковић Микаела  
четвртак 

14:30-15:00 понедељак 14:30-15:00 
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7.6. Начин и поступак остваривања прописаних планова и програма  
 
 

С обзиром на то да се у музичкој школи примењује претежно индивидуална настава, 
потребно је користити различите методе и осмишљено их бирати. Остваривање наставних 
планова и програма ће се процењивати кроз континуирано праћење наставе и постигнућа ученика 
(самовредновање).  

Остваривање наставних планова и програма ће се пратити и процењивати и кроз:  
 сталне састанке стручних органа,  
 праћење постигнутих циљева и задатака,  
 анализу (квантитативну и квалитативну) постигнућа ученика, 
 посете другим музичким школама и разменом искустава са тим школама,  
 учествовањем на школским, локалним, државним и међународним такмичењима, 

сусретима и осталим манифестацијама.  
 
Испити 

 
У основној музичкој школи полажу се следећи испити: 

• пријемни; 
• годишњи; 
• разредни; 
• поправни. 

 
Пријемни испит полаже се пре уписа у I разред, по правилу у јунском или августовском 

року. На пријемном испиту проверава се слух, ритам, музичка меморија. Ученици који су 
похађали програм припремног разреда, полажу пријемни испит. 
 

Годишњи испит из главног предмета полажу ученици III, IV, V и VI разреда 
шестогодишњег, као и II, III и IV разреда четворогодишњег основног музичког образовања и 
васпитања. 

Годишњи испит из солфеђа полажу ученици III и VI разреда шестогодишњег, као и II и IV 
разреда четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања. 

Годишњи испит из теорије музике полажу ученици VI разреда шестогодишњег и IV 
разреда четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања. 

Ученици који убрзано напредују полажу годишњи испит у три испитна рока, у јануарском, 
јунском и септембарском испитном року. 

Ученици који на годишњем испиту у IV и V разреду шестогодишњег основног музичког 
образовања и васпитања добију негативну оцену из главног предмета понављају разред. Ученици 
који на годишњем испиту добију негативну оцену из неког од осталих предмета полажу 
поправни испит у августовском року. 

Ученици разреда у којима нема годишњег испита оцењују се годишњом оценом. Ванредни 
ученици полажу годишњи испит из свих предмета, у свим разредима. 
 

Разредни испит полажу ученици који, у току школске године, нису похађали више од 
трећине укупног броја часова, а утврди се да нису савладали садржај наставног програма за тај 
разред. Ученици такође полажу разредни испит из предмета из којег није одржано више од 
трећине часова утврђених наставним планом. Ученици који добију негативну оцену на разредном 
испиту полажу поправни испит у августовском року, а ученици завршног разреда у јунском и 
августовском року. Ученици који не положе разредни испит понављају разред. 
 



 62 

Поправни испит полажу ученици са недовољном оценом из предмета из којег се не 
полаже годишњи испит и ученици са недовољном оценом на годишњем испиту из солфеђа, 
теорије музике и упоредног клавира. Ученици са недовољном оценом на годишњем испиту из 
главног предмета не могу да полажу поправни испит. Ученик који има до две недовољне 
закључене оцене полаже поправни испит у августовском року, а ученик завршног разреда у 
јунском и августовском року. 

 
Испит за ниво првог циклуса основног музичког образовања - контролни испит полажу 

ученици који нису завршили први циклус основног музичког образовања, а желе да се упишу у 
други циклус музичког образовања. 
 

Смотре се организују у циљу провере знања и напредовања ученика у току и на крају 
школске године према наставном плану и програму одговарајућег одсека и предмета и остварују 
се на основу школског програма. 
 

7.7.  Наставни програм 
7.7.1. Предшколско музичко образовање и васпитање  

 
Припремним разредом су обухваћена деца млађег узраста. Група предшколског узраста 

има до 15 ученика. 
 
Циљеви 

1. Развијање музикалности, интересовања и љубави према музици и уметности уопште. 
Музичко описмењавање и слушање музике. 

2. Усвајање великог броја песама са текстом. 
3. Упознавање са елементарним појмовима из теорије музике. 
4. Развијење смисла за импровизацију и способност активног слушања музичког садржаја.  

 
Задаци 

1. Стицање спознаје да је пут од звука ка слици само обрнут процес од слике ка звуку. 
2. Савладавање нотног писма, виолинског кључа, тактирања.  
3. Развијање слуха и гласовног опсега, развијање музичке меморије. 
4. Богаћење музичког фонда (дечје песме различитог карактера и садржаја и народне песме). 

 
 7.7.2. ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  
Циљ 

Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и за 
наставак школовања у средњој музичкој школи. 
 
Задаци 

1. Интензиван и континуиран рад на развоју ученикових музичких способности - спољашњег 
(контролног) и унутрашњег (менталног) слуха, осећаја за ритам, музичке меморије и музичке 
фантазије. 
2. Упознавање ученика са грађом, акустичким својствима и изражајним могућностима 
одабраног инструмента (ученика који су одабрали певање - са својствима људског гласовног 
апарата). 
3. Овладавање основном техником свирања на одабраном инструменту (за ученике певања - 
вокалном техником). 
 
4. Постизање разумевања значења и важности универзалних музичких изражајних средстава 
(темпа, ритма, метра, динамике, агогике, артикулације). 
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5. Основно музичко описмењавање (постизање вештине течног читања и писања нота у 
разним кључевима, брзог препознавања и разумевања најважнијих темповских, карактерних, 
метричких, динамичких, акцентних, агогичких и артикулационих ознака у нотном тексту и 
континуиран рад на развоју вештине спретног свирања или певања Prima vista). 
6. Усвајање основних знања из области музичке теорије и историје. 
7. Оспособљавање за самостално учење и вежбање. 
8. Стицање искуства јавног наступања  
9. Изградња навике редовног слушања уметнички вредне музике. 
10. Развијање естетских музичких критеријума. 

 
ШЕСТОГОДИШЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

(клавир, хармоника, виолина, гитара) 
 

КЛАВИР 
             

Циљ 
Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и за 

наставак школовања у средњој музичкој школи. 
           Задаци 

1. Интензиван и континуиран рад на развоју физиолошких и психолошких слуховних 
способности - спољашњег (контролног) и унутрашњег (менталног) слуха, навике 
размишљања у тонским представама (тонске контемплације) и потребе за изражавањем 
звуком (духовног слуха). 

2. Упознавање ученика са грађом клавира (резонантном кутијом, поклопцем, клавијатуром, 
системом полуга са чекићима, чивијама, жицама, пригушивачима, педалима, механиком 
производње звука...), његовим акустичким својствима (специфичношћу амплитуде 
клавирског звука, регистарском неуједначеношћу и феноменом аликвотне резонанце) и 
изражајним могућностима (тонским опсегом, динамичким дијапазоном и колористичким 
својствима). 

3. Овладавање основном техником свирања на клавиру - савлађивањем, на основном нивоу, 
свих врста техничких проблема: репетиција, трилера, тремола, лествица, позиционих и 
ванпозиционих арпеђа и фигурација, дуплих нота, акорада, скокова и полифоније. 

4. Постизање разумевања значења и важности универзалних музичких изражајних средстава 
(темпа, ритма, метра, динамике, агогике, артикулације, акцентуације и инструментације) и 
изградња способности њихове адекватне стилске употребе у процесу извођења музичког 
дела. 

5. Музичко описмењавање - постизање вештине течног читања и писања нота у виолинском 
и бас кључу, разумевање значења најучесталијих (нумеричких, графичких и вербалних) 
темповских, карактерних, метричких, динамичких, агогичких, акцентних и 
артикулационих ознака у нотном тексту и континуиран рад на развоју способности 
спретног свирања Prima vista. 

6. Усвајање основних знања из области музичке теорије, хармоније, контрапункта и 
музичких облика, као и основних знања из области музичке историје - ради изградње 
способности поузданог препознавања стилских епоха, њихових кључних карактеристика и 
уметничке вредности најуспелијих дела њихових истакнутих представника. 

7. Упознавање најзначајнијих дела из области клавирске литературе, њихове уметничке 
вредности и основних чињеница из биографија њихових аутора. 

8. Оспособљавање за самостално учење и вежбање. 
9. Стицање искуства редовног јавног наступања (самосталног и у ансамблу) изградња 

одговорног става у односу на висок стандард захтева савремене концертне и такмичарске 
праксе. 
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10. Изградња навике редовног слушања уметнички вредне музике (у виду тонског записа или 
концертног извођења). 

11. Развијање и профилирање естетских музичких критеријума (способности препознавања и 
адекватне процене уметничке вредности музичког дела или његове интерпретације). 

12. Развијање афирмативних етичких ставова према националној и светској пијанистичкој 
баштини, њеној важности у домаћој и светској музичкој култури, професији пијанисте 
(извођача и педагога) и значају његове улоге у друштву. 

 
ХАРМОНИКА 

Циљ 
Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и за 

наставак школовања у средњој музичкој школи. 
 
Задаци 

1. Упознавање са инструментом и деловима инструмента. 
2. Овладавање поставком инструмента. 
3. Овладавање техником интерпретације и основним врстама артикулације. 
4. Оспособљавање за самосталност у раду. 
5. Стицање основних елемената музичке писмености. 
6. Развијање осећаја за фразу, музички облик, карактер и стил композиције. 
7. Развијање музичког укуса. 
8. Извођење дурских и молских лествица, трозвука и четворозвука са одговарајућим 

захтевима. 
9. Упознавање метрике и ритма. 
10. Упознавање и анализа различитости интерпретације. 
11. Развијање интересовања за нове задатке и садржаје у области интерпретације на 

хармоници. 
 

ВИОЛИНА 
Циљ 

Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и за 
наставак школовања у средњој музичкој школи. 
 
Задаци 

1. Формирање психомоторних извођачких релација у којима водећу улогу треба да има 
асоцијативни доживљај звучне материје (унутрашњи слух). Развој појединца зависи од 
професионалног школовања музичког слуха који мора да води и организује извођачке 
покрете по принципу "од представе ка њеној реализацији", односно "од доживљаја звука 
према покрету". 

2. Овладавање основном техником свирања у складу са индивидуалним, анатомским, 
психофизичким и уметничким могућностима ученика. 

3. Развијање критичког односа према основним елементима музичког извођења и извођење 
композиција квалитетним тоном интонативно тачно, ритмички тачно. 

4. Постизање разумевања значења и важности универзалних музичких изражајних средстава 
(темпа, ритма, метра, динамике, агогике, артикулације, акцентуације и инструментације) и 
изградња способности њихове адекватне стилске употребе у процесу извођења музичког 
дела. 

5. Музичко описмењавање - постизање вештине течног читања и писања нота у и 
разумевање значења најучесталијих (нумеричких, графичких и вербалних) темповских, 
карактерних, метричких, динамичких, агогичких, акцентних и артикулационих ознака у 
нотном тексту. 
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6. Развијање стваралачко-извођачких способности. Развијање креативности у складу са 
музичким, емоционалним и интелектуалним способностима појединца. 

7. Усмеравање ученика за самостално бављење инструментом (формирање радних навика). 
8. Извођење програма у целини, напамет. 
9. Самостално увежбавање задате композиције. 
10. Самостално читање непознатог нотног текста. 
11. Учествовање ученика у раду оркестра, камерних састава и осталих облика групног 

музицирања. 
12. Активно учешће у музичком животу средине у којој живи. 

 
ГИТАРА 

Циљ 
Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и за 

наставак школовања у средњој музичкој школи. 
 
Задаци 

1. Успостављање међусобног поверења између наставника и ученика. 
2. Формирање унутрашњих слуховних музичких представа и усвајање основних елемената 

музичке писмености. 
3. Овладавање основном техником свирања у складу са индивидуалним, анатомским, психо-

физичким и уметничким могућностима ученика. 
4. Развијање критичког односа према основним елементима музичког извођења. 
5. Усмеравање ученика за самостално бављење инструментом (формирање радних навика). 
6. Оспособљавање ученика за наставак школовања. 
7. Развијање музичке писмености. 
8. Овладавање основним акордима и њихова примена кроз позиције на инструменту. 
9. Овладавање специфичним ознакама везаним за инструмент. 
10. Свирање лествица закључно са деветом позицијом користећи основне технике, као и 

основне прстореде (i m, a m i, p i). 
11. Извођење комбинација арпеђа (p i m a, p a m i...). 
12. Коришћење великог и малог бареа. 
13. Коришћење једноструког и вишеструког легато. 
14. Извођење свих украса (од предудара до трилера). 
15. Развијање способности уочавања хармонских промена у току свирања. 
16. Препознавање: мотива, фразе, реченице, дводелне и троделне песме, варијација, сонатног 

облика. 
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КЛАРИНЕТ 

Циљ 
Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и за 

наставак школовања у средњој музичкој школи. 
 

Задаци 
1. Развијање љубави и интересовања ученика према: музици, инструменту, књизи. 
2. Развијање радних навика код ученика. 
3. Формирање музичких критеријума. 
4. Развијање љубави према музици. 
5. Развијање љубави према свом инструменту. 
6. Развој навике слушања музике. 
7. Развој навике активног скупљања нотног материјала. 
8. Стварање сопствене фонотеке. 
9. Развој навике редовног посећивања концерата. 
10. Стицање основних предзнања о квалитетној музици. 
11. Оспособљеност за правилно вежбање. 
12. Развој способности самосталног вежбања. 
13. Наступање. 
14. Брзо и квалитетно напредовање. 

 
 

ТЕОРЕТСКИ  ПРЕДМЕТИ СОЛФЕЂО 
Циљ 
Развијање музикалности и музичке писмености кроз прожимање васпитног и 

образовногпроцеса. 
 

Задаци 
1. Развијање музичких способности (музичке меморије, способности праћења мелодијског, 

хармонског и полифоног тока). 
2. Развој читања, писања и схватања музике и музичког писма са развојем музичког 

мишљења. 
3. Усађивање звучних представа и њихово везивање са сликом, односно слике са звуком кроз 

стицање знања и вештина (мелодика, ритам, диктати). 
4. Упознавање музичке литературе, интерпретације и основних елемената музичких стилова. 
5. Осамостаљивање ученика и развој њихових креативних способности. 

 
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

Циљ 
Теоријско обједињавање свих музичких појмова и израза, као и повезивање теоријске 

наставе са солфеђом и наставом инструмента, односно певања. 
 

Задаци 
1. Упознавање музичких појмова и појава. 
2. Владање законитости теорије музике. 
3. Остваривање функционалних задатака–стицање брзине у схватању тонских односа 

(лествице, интервали и акорди). 
4. Владање музичком ортографијом. 
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ХОР И КАМЕРНА МУЗИКА 
Циљеви 

1. Анимирати и оспособити ученика за групно музицирање 
2. Усагласити индивидуално извођење са потребама групног 
3. Усагласити интонацију и артикулацију свих ученика у свим видовима групног 

музицирања 
4. Развијати перцепцију слушања осталих чланова 
5. Развијати жељу за успехом и радом у групном музицирању 

 
Задаци 

1. Опособљавање за даље музицирање 
2. Усаглашавање индивидуалног са групним музицирањем 
3. Усаглашавање интонације и артикулације са осталим члановима у групном раду. 
4. Развијање интонације и артикулације у складу са осталим члановима у групном раду и 

слушање других. 
5. Оспособљавање за даљи рад и школовање у оквиру наставе групног музицирања. 
 

Посебно, у циљу развијања код ученика осећаја припадности групи и тимског рада, обратити 
пажњу на:  
1.) разговор са ученицима о важности сарадње и тимског рада у достизању заједничког циља, и 
2.) јавно презентовање заједничког рада ученика на концертима и такмичењима. 

 
Хор: Настава хора обавезна је за ученике IV, V, и VI разреда клавира, као и за оне ученике који 
нису укључени у рад камерне музике. 
 
Камерна музика: Настава камерне музике обавезна је за ученике IV, V, и VI разреда 
шестогодишњег и III и IV разреда четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања 
који нису укључени у рад  хора. Организује се у групама од три ученика. 
 

   8. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 
Наставници припремају годишње и оперативне планове рада, а на основу Правилника о 

наставном планом и програму за основну школу и задужења у оквиру 40-о часовне радне недеље 
за ову школску годину. Годишњи планови рада део су годишњег плана рада и чине његов 
саставни део у виду прилога. Оперативне (месечне) планове наставници предају стручном 
сараднику-педагогу (у електронској форми) до петог у месецу и налазе се у документацији 
педагога школе. 

У складу са дописом МПНТР бр. 601-00-00027/1/2020-15 препорука је да се планирање и 
програмирање наставе остварује електронски. Планови и извештаји треба да буду у електронској 
форми а извештавање на школском нивоу треба да буде месечно (а у септембру ће бити на две 
седмице).  
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8. ГЛОБАЛНИ ПЛАН ОБРАДЕ НАСТАВНИХ ТЕМА И ПРОВЕРА ЗНАЊА 
 

Предмет Годишњи фонд 
часова 

Број 
часова за 

обраду 

Број 
часова за 
утврђива

ње 

Број часова 
провере знања и 

оцењивање 

Солфеђо 70 30 35 5 
Теорија музике 35 15 15 5 
Главни предмет-инструмент 70 30 35 5 
Хор 70 20 46 4 
Камерна музика  70 20 46 4 

Укупно 385 135 223 27 
 
 

 Годишњи глобални план рада хора школе 
 
Наставни предмет:  ХОР                                                                               Разред : IV,V и VI разред 
 
Ред.број 
наставне 

теме 

Наставна тема Број 
часова 

по 
теми 

Број часова за 
обраду остале 

типове 
часа 

 
1. 
 
 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
 
 

 
- Вокализе и техничке вежбе- за ширење опсега гласа, 
уједначавање боје, вежбе дисања, дикцију, испевавње 
вокала,динамику... 
 
- Певање канона-за осамостаљивање деоница 
 
- Двогласне композиције-најмање две( химна )  
 
- Трогласне композиције-најмање три композиције 
различитих стилских епоха и домаћих аутора 
 

 
Кон-
тину-
ирано 
 
 
10 
 
30 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
4 
 
10 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
6 
 
20 
 
 
20 

4  
 

УКУПНО 70 24 46 
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 Годишњи глобални план рада теорије музике  

 
Наставни предмет:  ТЕОРИЈА МУЗИКЕ                                       Разред :  VI разред и IV дувачи 
 
Ред.број 
наставне 

теме 

 
Наставна тема 

Број 
часова 

по 
теми 

Број часова за 
обраду остале 

типове 
часа 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5, 
 
 
6. 
7. 
 
8. 
 
9. 
10. 
11. 

 
- Утврђивање појмова и термина обрађених у претходним 
разредима,њихово дефинисање и систематизација 
- Ново градиво: музичка фраза, фразирање, агогика, 
артикулација, динамика, темпо с италијанским изразима  
- Лествице: -Обнављање дијатонских лествица, 
упоређивање истоимених и паралелних, упоређивање 
лествица удаљених за хроматски полустепен и 
енхармонских лествица 
                  - Поставка мол-дура 
                  - Лествични квинтакорди 
                  - Тетрахорди 
- Интервали:- интервали до октаве и њихови обртаји 
                      - Сложени интервали 
                      - Хроматске промене интервала и њихова                                
разрешења( умањени и прекомерни интервали) 
                      - Карактеристични лествични интервали 
- Трозвуци и четворозвуци: обнављање консонантних 
квинтакорада и њихових обртаја, поставка умањеног и 
прекомерног квинтакорда. 
- Основни облик и обртаји МД7- доминантног септакорда 
- Умањени,полуумањени и мали молски септакорд на 
одговарајућим ступњевима 
- Поставка септакорада у основној дурској и молској 
лествици 
- Многостраност тонова и дурског квинтакорда 
- Ортографија и орнаментика: вежбе правилног писања 
- Основни украси и фигуре 
 
 
 

 
7 
 
2 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
2 
2 
 
1 
 
2 
2 
2 

 
3 
 
1 
 
3 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 

 
4 
 
1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
1 
1 
 
/ 
 
1 
1 
1 

11 
 

УКУПНО 35 17 18 
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8.1. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

8.1.1. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ 
          Културна и јавна делатност основне музичке школе најуже је повезана са њеном образовно-
васпитном улогом и чине је: 

 организовање школских и ваншколских ученичких јавних наступа и концерата (солисти, 
ансамбли, оркестри и хорови);  

 организовање концерата наставника школе; 
 организовање концерата гостујућих музичких уметника; 
 Активности везане за организовање учешћа ученика на домаћим и међународним 

музичким такмичењима (за солисте, камерне ансамбле, оркестре и хорове); смотрама, 
фестивалима и сличним манифестацијама, као и за самостално организовање оваквих 
манифестација;  

 организовање разних врста прослава, меморијала, размена, гостовања и сличних 
манифестација; 

 организовање мајсторских курсева истакнутих музичких педагога и извођача;  
 организовање предавања, семинара, трибина, саветовања и сличних скупова, везаних за 

музичку педагошко-извођачку проблематику; 
 организовање ученичких излета и екскурзија, посета позоришних представа (опера, балета 

итд); 
 организовање медијских промоција разне врсте; 
 успостављање разних облика сарадње са домаћим и иностраним образовним и културним 

институцијама.  

8.1.2.Концерти 

 Концерти музичког забавишта 
 Концерти хора школе 
 Концерти за ученике општеобразовних основних школа на територији града 
 Концерти за децу са посебним потребама 
 Хуманитарни концерти 
 Концерти класа 
 Концерти стручних већа за области предмета 
 Концерти за грађанство 
 Концерти професора и/или ученика затвореног типа (са позивницама или без њих) 

намењени одређеној стручној публици 
 Концерти за ученике и родитеље као припреме за учешћа на разним такмичењима 
 Промотивни концерти већа 
 Промотивни концерти школе  
 Концерти најмлађих ученика 
 Концерти професора и ученика 
 Концерти професора и ученика са гостима из других школа 
 Вокално-инструментална и музичко-сценска дела 
 Концерти изван школе ( они по позиву других институција биће реализовани уколико се 

за реализацију наступа обезбеда одређена средства којима се помаже рад ученика у 
облику донаторских средстава) 
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8.1.3. Календар такмичења ученика 

 Такмичења за клавиристе, хармоникаше, 
гудаче, дуваче и гитаристе  

до маја 2020.године; 

 Фестивал музичких школа Србије   мај 2020. године 
 Републичко такмичење музичких школа  март 2020. године. 

       Тим за професионалну оријентацију и праћење напредовања ученика организоваће 
благовремено преслушавања  (специјална или у оквиру интерних и јавних часова) ученика за сва 
такмичења на којима је у оквиру стручних већа планирано учешће ученика Школе. 

       Школа ће у оквиру својих могућности, по процени стручног тима, учествовати у делу 
трошкова (котизација, дневнице) и за остала такмичења, по добијању сагласности од Савета 
родитеља и Школског одбора, и уколико за то буде средстава на рачуну. 

       Тим за професионалну оријентацију и праћење напредовања ученика разматраће најкасније 
до краја првог полугодишта Правилник о учешћу на такмичењима ученика ОМШ “Стеван 
Мокрањац” Зајечар, где ће бити детаљно уређена сва поменута питања у вези пријављивања и 
одласка ученика Школе на такмичења. 

 

8.1.4. Календар осталих видова културних делатности 

Интерни и јавни часови                       једном месечно 

Новогодишњи концерт                          децембар 2020. 

Полугодишњи концерт                          најкасније до 04.02.2021.године 

Годишњи концерт                                   21.06.2021. године 

Свечани концерт поводом Дана школе      12.05.2021. године 

Учествовање у оквиру културни   манифестација града     током целе шк. године 

Организовање концерата еминентих музичара     током целе шк.године 

 
 

9. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 

У факултативне активности спадају активности које нису наставни предмет и не 
оцењују се:  
 школски и ваншколски ученички јавни наступи и концерти ученика (солисти, ансамбли, 

хорови);  
 организовање концерата наставника и ученика школе; 
 организовање концерата гостујућих музичких уметника; 
 домаћа и међународна музичка такмичењаа (за солисте, камерне ансамбле и хорове); 

смотре, фестивали и сличне манифестације;  
 мајсторских курсеви истакнутих музичких педагога и извођача;  
 предавања, семинари, трибине, саветовање и слични скупови, везани за музичку 

педагошко-извођачку проблематику; 
 ученички излети и екскурзије, посета позоришних представа (опера, балета итд); 
 медијска промоција разне врсте; 
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 успостављање разних облика сарадње са домаћим и иностраним образовним и културним 
институцијама.  

 
Слободан садржај се рализује према индивидуалној процени наставника или према одлуци 

стручних органа, у складу са способностима и интересовањима ученика. Он се може спровести у 
ваннаставним терминима или у непосредној настави кроз:  

 слушање класичне музике (аудио запис) - примери су прилагођени одређеном узрасту 
ученика, 

 заједнички одлазак на концерт ван школе, 
 учешће у хуманитарним акцијам у локалној средини, 
 друге активности према исказаним интересовањима ученика за које се наставници школе 

отворени и који подстичу ученике да сами осмисле исте. 
 

Ваннаставне обавезне активности ученика представљају обавезу свих ученика основне 
музичке школе да имају два обавезна јавна наступа у току школске године, у складу са 
Правилником о наставном плану и програму основног музичког образовања и васпитања. 

 
Ваннаставне слободне активности ученика - уз богату сарадњу са локалном заједницом и 

организовање ваншколских јавних наступа и концерата - укључују припрему ученика за 
такмичења различитих нивоа у земљи, али и организовање истих. Стручни актив теоријског 
одсека у школи у првом полугодишту организује такмичење из солфеђа и теорије музике, док 
стручни актив клавира у другом полугодишту организује такмичење из клавира. Тим за 
професионалну оријентацију и праћење напредовања ученика  организоваће у другом 
полугодишту, заједно са изабраним (заинтересованим) ученицима, мултидисциплинарно 
такмичење ученика Школе под називом “Декатлон” (Decathlon) , где ће се поред музике, 
ученици међу собом надметати и у различитим (по избору такмичара) школским, уметничким, 
спортским и разним другим животним вештинама.  
 
9.1. ПЛАН И ПРОГРАМ МУЗИЧКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ШКОЛЕ 

 
          Ови програми ће се остваривати кроз планове који ће донети стручни органи, а у којима ће 
бити обухваћени садржаји који ће уважавати могућност школе и потребе друштвене средине. 
 
           Школа ће сарађивати са свим важнијим удружењима и појединцима у Граду у циљу 
развоја и ширења културе и настојати да буде центар културног живота Града Зајечара, поготову 
у смислу музичког живота у Граду и уопште музичког стваралаштва.  
            Школа обележава Дан школе 12.5.2020. године  (управо у  време када је давне 1956. 
године, 12. Маја отворен први Фестивал музичких школа Србије, под називом Омладински 
музички фестивал - као круна успешног рада Музичке школе и Друштва пријатеља музике - који 
траје и данас и један је од најзначајнијих музичких догађаја у Србији. 
  

              Школа ће такође свечано (концертима) обележавати, као и ранијих година 27. јануар - 
Дан Светог Саве - Школску славу, Нову годину - традиционалним Новогодишњим концертом, 9. 
јануар - прославу (трећи дан) Божића и дан рођења Стевана Мокрањца по коме Школа носи име, 
као и дане рођења других познатих композитора (26. јануар - рођендан Моцарта, 21. март - 
рођендан Ј.С.Баха) и друге датуме који су значајни за музику и Град Зајечар: Светски дан музике 
- 21. јуна, - Дане када је Зајечар 1944. године ослобођен у Другом светслом рату, 19. октобар - 
Дан ослобођења Зајечара у Првом светслом рату, и друге значајне датуме.  
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Школа ће, као и до сада, организовати регионална тамичења ученика (Зајечарски и Борски  

округ) у децембру 2020. и априлу 2021.године, по договору са осталим музичким школама, а у 
току летњег распуста, у августу, биће одржан традиционални Летњи камп класичне музике, у 
сарадњи са Градском управом Зајечар и другим јавним и културним установама у Граду 
(Позориште „Зоран Радмиловић“, и др.) 

 
 

9.2. Програм професионалног развоја и стручно усавршавање  
 

 

Време 
реализ
ације 

Активности Носиоц 
активности 

Начин 
остваривања 

Начин 
праћења 

 

Август -Формирање тима 
-Израда  годишњег програма рада  
-Усвајање Годишњег програма рада  
 

Чланови 
тима,в.д.дире
ктор, педагог 

Формиран тим , 
израђењ Годишњи 
програм и усвојен 

Увид у план рада 
тима,записници 
са  Тима за 
профеионални 
развој, Извештај 
о раду Тима за 
профеионални 
развој 

Септем
бар 

-Прикупљање личних планова 
стручног усавршавања наставника за 
шк. 2020-21. 
-Прикупљање и израда Извештаја 
прегледу  потфолиа наставника 
-Упознавање наставника са Каталогом 
семинара и опредељењем према 
интересовањима 

Педагог, 
наставници 

Наставници 
електронски 
достављају 
документацију, 
упућивање 
наставника на 
zuov.rs 

Извештај о 
прегледу 
портфолиа, увид 
у личне планове 
наставника 

Октоба
р 

- Упознавање наставника са потребом, 
процесом, предусловима и 
активностима за континуирани 
професионални развој 
-Присуство угледним и огледним 
часовима 
- Упознавање наставника са условима 
и поступцима напредовања и стицања 
звања 

Педагог, 
в.д.директор
, наставници 

Обилазак наставе, 
информисање 
наставника 

Извештај о 
раду Тима за 
профеионални 
развој 

Новемб
ар 

Децемб
ар 

-Приказ успешног часа 
-Присуство угледним и огледним 
часовима 
 

Педагог, 
в.д.директор 

Размена међу 
наставницима, 
посета настави 

Извештај о раду 
Тима за 
профеионални 
развој 

Јануар-
Фебруа

р 

-Учешће у програмима обуке ЗУОВ-а 
-Организовање и спровођење 
школског такмичења 
-Предаја полугодишњег Извештаја о 
стручном усавршавању  
-Израда шестомесечног Извештаја о 
раду  

Педагог, 
в.д.директор, 
наставници, 
ученици 

Похађање обуке, 
израда Извештаја 

Извештај о раду 
Тима за 
профеионални 
развој, 
сертификати 

Март-
Април 

-Коришћење ИКТ-а и дигиталних 
ресурса (платформи, апликација, 

Педагог, 
в.д.директор, 

Употреба ИКТ , 
дигиталних 

Извештај о раду 
Тима за 
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уџбеника..) у планирању и 
реализацији наставних активности 
-Присуство угледним и огледним 
часовим 

наставници ресурса, посета 
часовима 

профеионални 
развој 

Мај-Јун -Унапређење писања припрема за 
часове  
-Предаја Портфола на крају шк. 2020-
21. 
-Предаја Извештаја о стручном 
усавршавању на крају шк.2020-21. 
- Израда Годишњег Извештаја о раду 
-Сарања са педагогом 

Педагог, 
наставници 

Израда припрема, 
предаја портфолија, 
извештаја, сарадња 

Извештај о раду 
Тима за 
профеионални 
развој 

 
 

бр. 
 

Чланови тима за професонални развој и стручно усавршавање   

1 Иван  Костић Нас.виолине - координатор 
2 Микаела Смичковић Нас.теорије 
3 Милош Поповић Нас.кларинета 
4 Татјана М.Петровић Педагог 
5 Никола Милошевић Нас.гитаре 
6 Душан Ђорђевић Нас.хармонике 
7 Ненад Најдановић Родитељ 
8  Представник локалне самоуправе 

  
 

 
Годишњи план стручног усавршавања запослених у ОМШ „Стеван Мокрањац“ 

 
Име и презиме наставника У установи Ван установе Укупоно сати на 

годишњем нивоу 
Станоје Јовановић 44 40 84 

Јован Ђорђевић 59 48 107 
Наташа Јовановић 96 48 145 
Сандра Николић 98 32 130 
Весна О.Костић 128 48 176 

Милица Милосављевић 44 40 84 
Татјана М.Петровић 64 49 113 
Драгана Петровић 48 96 144 
Милена Петровић 40 44 84 

Ива Ристић 40 44 84 
Микаела Смичковић 48 96 144 

Братислав Смичковић 96 48 144 
Предраг Риситић 44 40 84 

Душан Ракић 21 44 65 
Душан Ђорђевић 44 40 84 

Жељко Раденковић 44 40 84 
Милош Поповић 40 44 84 

Борис Милорадовић 40 44 84 
Никола Милошевић 32 83 115 
Предраг Милошевић 32 69 101 

Иван  Костић 48 128 176 
Угљеша Тододровић - - - 
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9.2.2.Планирање семинара за ваннаставно особље  

- за нототекара, педагога, директора, секретара и шефа рачуноводства -  
дати суу Каталогу програма стручног усавршавања  
 
Секретар, шеф  рачуноводства и директор  ће пратити промену прописа и закона и у складу са 
тим пратити семинаре и обуке из ове области. Педагог школе ради у две основне школе и у 
зависности од понуде семинара реализоваће свој план сручног усавршавања (ОМШ „Стеван 
Мокрањац“ и ОШ „Љуба Нешић“). 
 
Планирани семинари у организацији ЗМБШС  
978  К2П3  " Фактори који доприносе развоју даровитости и постизању високих резултата код 
ученика у музичкој школи"  8 бодова (важи и за балетске) 
82  К3П4   " Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима?" 8 бодова 
118 К4П4  "Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања" 8 б. 
416 К2П3   "Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења" 8 сати 
* Сви учесници ће добити по 32 сата стручног усавршавања. 

Школа ће  благовремено обавештавати све запослене о структури, врсти, значају семинара и 
стручних скупова у циљу развијања компетенција запослених у складу са пословима које 
обављају у школи. Стручно усавршавање ће бити реализовано у складу са финансијским планом, 
финансијским могућностима школе и одобрењем овлашћених лица и руководиоца. Школа ће 
омогућити запосленима одлазак на семинаре ако желе да сами финансирају трошкове котизације, 
превоза и др. 

Индивидуални планови стручних усавршавања део су Анекса Годишњег плана рада.Извод 
из правилника о вредновању обавезног стручног усавршавања наставника и стручних 

сарадника 

 
Члан 2. 

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција 
наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања 
развоја деце и ученика и нивоа постигнућа ученика.  

Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које 
подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање 
васпитно-образовног, образовно-васпитног, васпитног и стручног рада (у даљем тексту: 
образовно-васпитни рад).  

Саставни део професионалног развоја јесте и развој каријере напредовањем у одређено 
звање.  

Члан 3. 
Стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника установа планира у 

складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања деце и ученика, приоритетним 
областима које утврђује министар надлежан за послове образовања (у даљем тексту: министар) и 
на основу сагледавања нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, васпитача 
и стручног сарадника у установи.  

Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира и на основу исказаних 
личних планова професионалног развоја наставника, васпитача и стручних сарадника, резултата 
самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о остварености стандарда 
постигнућа и других показатеља квалитета образовно- васпитног рада. Лични план 
професионалног развоја наставника, васпитача и стручног сарадника сачињава се на основу 
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самопроцене нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, васпитача и 
стручног сарадника (у даљем тексту: компетенције). 
 

Члан 4. 
Стално стручно усавршавање остварује се активностима које:  

1) предузима установа у оквиру својих развојних активности, и то: 
(1) извођењем угледних, односно огледних часова и активности са дискусијом и анализом;  
(2) излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм 

стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, са обавезном 
анализом и дискусијом;  

(3) приказом стручне књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, 
истраживања, студијског путовања и стручне посете са обавезном анализом и дискусијом;  

(4) учешћем у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у установи, 
програмима од националног значаја у установи, међународним програмима, скуповима, 
семинарима и мрежама, програму огледа, раду модел центра;  
2) се спроводе по одобреним програмима обука и стручних скупова, у складу са овим 
правилником;  
3) предузима министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту: Министарство), 
Завод за унапређивање образовања и васпитања и Завод за вредновање квалитета образовања и 
васпитања;  
4) се организују на међународном нивоу у области образовања и васпитања, односно учешћем на 
међународним семинарима, програмима обука и стручним скуповима везаним за образовање и 
васпитање;  
5) предузима наставник и стручни сарадник у складу са личним планом професионалног развоја, 
а нису обухваћене тач. 1)-4) овог члана;  
6) остварују високошколске установе на основу програма у оквиру целоживотног учења. 
Члан 5. 

Стручно усавршавање из члана 4. став 1. тач. 1)-3) овог правилника јесте обавезна 
активност наставника, васпитача и стручног сарадника утврђена педагошком нормом, у оквиру 
40-часовне радне недеље.  

Облике стручног усавршавања наставника, васпитача и стручног сарадника из члана 4. 
став 1. тач. 2) и 3) надлежни орган или организација одобрава по утврђеној процедури.  

За стручно усавршавање из члана 4. став 1. тач. 2)-4) овог правилника наставник, васпитач 
и стручни сарадник има право на плаћено одсуство у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) и посебним колективним уговором. 

 
Члан 6. 

План стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника јесте саставни 
део годишњег плана рада установе и усклађен је са развојним планом установе и резултатима 
самовредновања и спољашњег вредновања установе.  

Наставничко веће у јуну месецу разматра извештај директора о стручном усавршавању 
наставника, васпитача и стручних сарадника са анализом резултата примене стечених знања и 
вештина. Извештај са анализом саставни је део годишњег извештаја о раду установе и доставља 
се на усвајање органу управљања, а по потреби и органу јединице локалне самоуправе и 
Министарству.  

Педагошки колегијум установе одређује свог члана који прати остваривање плана 
стручног усавршавања установе и о томе тромесечно извештава директора.  
 

Члан 7. 
Наставник, васпитач и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске године 

учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања у установи, и то да:  
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1) прикаже поједини облик стручног усавршавања који је похађао, а који је у вези са 
пословима наставника и стручног сарадника; примену наученог са стручног усавршавања; 
резултате праћења развоја детета и ученика; стручну књигу, приручник, стручни чланак, 
дидактички материјал; резултате обављеног истраживања, студијско путовање, стручну посету и 
слично;  

2) одржи угледни час наставе, односно огледни час наставе,  односно активност, води 
радионицу;  

3) присуствује активностима из тач. 1) и 2) овог члана и учествује у њиховој анализи;  
 4) учествује у истраживањима; пројектима образовно-васпитног карактера у установи; 
програмима од националног значаја у установи; програмима огледа, модел центра; планирању и 
остваривању облика стручног усавршавања у оквиру установе, у складу са потребама запослених.  

Установа обезбеђује остваривање права и дужности наставника, васпитача и стручних 
сарадника из става 1. овог члана. 

Члан 8. 
 На угледном часу, односно огледном часу наставе и приликом извештавања са стручног 
усавршавања ван установе, обавезно је присуство најмање двоје колега, при чему један мора бити 
члан Стручног већа из области предмета и стручни сарадник, изузетно уместо стручног 
сарадника часу присуствује члан тима за стручно усавршавање.  
 

Члан 9. 
 Наставник, или стручни сарадник који реализује угледни час, односно огледни час 
наставе, радионицу, угледну активност или извештава са стручног усавршавања ван установе, 
дужан је да на огласној табли школе истакне термин реализације најкасније од пет до два дана 
пре дана планираних активности.   

Члан 10. 
У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник има 64 сати годишње 

различитих облика стручног усавршавања, и то: 
1) 44 сата стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојних 

активности; 
2) 20 сата стручног усавршавања ван установе ( програм стручног усавршавања који се 

остварује извођењем обуке, стручни скупови: мастер клас, конгрес, сабор, сусрети, дани, 
конференција, саветовање, симпозијум, округли сто, трибина, вебинар; летња и зимска школа, 
стручно и студијско путовање) 

Наставник, васпитач и стручни сарадник дужан је да у току пет година оствари најмање 
100 бодова из различитих облика стручног усавршавања, од чега најмање 80 бодова из одобрених 
програма стручног усавршавања (семинари). 

Сат похађања обуке стручног усавршавања има вредност бода. 
Сат похађања обуке стручног усавршавања има вредност бода.  
Дан учешћа на мастер класу који се реализује унутар установе, стручном скупу, летњој и 

зимској школи има вредност једног бода.  
Дан учешћа на мастер класу ван установе, међународном стручном скупу, летњој и 

зимској школи има вредност два бода.  
Међународни скуп који се организује у Републици Србији, а није на листи стручних 

скупова од јавног интереса, одобрава Завод у складу са прописаном процедуром.  
Наставник, васпитач и стручни сарадник дужан је да у току пет година оствари најмање 

100 бодова из различитих облика стручног усавршавања из става 1. тачка 2. овог члана, од чега 
најмање 80 бодова из одобрених програма стручног усавршавања. 
 

Члан 11. 
Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима установа у оквиру 

својих развојних активности, и то: 
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Бодовник 

 
1. Извођењеугледних часова, огледних часова, односно активности са дискусијом ианализом 

Активност Број сати Опис активности Докази 
ИЗВОЂЕЊЕ УГЛЕДНОГ ЧАСА 
Угледни часови су по својој основној 
шеми и организацији структурирани на 
уобичајени начин, али на једном вишем и 
квалитетнијем нивоу. У њима ништа није 
потпуно ново и непознато, али је 
припремљено и реализовано на узоран 
начин, тј. за углед другима и може да 
послужи за пример. 
Под појмом„угледни“ час подразумевају 
се часови на којима се користе следеће 
методе/облици и наставе/учења: 
– учење путем открића; 
- интерактивна настава; 
– решавање проблема; 
– смислено учење; 
– учење целовитих активности; 
– учење путем истраживачког метода; 
– дивергентно учење; 
– кооперативно учење;  
– тимска настава; 
– тематска/интегративна настава; 
– лабораторијска настава; 
– учење уз помоћ рачунара; 
– дебата; 
– демонстрирање нових техника 
руковођења одељењем; 
– демонстрирање нових техника 
оцењивања. 

 
 

10 

- Писана припрема за час 
- Организација простора и 
времена 
- Припрема настaвних материјала 
- Иновативна средства 
- Реализација часа 
- Сређивање података  са  
евалуационих листова 
- Самоевалуација 
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ИЗВОЂЕЊЕ ОГЛЕДНОГ ЧАСА 
Под појмом„огледни“ час подразумевају 
се часови који су иновативног карактера.  
Часови који имају изразито иновативну 
ноту. Они на сасвим нови и до сада 
неуобичајени начин презентирају неку 
наставну јединицу. Ради се, дакле о 
ОГЛЕДУ(покушају), који може, а не мора 
да буде образац за будуће понашање 
наставника; није стандардан у пракси 
наставника и то у смислу метода,  облика 
рада, техника, савремених средстава, 
оцењивања... 

 
 

12 

- Писана припрема за час 
- Организација простора и 
времена 
- Припрема настaвних материјала 
и средстава 
- Реализација часа 
- Сређивање података  са  
евалуационих листова 
- Самоевалуација 

ЈАВНИ ЧАС 
Извођење јавног часа који је у фунцији 
унапређења квалитета рада и промоције 
школе 

8 

- Писање припреме/сценарија 
- Организација простора и 

времена 
- Припрема настaвних материјала 
и средстава 
- Реализација часа 
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- Сређивање података  са  
евалуационих листова 
- Самоевалуација 

Асистент – помоћник 5 - Помоћ и подршка у припреми и 
реализацији угледног часа 

Присуствовање и дискусија на угледном 
или огледном часу  2 

- Присуствовање угледном часу 
- Евидентирање уочених 
квалитета 
- Попуњавање евалуационих 
листова 
- Учешће у дискусији 

 
 

2. Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом1 
Активност Број сати Опис активности Докази: 

Излагач 

5 
по 

састанку 
 

- Писана припрема за излагање 
- Организација излагања 
- Припрема материјала за присутне 
- Реализација 
- Дискусија и анализа 

- П
ис

ан
а 

пр
ип

ре
ма

/ 
сц

ен
ар

ио
; п

ре
зе

нт
ац

иј
а 

- М
ат

ер
иј

ал
 за

 
пр

ис
ут

не
 

- З
ап

ис
ни

к 
са

 с
тр

уч
но

г 
ор

га
на

 
 

Слушалац 
2 

по 
састанку 

- Присуство  
- Учешће у дискусији 
- Анализа могућности за примену у сопственој 
пракси  

 
 

3. Приказ књиге, приручника, стручног чланка, педагошког истраживања, часописа и дидактичког материјала 
других аутора, а из области образовања и васпитања 

Активност Број сати Опис активности Докази: 

Излагач 8 

- Писана припрема приказа 
- Организација активности 
- Презентација приказа 
- Дискусија и анализа  
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Слушалац 2 
- Присуство  
- Учешће у дискусији 
- Анализа могућности за примену у сопственој пракси 

 
4. Приказ сопствених стручних радова, ауторства и коауторства књиге, приручника, наставних средстава и 

реализација акредитованих програма... 

Активност Број 
сати Опис активности Докази: 

Аутор/коаутор књиге 20 

- Објављивање/штампање књиге 
- Писана припрема за презентацију 
- Презентовање рада у установи 
- Дискусија и анализа 
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Слушалац 2 - Присуство, учешће, дискусија, анализа 

Аутор/коаутор приручника 15 

- Објављивање/штампање приручника 
- Писана припрема за презентацију 
- Презентовање рада у установи 
- Дискусија и анализа 

Слушалац 2 - Присуство, учешће, дискусија, анализа 

Аутор/коаутор стручног рада 10 
- Објављивање рада у стручном часопису/ листу 
- Писана припрема за презентацију 
- Презентовање рада у установи 

                                                 
1 Излагање се односи на савладан програм стручног усавршавања ван установе. Сати се 
рачунају уколико се излаже на састанцима стручних органа школе. 
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- Дискусија и анализа 
Слушалац 2 - Присуство, учешће, дискусија, анализа 
Аутор/коаутор бесплатно 
реализује акредитован 
програм стручног 
усавршавања у својој школи 

8/16/24 
- Сценарио програма 
- Реализација у установи 
- Евалуација 

Приказ сопствене 
рада/реферата са стручног 
скупа, трибине, конгреса, 
летње и зимске школе, 
округлог стола 

10 

- Излагање на поменутом  облику с.у 
- Писана припрема за презентацију 
- Презентовање рада у установи 
- Дискусија и анализа 

Слушалац 2 - Присуство, учешће, дискусија, анализа 

 
 

5. Остваривање истраживања у установи које доприноси унапређењу и 
афирмацији образовно-васпитног процеса 

Активност Број сати Опис активности Докази: 

Руководилац 
ауторског 
истраживања/ 
истраживачког 
пројекта 

20 

- Планирање истраживања 
- Организација истраживања 
- Руковођење истраживањем 
- Представљање резултата истраживања у установи 
- Импликације истраживања – предложене мере 
унапређивања 
- Дискусија и анализа 

- О
пи

с 
ис

тр
аж

ив
ањ

а 
- П

ре
зе

нт
ац

иј
а 

ре
зу

лт
ат

а 
- З

ап
ис

ни
к 

ст
ру

чн
ог

 о
рг

ан
а 

Асистент у 
истраживању/ 
истраживачком 
пројекту 

10 
- Планирање истраживања 
- Организација истраживања 
- Ангажовање у истраживачком пројекту 

Слушалац 2 - Присуство, учешће, дискусија, анализа 

 
 
6. Приказ стручне посете и студијска путовања2дефинисана развојним планом установе и годишњим планом 

рада; руковођење и учешће у раду тимова 
Активност Број сати Опис активности Докази: 

Приказивање 
стручне посете и 
студијског путовања 
на стручном органу  

6 

- Планирање активности 
- Писање извештаја 
- Презентовање у установи 
- Дискусија и анализа 
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Слушалац 2 - Дискутује, анализира 

 
7. Израда и остваривање пројекта образовно-васпитног карактера у установи 

Активност Број сати Опис активности Докази: 
Писање пројеката – 
координатор 15 - Израда предлога пројекта – пројектне апликације 

- Информисање стручних органа  
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Члан пројектног тима 10 - Учешће у писању/аплицирању 

 
8. Рад у програмима од националног значаја 

Активност Број сати Опис активности Докази: 
Координатор програма од 
националног значаја 
(МПНТР, ЗУОВ, ЗВКОВ, 
ГИЗ...) 

20 

- Учешће у реализацији програма од националног значаја 
- Писање извештаја 
- Информисање стручних органа  
- Дискусија и анализа 

 
П
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- 
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Члан тима 10 - Учешће у реализацији програма од националног значаја 

 
9. Креирање и реализација облика стручног усавршавања насталог на основу потреба установе 

Активност Број сати Опис активности Докази: 

Аутор/реализатор 10 

- Анализа стања области квалитета (постигнућа, 
самовредновања, извештаји спољашњег надзора...) 
- Конципирање предлога стручног усавршавања и 
презентовање на Педагошком колегијуму 
- Реализација облика стручног усавршавања  
- Евалуација 

- П
ре

зе
нт

ац
иј

а 
- З

ап
ис

ни
к 

ст
ру

чн
ог

 о
рг

ан
а 

Учесник 2 - Учествује, дискутује, анализира 

 
10. Јавни наступи наставника, јавни часови, интерни часови, концерти у музичкој школи 

Активност Број сати Опис активности Докази: 

Организатор јавног 
наступа, концерта 8 

-Припрема и умножавање програма,  
-организација простора и припрема инструмената,   
-подношење извештаја о реализацији 

Ев
ид

ен
ци

ја
 с

. в
ећ

а,
 с

ај
т 

ш
ко

ле
, ф

от
ог

ра
фи
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С
У
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р 
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та
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Извођач на јавном 
наступу (соло или дуо 
наступ наставника) 

15 
по наступу  

- Припрема за наступ 
- Организација наступа 
-Наступ 

Извођач на јавном 
наступу (камерни 
састав)  

12 
по наступу 

- Припрема за наступ 
- Организација наступа 
-Наступ 

Организатор јавног 
часа 5 

-Припрема и умножавање програма,  
-организација простора и припрема инструмената,  
-дежурство током концерта,  
-подношење извештаја о реализацији 

Организатор интерног 
часа 4 

-Припрема и умножавање програма,  
-организација простора и припрема инструмената,  
-дежурство током концерта,  
-подношење извештаја о реализацији 

Координатор јавног и 
интерног часа, јавног 
наступа наставника,  
концерта (помоћ при 
организацији, водитељ 
програма,...) 

3 -Водитељ програма 
-Помоћ у планирању и организацији активности 

Припрема ученика за 
јавни наступ, јавни и 
интерни час 

2 
по ученику -припрема програма за наступ 

Слушалац концерта, 
јавног и интерног часа 2 -Присуство концерту, јавном или интерном часу 

-Учешће у анализи и дискусији 
 



 82 

 

11. Маркетинг школе 

Активност Број сати Опис активности Докази: 

Администратор сајта 20 Израда и ажурирање сајта установе 

М
ат

ер
иј

ал
 

по
ст
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љ

ен
 н

а 
ст

ра
ну

, п
од

ац
и 

о 
њ

ен
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ањ
у 

Помоћник /сарадника 
администратора сајта 10 Пружање помоћи око ажурирања сајта  

Администратор стране на 
друштвеној мрежи 5 Израда и ажурирање стране установе на 

друштвеној мрежи 

Разне активности на 
промоцији школе 5 

Промоције и презентације по основним школама, 
у локалној заједници, пријем и презентације за 
основце који долазе у школу, организација 
отворених врата и осталих манифестација, 
припрема и израда промотивног материјала, 
гостовање у медијима, дистрибуција 

ј  
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12. Такмичења 

Активност Број сати Опис активности Докази: 

Међународна 
такмичења и смотре ван 
земље 

15 
по ученику 

-припрема ученика 
-учешће 
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Међународна 
такмичења у земљи 

8 
по ученику 

-припрема ученика 
-учешће 

Републичка такмичења 6 
по ученику 

-припрема ученика 
-учешће 

Такмичења која организује 
установа-организатор 12 

-Припрема и умножавање програма,  
-припрема сатнице такмичења, списка такмичара, 
смештај ученика, дипломе и др. 
-организација простора и припрема 
инструмената,   
-планирање и организација рада чланова тима 
(подела задужења), жирија,.... 
-подношење извештаја о реализацији 

Такмичења која организује 
установа-члан 
организационог тима 

8 -обављање поверених задужења 

Такмичења која организује 
установа-припрема 
ученика 

2 
по ученику 

-припрема ученика 
-учешће 

Школска затворена 
такмичења-организатор 6 

-Припрема и умножавање програма,  
-организација простора и припрема 
инструмената,   
-планирање и организација рада чланова тима 
(подела задужења), жирија,.... 
-подношење извештаја о реализацији 

Школска затворена 
такмичења-члан 
организационог тима 

3 -обављање поверених задужења 

Школска затворена 
такмичења-припрема 

 

1 
по ученику 

-припрема ученика 
-учешће 
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9.2.4. Програм излета и екскурзија 
 

У Школи увек постоји могућност за предлог излета, екскурзије, стручне посете, као и да 
се исти реализује. 

 
 Организација учешћа на такмичењима или концертима ван нашег града, подразумева и 

обавезу наставника да реализује и други сегмент боравка и учешћа на неком такмичењу, односно 
упознавање ученика са знаменитостима града у коме се одржава такмичење.  
 

10. Програмске основе рада органа управљања, руковођења, стручних и саветодавних 
органа школе  

10.1. Извод из правилника о организацији и систематизацији послова  
ОМШ „Стеван Мокрањац“  

 
I   Организација рада школе 

Члан 9. 
 

Организација рада  Школе заснива се на рационалној подели рада у оквиру рада Школе, у 
складу са захтевима савремене огранизације рада. 

 
Школа обавља послове преко следећих служби: 
1.Послови руковођења: директор; 
2.Образовно-васпитна служба: наставници и стручни сарадници;   
3.Служба за правне послове: секретар школе;  
4.Служба за финансијско-рачуноводствене послове: руководилац финансијско-

рачуноводствених послова (шеф рачуноводтва); 
5. Техничка служба и остали  послови подршке (помоћно-техничко особље):  штимер 

музичких инструмената, домар/мајстор одржавања, радник на одржавању хигијене/ чистачице; 
6. Специјализоване службе: службеник за послове заштите, безбедности и заштите на раду 

и службеник за јавне набавке. 
 
Укупан број запослених у складу са Правилником о критеријумима и стандардима за 

финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања за школску 
2020/2021.  годину износи 31 извршиоца. Услед промене броја класа, група  и броја ученика, на 
почетку сваке школске године до 15. септембра вршиће се измена овог члана Правилника, због 
промене броја извршиоца. 
 
 
 
 

Учешће у раду жирија 12 
по дану -по писаном позиву од стране установе домаћина 

Испитивач на такмичењу 10 -непосредно испитивање учесника такмичења 

Ауторство 15 -сачињавање испитног материјала такмичења 

Организациони тим 
Републичког фестивала 
музичких и балетских 
школа Србије 

15 -припрема такмичења 
-расподела задужења и њихово извршавање 
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II    Назив и опис послова , услови за рад и број извршилаца 
 

Члан 20. 
Број извршилаца на пословима наставника и стручних сарадника утврђује се Годишњим 

планом рада Школе за сваку школску годину и може се мењати сваке школске године, зависно од 
броја уписане деце, односно од броја класа и група у Школи, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују питања утврђивања броја извршилаца у Школи. 

Број извршилаца на пословима секретара установе, руководиоца финансијско-
рачуноводствених послова –шефа рачуноводства, стручних сарадника (педагога, нототекара-
медијатекара) зависи од броја уписане деце, односно броја одељења и група у Школи, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују питања утврђивања броја извршиоца у Школи. 

Број извршилаца на пословима домара/мајстора одржавања, радника на одржавању 
хигијене/чистачице зависи од укупне квадратуре објекта установе и  начина грејања установе, у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују питања утврђивања броја 
извршилаца у Школи. 

Члан 21. 
Директор школе 

Општи опис послова: 
–   руководи радом, заступа и представља установу; 
–  планира и распоређује послове на руководиоце установе; 
–  даје смернице и прати реализацију вршења послова из надлежности установе; 
–  доноси опште и појединачне акте за које је законом и другим прописима овлашћен; 
–  одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених; 
–  врши наредбодавне функције, прати извршење финансијског плана и плана јавних 

набавки установе и израђује предлог буџетских средстава за рад; 
–  располаже средствима установе у складу са законом; 
–  спроводи донете одлуке и друга општа акта; 
–  координира радом установе; 
–  израђује акциони план и спроводи мере и активности на осигурању квалитета и 

унапређења рада из своје области; 
–  планира, организује и контролише рад запослених у установи; 
–  планира и прати стручно усавршавање запослених из своје установе и спроводи поступак 

за стицање њиховив звања у складу са законом; 
–  сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце/ученика, 

запосленима, органима јединице локалне самоуправе, другим установама и удружењима и 
другим заинтересованим лицима и институцијама; 

–  образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи 
−  планира, организује и прати остваривање програма образовања и васпитања и свих 

активности Школе, у складу са законом; 
−  спроводи мере и активности на осигурању квалитета и унапређивању образовно-

васпитног рада и одговоран је за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за 
спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање 
образовно-васпитног рада; 

−  израђује акциони план за унапређивање рада након спољашњег вредновања Школе; 
−  прати и одговоран је за остваривање развојног плана Школе; 
−  предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, 

као и других инспекцијских органа; 
−  организује припрему и доступност свих елемената потребних за процену остварености 

стандарда квалитета рада Школе пре и током процеса спољашњег вредновања, као и израду 
акционог плана за унапређивање рада након спољашњег вредновања Школе; 
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−  одговоран је за благовремени и тачан унос и одржавање ажурности базе података о 
Школи у оквиру јединственог информационог система просвете; 

−  обавезан је да обавља активности у вези са обавештавањем запослених, ученика и 
родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса 
за рад Школе и ових органа; 

−  сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставни-чког, односно педагошког 
већа, без права одлучивања; 

−  успоставља јасну организациону структуру са дефинисаним процедурама и носиоцима 
одговорности; 

−  образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у Школи; 
−  подноси извештаје о свом раду и раду Школе органу управљања, најмање два пута 

годишње; 
−  доноси општи акт о организацији и систематизацији послова; 
−  одлучује о правима, обавезама и одговорностима деце, ученика и запослених; 
−  развија и промовише инклузивну културу; 
−  планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника; 
−  стручно се усавршава ради унапређивања компетенција у процесу руковођења образовно-

васпитним радом и Школом; 
−  пружа подршку у остваривању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 

предузетничке активности ученика; 
−  организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног 

рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, 
васпитача и стручних сарадника; 

−  одговоран је за регуларност спровођења свих испита у Школи у складу са прописима; 
−  предузима мере у случајевима повреде забрана из чл. 110-113. Закона; 
−  сарађује са родитељима, односно законским заступницима деце и ученика Школе и 

саветом родитеља; 
 обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавеза и одговорности ученика и  заспослених, у 
складу са законом; 
 сарађује са ученицима и ученичким парламентом; 
 одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос; 
 обезбеђује услове за оснивање и почетак рада Школе као и за добијање решења о верификацији 
Школе; 
 припрема елаборат за остваривање проширене делатности Школе;  
 доноси одлуку о усвајању плана јавних набавки, одлуку о покретању поступка јавне набавке и 
закључује уговор о јавној набавци са изабраним понуђачем; 
 потписује сведочанства, дипломе, уверења, уговоре и друга акта везана за пословање Школе; 
 обавља и друге послове и одговоран је за њихово извршавање, у складу са законом и општим 
актом Школе. 

Изузетно, може да обавља послове наставника у складу са решењем министра. 
     За свој рад одговара министру и органу управљања. 

Стручна спрема: 
Директор установе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139. и 

чланом 140. ст. 1. и 2. Закона (лиценца). 
Дужност директора Школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 

140. ст. 1. и 2. Закона,  за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора 



 86 

установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. 

Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140. ст. 1. и 2.  Закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које има: 
одговарајуће образовање из члана 140. став 3. наведеног закона,  за наставника те врсте школе; 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. 

Испит за директора установе може да полаже и лице које испуњава услове за директора 
установе и које има доказ о похађаном прописаном програму обуке.   

Лице које положи испит за директора стиче дозволу за рад директора (у даљем тексту: 
лиценца за директора). 

Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до 
две године од дана ступања на дужност. 

 
Додатна знања/испити/радно искуство: 
−  познавање језика на коме се изводи настава 
−  обука и положен испит за директора (лиценца); 
−  осам, односно десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 

стеченог одговарајућег образовања; 
−  познавање рада на рачунару. 
 
Број извршилаца: 1 

Члан 22. 
Наставник уметничких и стручних предмета у музичкој школи 

 

Општи опис послова: 
−  планира, припрема и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг 

рaдa у складу са наставним планом и програмом, годишњим планом и школским програмом 
установе; 

−  својим компетенцијама осигурава постизање циљева образовања и васпитања и стандарда 
постигнућа ученика; 

−  спроводи индивидуализацију и прилагођавање наставног садржаја образовно-васпитним 
потребама ученика; 

−  спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку 
на наредни ниво образовања или у другу установу; 

−  прилагођава технике учења и рад на часу образовно-васпитним потребама ученика; 
−  пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим 

ученицима и учествују у раду тима за израду индивидуално образовног плана (ИОП); 
−  обавља послове ментора приправнику; 
−  учествује у изради прописаних докумената школе; 
−  припрема и реализује посете другим музичким школама; 
−  припрема ученике за концертну и јавну делатност школе; 
−  учествује у раду испитних комисија; 
−  организује и одржава интерне часовe; 
−  планира, припрема и остварује образовно-васпитни рад хора, камерних оркестара и 

оркестара; 
−  припрема ученике за такмичења у земљи и иностранству; 
−  учествује у раду тимова и органа установе; 
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−  обавља послове одељењског старешине; 
−  ради унапређивања образовно-васпитне праксе саветује се са родитељима односно 

старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницима, стручним и другим институцијама; 
−  води евиденцију и педагошку документацију. 
Стручна спрема: 
Послове наставника може да обавља лице које испуњава услове прописане чланом 139. и 

чланом 140. ст. 1. и 2. (изузетно став 3) Закона о основама система образовања и васпитања, 
односно, које је стекло одговарајуће високо образовање:  

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, мастер струковне студије); 

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 

изузетно: 
– на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке 

струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. 
 
Наставници и стручни сарадници који обављају образовно-васпитни рад у Школи, а који су 

испуњавали услове у погледу степена и врсте образовања по прописима који су важили 
приликом пријема у радни однос, могу и даље да обављају образовно-васпитни рад у Школи и 
могу бити преузети, у смислу Закона. 

Послове наставника и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (у 
даљем тексту: лиценца). 

Обавезно образовање лица из претходног става је образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским 
системом преноса бодова.  

Образовање из претходног става, наставник и стручни сарадник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу.  

Сматра се да наставник и стручни сарадник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има тражена 
знања. 

Додатнa знања/испити/радно искуство: 
− познавање рада на рачунару. 
Број извршилаца: 22 

Члан 23. 
Корепетитор у Музичкој школи 

Општи опис посла у Музичкој школи: 
−  реализује корепетицију, припрема ученике за концертну и јавну делатност школе (часови 

у настави, интерни часови и јавни часови, концерти); 
−  учествује у припремању и стручно-педагошком остваривању наставног плана и програма; 
−  присуствује седницама стручних актива и осталих стручних органа; 
−  сарађује са родитељима; 
−  води педагошку документацију и прописану евиденцију; 
−  ради у испитним комисијама; 
−  обавља послове и радне задатке припремања за наставу; 
−  раду у тимова и органа установе; 
−  припрема и организује друге ваннаставне активности ученика; 
−  учествуjе у спровођењу испита; 
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−  учествуjе у раду тимова и органа Школе; 
−  учествује у изради прописаних докумената Школе; 
−  ради унапређивања образовно-васпитне праксе саветује се са родитељима, односно 

старатељима, запосленим у установи и другим заинтересованим лицима и институцијама. 
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Стручна спрема: 
Послове корепетитора у Музичкој школи може да обавља лице које испуњава услове 

прописане чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања и има високо 
образовање на: 

 –на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије); 

 –на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
 

Додатна знања/испити/радно искуство: 
− познавање рада на рачунару. 
 

Број извршилаца: 1 
Члан 24. 

Стручни сарадник – педагог 
 

Општи опис послова: 
− доприноси стварању оптималних услова за развој деце и ученика и унапређивању 

васпитно-образовног, односно образовно-васпитног рада; 
− учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању остваривања васпитно-

образовног рада; 
− прати, анализира и подстиче целовит развој детета и ученика; 
− пружа подршку и помоћ  наставницима у планирању, припремању и реализацији свих 

видова васпитно-образовног рада; 
− обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима, односно старатељима и запосленима 

у установи; 
− пружа помоћ наставницима на праћењу и подстицању напредовања  ученика, 

прилагођавању образовно-васпитног рада индивидуалним потребама  ученика, креирању 
педагошког профила и индивидуалног образовног плана ученика, обавља саветодавни рад 
са васпитачима и наставницима на основу добијених резултата процене, пружајући им 
подршку у раду са  ученицима, родитељима, личним пратиоцима / педагошким 
асистентима, подстиче лични и професионални развој васпитача и наставника; 

− подстиче професионални развој запослених и организује стручно усавршавање у 
установи; 

− спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на 
наредни ниво образовања или у другу установу; 

− организује и реализује активности на пружању подршке ученицима ради постизања 
социјалне, емоционалне и професионалне зрелости; 

− организује упознавање ученика са ефикасним техникама и методама учења; 
− пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова и сарађује са 

интерресорном комисијом у процени потреба за додатном образовном, здравственом и / 
или социјалном подршком детету или ученику; 

− ради у стручним тимовима и органима установе; 
− води прописану евиденцију и педагошку документацију; 
− учествује у изради прописаних докумената установе; 
− координира и / или учествује у раду тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања; 
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− учествује у структуирању група теоријских предмета у школи на основу процењених 
индивидуалних карактеристика деце/ ученика; 

− обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика уз посебно уважавање 
индивидуалних снага и потреба за подршком; 

− креира и прилагођава инструменте процене како би дошао до релевантних података о 
деци / ученицима, узимајући у обзир њихове специфичности у комуникацији, социјалној 
интеракцији, емоционалном и когнитивном развоју; 

− реализује сарадњу са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама, 
локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад 
установе; 

− иницира и учествује у истраживањима образовно-васпитне праксе на нивоу установе; 
− унапређује образовно-васпитни рад у установи; 
− прати, подстиче и пружа  подршку укупном развоју детета и ученика у домену физичких, 

интелектуалних, емоционалних и социјалних капацитета и предлагању мера у интересу 
развоја и добробити детета;  

− пружа стручну подршку наставнику и директору за:  стварање подстицајне средине за 
учење уз примену савремених научно заснованих сазнања; јачање компетенција и 
професионални развој наставника, васпитача и стручних сарадника; развијање 
компетенција за остваривање циљева и општих исхода образовања и васпитања; 

− развој инклузивности установе;  
− стручним пословима у заштити од насиља и стварању безбедне средине за развој деце и 

ученика, заштити од дискриминације и социјалне искључености деце, односно ученика; 
праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагању мера за повећање 
квалитета образовно-васпитног рада;  остваривању сарадње са децом и ученицима, 
родитељима, односно другим законским заступницима и другим запосленима у установи;  
остваривању сарадње са надлежним установама, стручним удружењима и другим 
органима и организацијама; координацији сарадње и обезбеђивању примене одлука савета 
родитеља установе и општинских савета родитеља; спровођењу стратешких одлука 
Министарства у установи, у складу са својим описом посла. 

 
Стручна спрема: 
Послове  стручног сарадника може да обавља лице које испуњава услове прописане чланом 

139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања и које је стекло 
одговарајуће високо образовање:  

- на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије); 

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

 
Стручни сарадници који обављају образовно-васпитни рад у Школи, а који су испуњавали 

услове у погледу степена и врсте образовања по прописима који су важили приликом пријема у 
радни однос, могу и даље да обављају образовно-васпитни рад у Школи и могу бити преузети, у 
смислу овог закона. 

Послове стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: 
лиценца). 

Обавезно образовање лица из претходног става је образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским 
системом преноса бодова.  
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Образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стручни сарадник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу.  

Сматра се да стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање. 

 
Додатна знања/испити/радно искуство: 
− познавање рада на рачунару. 

 
Број извршилаца: 0,50 
 

Члан 25. 
Стручни сарадник- нототекар, медијатекар 

 
Општи опис послова:  
−  води пословање библиотеке, медијатеке, нототеке; 
−  планира, организује и учествује у изради и реализацији програма образовања и 

васпитања; 
−  сарађује са наставницима и стручним сарадницима; 
−  руководи у раду библиотечке, медијатечке и нототечке секције; 
−  ради на издавању књига, приручника, аудио, видео записа и нотних издања; 
−  учествује у организовању и остваривању културне активности и јавне делатности школе; 
−  води фото, музичку, видео и другу архиву школе и стручно обрађује нотне, видео, аудио 

и друге записе; 
−  сарађује са матичном библиотеком, стручним институцијама и друштвеним окружењем; 
−  предлаже набавку књига, часописа, медијатечке и нототечке грађе, инвентарише, 

класификује, сигнира и каталогизује; 
−  учествује у избору одобрених уџбеника са осталим члановима већа; 
−  учествује у раду тимова и органа Школе; 
−  води педагошку документацију и евиденцију; 
−  учествује у изради прописаних докумената Школе. 

 
Стручна спрема: 
Послове  стручног сарадника може да обавља лице које испуњава услове прописане чланом 

139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања и које је стекло 
одговарајуће високо образовање:  

– на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије); 

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Послове стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: 
лиценца). 

Обавезно образовање лица из претходног става је образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским 
системом преноса бодова.  

Образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стручни сарадник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу.  
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Додатна знања/испити/радно искуство: 
− познавање рада на рачунару. 
Број извршилаца: 1 

Члан 26.  
Секретар установе 

            Општи опис послова: 
−  стара се о законитом раду установе, указује директору и органу управљања на 

неправилности у раду установе; 
–  обавља управне послове у установи; 
–  израђује опште и појединачне правне акте установе; 
–  обавља правне и друге послове за потребе установе; 
–  израђује уговоре које закључује установа; 
–  обавља правне послове у вези са статусним променама у установи; 
–  обавља правне послове у вези са уписом деце, ученика и одраслих; 
– обавља правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом 

установе; 
–  пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у установи; 
–  пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора установе; 
–  прати прописе и о томе информише запослене. 

 
Пошто  школа нема референта за правне, кадровске и административне послове обавља и 

послове: 
−  прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа; 
–  врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа; 
–  издаје одговарајуће потврде и уверења; 
– води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и води евиденције и 

врши пријаву / одјаву запослених код надлежних органа; 
–  обавља административне послове из области имовинско-правних послова; 
–  врши канцеларијске послове непосредно са странкама; 
–  обавља административне послове у вези са кретањем предмета; 
–  води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта; 
–  врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште; 
–  пружа подршку припреми и одржавању састанака; 
–  припрема и умножава материјал за рад; 
– води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се о набавци, чувању и подели 

потрошног канцеларијског материјала; 
–  води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама. 
Стручна спрема: 
Секретар мора да има образовање из области правних наука у складу са чланом 140. став 1. 

Закона о основама система образовања и васпитања, односно  високо образовање: 
– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; 

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године . 

Послове секретара може да обавља лице које положи испит за лиценцу за секретара 
(положен стручни испит за секретара, правосудни или стручни испит за запослене у органима 
државне управе или државни стручни испит). 

Додатна знања/ испита/радно искуство:  
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− познавања рада на рачунару. 
 
Број извршилаца: 1 

Члан 27. 
 

Руководилац финансијско–рачуноводствених послова шеф рачуноводства са факултетом 
или шеф рачуноводства са вишом школом 

 
Општи опис посла за руководиоца финансијско-рачуноводствених послова: 
−  организује, руководи и прати извршење финансијских и рачуноводствених послова; 
–  развија, дефинише и координира припрему финансијских планова и других општих и 

појединачних аката из области свог рада; 
–  координира израду и припрему финансијских извештаја; 
– сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа потребна обавештења 

и поступа по примедбама у складу са важећим прописима; 
–  доноси одлуке о начину реализације финансијских и рачуноводствених послова; 
–   прати правне прописе и контролише спровођење законитости наменског и  

економичног трошења финансијских средстава; 
–  контролише израду финансијских прегледа, анализа и извештаја; 
–  пројектује приливе и одливе новчаних средстава; 
–  координира у спровођењу начела једнообразности у вези са евидентирањем и 

извештавањем; 
–  руководи припремом и израдом завршног рачуна; 
–  контролише формирање документације за пренос новчаних средстава; 
−  проверава исправност финансијско рачуноводствених образаца; 
–  врши билансирање прихода и расхода; 
–  врши билансирање позиција биланса стања; 
– води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену 

усвојеног контног плана; 
– припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке и остале 

извештаје везане за финансијско – материјално пословање; 
– припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању; 
– преузима изводе по подрачунима и врши проверу књиговодствене документације која је 

везана за одлив и прилив готовине; 
–  контира и врши књижење; 
–  спроводи одговарајућа књижења и води евиденцију о задужењу и раздужењу; 
– врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних средстава; 
– прати и усаглашава прелазне рачуне и пренос средстава по уплатним рачунима са 

надлежним државним органима; 
– врши усаглашавање главне и помоћне књиге потраживања по основу принудне наплате; 
– врши контролу књижења на контима главне књиге и усаглашавања преноса средстава 

између подрачуна, прилива и одлива средстава по изворима; 
– води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом; 
– чува и архивира помоћне књиге и евиденције; 
– сачињава и припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе; 
– припрема документацију за обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, 

припадајућих пореза и доприноса; 
– припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна. 

 
Пошто школа нема благајника обавља и послове: 
−  води благајну и евиденцију зарада; 
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–  разврстава и води архиву извода и документације о извршеним уплатама; 
–  припрема документацију за новчане уплате и исплате; 
–  исплађује новац, обрачунава боловања, обавља плаћања по закљученим уговорима; 
–  припрема податке за израду статистичких и других извештаја о зарадама; 
–  врши обрачуне и реализује девизна плаћања и води девизну благајну. 
 
Општи опис посла за шефа рачуноводства са вишом школом: 
–  проверава исправност финансијско рачуноводствених образаца; 
–  врши билансирање прихода и расхода; 
–  врши билансирање позиција биланса стања; 
– води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену 

усвојеног контног плана; 
–  припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке и остале 

извештаје везане за финансијско – материјално пословање; 
– припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању; 
– преузима изводе по подрачунима и врши проверу књиговодствене документације која је 

везана за одлив и прилив готовине; 
– контира и врши књижење; 
– спроводи одговарајућа књижења и води евиденцију о задужењу и раздужењу; 
– врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних средстава; 
– прати и усаглашава прелазне рачуне и пренос средстава по уплатним рачунима са 

надлежним државним органима; 
– врши усаглашавање главне и помоћне књиге потраживања по основу принудне наплате; 
– врши контролу књижења на контима главне књиге и усаглашавања преноса средстава 

између подрачуна, прилива и одлива средстава по изворима; 
– води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом; 
– чува и архивира помоћне књиге и евиденције; 
– сачињава и припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе; 
– припрема документацију за обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, 

припадајућих пореза и доприноса; 
– припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна. 
 
Ако школа нема благајника обављаи послове: 
− води благајну и евиденцију зарада; 
– разврстава и води архиву извода и документације о извршеним уплатама; 
– припрема документацију за новчане уплате и исплате; 
– исплађује новац, обрачунава боловања, обавља плаћања по закљученим уговорима; 
– припрема податке за израду статистичких и других извештаја о зарадама; 
– врши обрачуне и реализује девизна плаћања и води девизну благајну. 
 
Стручна спрема: 
Послове руководиоца финансијскло-рачуноводствених послова може да обавља лице које 

има високо образовање и то:  
−  на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године; 
– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10 септембра 2005 године. 
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Стручна према за шефа рачуноводства: 
– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 

10. септембра 2005. године; 
изузетно: 
– средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу 

ове уредбе. 
 
 Додатна знања/испити/радно искуство:   
−  познавање рада на рачунару; 
−  најмање пет година радног искуства за руководиоца финансијско-рачуноводственим 

пословима; 
−  најмање пет година радног искуства на пословима шефа рачуноводства са средњим 

образовањем.  
 
Број извршилаца: 1 

Члан 28. 
Домар 

Општи опис послова: 
−  обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних 

система, уређаја, опреме, апарата и средстава; 
−  обавља механичарске / електричарске / водоинсталатерске / браварске / столарске / 

лимарске / молерске / аутомеханичарске и сл. послове, као и друге радове одржавања и поправки; 
−  припрема објекте, опрему и инсталације за рад; 
−  обавља послове фотокопирања; 
−  обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима 

на системима и инсталацијама; 
−  пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада 

или у случају поремећаја или квара; 
−  прати параметре рада и подешава опрему и постројење; 
−  стара се о набавци за рад потрошног материјала, алата и средстава потребних за свој рад, 

и исте набавља; 
−  обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану 

одржавања; 
−  сарађује при изради планова и предрачуна за послове одржавања и поправки; 
−  обавља теренске и курирске послове везане за рад школе; 
−  води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама; 
−  прати и координира рад спремачица и помаже им у обављању дежурства за време 

наставе; 
−  сваког јутра директору или секретару школе подноси извештај о исправности и чистоћи 

школских просторија и школског дворишта;  
−  чисти и стара се о проходности улаза у установу и степеништва за време снежних 

падавина. 
Стручна спрема: 

Послове домара/мајстора одржавања обавља лице које има – средње образовање (трећи 
или четврти степен), смера – занимања столар, бравар, водоинсталатер, машинске и електро 
струке које има способности одржавања електроинсталација у исправном стању.   
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Додатна знања/испити/радно искуство: 
- положен стручни испити за  ППЗ-а. 

 
Број извршилаца: 1 

Члан 29. 
Штимер музичких инструмената 

 
Општи опис послова: 
– одржава све клавире (инструменте) у школи у исправном стању и редовно штимује; 
– одржава инструменте у исправном стању и када се користе изван школе; 
– редовно проверава клавире (инструменте) у свим учионицама, набавља материјал 

потребан за поправку инструмената и отклања кварове који би могли да онемогуће извођење 
наставе; 

– за време летњег и зимског распуста када се не одржава настава поправља и штимује 
клавире (инструменте) и врши генерални преглед, отклања кварове који могу да се поправе без 
сервисера, стручним саветима помаже при набавци клавира (инструмената). 
  

Стручна спрема: 
Послове штимера музичких инструмената може да обавља лице које има средње 

образовање (одговарајућег профила). 
 
Број извршилаца: 1 

Члан 30. 
Радник за одржавање хигијене / чистачица 

 
Општи опис послова: 
−  одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима; 
−  одржава чистоћу инвентара и износи смеће; 
−  приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама и инвентару; 

          –  прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће; 
−  негује засад, негују цвеће у згради; 
−  проветравање просторија школе у сменама; 
−  врше контролу и изласка ученика из школе о чему воде евиденцију; 
−  обавља послове фотокопирања; 
−  старају се о проходности улаза у школу и степеништа за време снежних падавина;  
−  обавља курирске послове;  
−  дежура  у ходнику и дворишту за време наставе. 
 
Стручна спрема: 
За послове  радника на одржавању хигијене/чистачица потребан је први степен стручне 

спреме односно завршена основна школа. 
 

 Број извршилаца: 2 
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10.2. Школски одбор 
 
                                                      
 

Време 
реализације 

Активности Носиоц Активности Начин 
оставаривања 

Начин 
праћења 

Август - Конституисање новог 
Школског одбора  
-Доношење Годишњег плана 
рада ШО 

 

Директор, чл.Школског 
одбора 

Конституисан 
ШО 

Извештај о 
раду 
школског 
одбора 

Септембар 

-Доношење одлуке о 
усвајању Годишњег 
извештаја рада школе за 
2019-2020.године 
 - Доношење одлуке о 
усвајању Извештаја о раду 
директора  
- Припрема за почетак нове 
школске године  
-Усклађивање нормативних 
аката 
- Одлука о избору директора  
-Доношење Годишњег плана 
рада школе за школску 
2020/2021. годину  
- Доношење одлуке о 
усвајању извештаја о 
самовредновању рада школе  
- Доношење одлуке о 
усавјању Извештаја о 
Школском развојном плану 
-Усвајање предлога 
финансијског плана  

Директор, чл.Школског 
одбора 

Усвојен 
Годишњи 
план, Усвојени 
Извештаји, 
припрема, 
доношење 
одлука 

Извештај о 
раду 
школског 
одбора 

Октобар 
Новембар 

-Извештај о упису ученика 
- Усвајање правилника и 
других општих аката школе 
- Разматрање и усвајање 
извештаја о успеху и владању 
ученика на крају првог 
тромесечја и реализацији 
плана и програма и мере за 
унапређење 
Анализа  Самовредновања  и 
тврдње да се у школи не 
примењује интерни систем 
награђивања ученика и 
запослених за постигнуте 
резултате   

Педагог, Директор, 
чл.Школског одбора 

Израда 
извештаја, 
усвајање 

Увид у 
Извештај о 
раду школе 
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Децембар 
Јануар 

 

- Разматрање и усвајање 
Извештаја комисије о 
извршеном попису имовине 
- Усвајање Извештаја о 
пословању и годишњем 
обрачуну школе  
- Разматрање и усвајање 
шестомесечног  Извештаја о 
раду директора  
- Разматрање и усвајање 
шестомесечног Извештаја о 
реализацији годишњег плана 
рада школе  
-Разматрање потреба о 
извођењу радова у школи за 
време распуста 
-Анализа успеха на крају 
првог полугодишта, 
реализација плана и програма 
-Обележавање дана Светог 
Саве 

Директор, секретар, 
чл.пописне комисије 

Израда 
извештаја, 
усвајање, 
анализа, 
обележавање 

Увид у 
пописне 
листе 

Фебруар 

Усвајање завршног рачуна за 
2020. годину и одобреног 
финансијског плана од стране 
буџета локалне самоуправе за 
2021. 

Директор, чл.Школског 
одбора, лок. самоуправа 

Усвајање  Увид у 
завршни 
испит 

Март 
Април 

-План уписа за 2021/2022. 
годину 
-Припрема за Дан школе 

Директор, чл.Школског 
одбора 

Израда плана  Увид у 
извештај о 
раду школе 

Мај -Обележавање Дана школе 

Директор, чл.Школског 
одбора 

Обележавање  Увид у 
извештај о 
успеху 
ученика 

Јун 

-Разматрање Извештаја о 
успеху на крају другог 
полугодишта, реализација 
плана и програма  и 
предлагање мера за 
побољшање 
-Разматрање и усвајање 
Извештаја о успеху ученика на 
такмичењима школског, 
општинског, регионалног и 
републичког нивоа 
-Разматрање потреба о 
извођењу радова у школи за 
време распуста 
-Израда Годишњег Извештаја 
о раду ШО 

Директор, чл.Школског 
одбора 

Разматрање 
извештаја, 
анализа, 
израда 

Увид у 
извештај о 
раду школе 
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Чланови привременог школског одбора: 
 

Представници локалне 
самоуправе : 

Губеринић Данило 
Пашалић Никола 
Милосављевић Дарко 
Ђуричић Владимир 
Стојковић Марија 

 
10.3. Директор школе 

 
Опис задужења директора у току једне 40-то сатне радне недеље према потребама и обиму посла 
у складу са ГПР-ом.  
 

Активности Број 
радних 
часова 

недељно 

Број 
недељ

а 

Годишњи 
фонд 

Студијско аналитички рад 6 44 264 
Организациони послови 10 44 440 
Педагошко-инструктивни рад 5 44 220 
Педагошки надзор и контрола 5 44 220 
Сарадња са родитељима 2 44 88 
Рад на заштити уставности и законитости 2 44 88 
Рад на развијању правилних међуљудских односа 2 44 88 
Сарадња са друштвеном средином 4 44 176 
Лично стручни педагошко усавршавање 4 44 176 
  СВЕГА: 40 44 1760 

 
 
               
                                                        План рада директора школе 
Директор ће својим планом рада за ову школску годину организовати реализацију следећих 
циљева: 

Време 
реализације 

Активности Носиоц 
Активности 

Начин 
праћења 

Август -Израда организацоне шеме обављања свих послова у 
школи  
-Подела задужења на почетку школске године 
- Утврђивање степена припремљености зграде за нову 
школску годину 

В.д.директор, 
Наставничко веће 

Шестомесечни 
и Годишњи 
Извештај о 
раду 
директора 

Септембар 

-Израда Годишњег плана рада  
- Организација израде и ажурирања нормативних 
аката школе 
- Израда предлога плана набавке опреме и наставних 
средстава и инвестиционог одржавања 
- Подношење извештаја о раду школе и раду 
директора у претходној школској години 
Активности везане за расоред часова, глобалне и 

Педагог, 
В.д.директор 

Шестомесечни 
и Годишњи 
Извештај о 
раду 
директора 
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оперативне планове наставника и стручних сарадника 
- Утврђивање бројног стања ученика у одељењима, 
одсељених и досељених ученика 
- Сусрет са новодошлим ученицима и њиховим 
родитељима 
- Организациона питања на почетку школске године 
(снабдевеност ученика књигама, прибором, претплата 
на часописе, дечју штампу и др.) 

Октобар 
Новембар 

-Праћење утрошка финансијских средстава и праћење 
прописа 
- присуствовање родитељским састанцима 
- Учешће у раду стручних органа школе (извештај, 
програми, кадровска питања, извршени радови у току 
лета и др.) 
-Педагошко инструктивни рад 
- Рад са ученицима који имају тешкоћа у понашању и 
контактирање са њиховим родитељима, односно 
васпитачима, као и са ученицима који имају велики 
број неоправданих изостанака и који су дошли у 
сукоб са наставницима (извештај обрадити на нивоу 
Разредних већа) 
- Посета часовима приправника, ради пружања 
стручне помоћи 

В.д.директор, 
Наставничко 
веће, шеф 
рачуноводства 

Шестомесечни 
и Годишњи 
Извештај о 
раду 
директора 

Децембар 

-Организација рада пописних комисија  
-Педагошко инструктивни рад 
- Индивидуални разговори са наставницима након 
посећеног часа 
- Разматрање и усвајање Извештаја комисије о 
извршеном попису имовине 
- Разматрање и усвајање Шестомесечног  Извештаја о 
раду директора  
- Разматрање и усвајање Шестомесечног Извештаја о 
реализацији Годишњег плана рада школе  
-Разматрање потреба о извођењу радова у школи за 
време распуста 
-Анализа успеха на крају првог полугодишта, 
реализација плана и програма, реализација плана и 
програма 
-Обележавање дана Светог Саве 

В.д.директор, 
Наставничко веће 

Шестомесечни 
и Годишњи 
Извештај о 
раду 
директора 

Јануар 
Фебруар 

-Израда финансијског плана и плана јавних набавки 
-Шестомесечни Извештај о раду диоректора ,  
подношење извештаја органу управљања  

В.д.директор, 
наставници, 
педагог 

Шестомесечни 
и Годишњи 
Извештај о 
раду 
директора 

Март 
Април 

Учешће у раду стручних већа, семинара, саветовања 
-План уписа за 2021/2022. годину 
-Припрема за Дан школе 
-Праћење стручне литературе - часописа, приручника 

В.д.директор, 
друш.институције 

Увид у 
извештај о 
раду 
директора 

Мај -Обележавање Дана школе, медијска промоција 
школе 

В.д.директор Увид у 
извештај о 
раду 
директора 

Јун -Разматрање Извештаја о успеху на крају другог 
полугодишта, реализација плана и програма  и 
предлагање мера за побољшање 

В.д.директор, 
секретар, педагог,  

Увид у 
извештај о 
раду 
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-Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ученика 
на такмичењима школског, општинског, регионалног 
и републичког нивоа 
-Разматрање потреба о извођењу радова у школи за 
време распуста 
-Израда Годишњег Извештаја о рад директора 
-Израда Годишњег Извештаја о рад школе 

директора 

 
10.4.  Годишњи план посете часовима директора и педагога  

 
 

Име и презиме 
наставника, васпитача 

Час, активност, 
разред 

Разлог посете Начин 
праћења 

Време 
реализације 

Драгана Петровић  
 

Припремни 
предшколски 

програм 
 

Саветодавни рад са 
васпитачем, 

Деца са потешкоћама, 
Праћење рада васпитача и 

деце 

Евиденција 
у 

Посета 
часа 

Септембар - 
октобар 

Први разред  
Први разред 

Редовна настава 
 
 

Праћење адаптације 
ученика на школску 

средину, 
Деца са потешкоћама, 

Праћење рада наставника и 
деце 

Саветодавни рад 

Евиденција 
у 

Посета 
часова 

током 
школске 
године 

Други разред  
Други разред 

Редовна настава 
 
 

Саветодавни рад са 
учитељима, 

Деца са потешкоћама, 
Праћење рада наставника и 

деце 
 

Евиденција 
у Посета 

часова 
 

током 
школске 
године 

Трећи  разред 
 

Трећи  разред 
Редовна настава 

 
 

Саветодавни рад са 
учитељима, 

Деца са потешкоћама, 
Праћење рада наставника и 

деце 

Евиденција 
у 

Посета 
часова 

током 
школске 
године 

Четврти разред 
 

Четврти разред 
Редовна настава 

 

Саветодавни рад са 
учитељима, Деца са 

потешкоћама, 
Праћење рада наставника и 

деце 

Евиденција 
у 

Посета 
часова 

током 
школске 
године 

Пети разред 
 

Пети разред 
Редовна настава  

Саветодавни рад са 
учитељима, Деца са 

потешкоћама, Праћење 
рада наставника и деце 

 

Евиденција 
у 

Посета 
часова 

током 
школске 
године 

Шести  разред Шести  разред 
Редовна настава 

 

Прилагођавање на 
предметну 

наставу,Саветодавни рад 
Деца са потешкоћама 

Праћење рада наставника и 
деце 

Евиденција 
у 

Посета 
часова 

током 
школске 
године 

В.д.директор школе: Љиљана Ђаковић 

Педагог: Татјана Милисављевић Петровић 
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10.5.Савет родитеља 

 
 
Сaвeт рoдитeљa чинићe пo јeдaн прeдстaвник – рoдитeљ, сваког одељења – класе основне 
школе. 
              Савет родитеља је саветодавно тело. Један од посебних задатака у раду Савета родитеља 
је сарадња родитеља и школе у циљу успешне реализације наставног процеса и успеха ученика. 
На тај начин родитељи ће директно учествовати у утврђивању ставова, предлога, доносиће 
закључке који се у првом реду односе на саме ученике. 
Савет родитеља ће у оквиру своје надлежности разматрати питања везана за: 
 -успех и владање ученика, 
 -мере за унапређење квалитета образовно-васпитног рада, 
 -разматраће намену коришћења средстава донације за побољшање ученичког стандарда, 
 -разматраће извештаје о реализацији програма рада као и о резултатима рада, 
 -даје сагласност на програм извођења екскурзија или излета 

 
            Седнице Савета родитеља ће се сазивати по потреби, а за исте се не утврђује календар 
реализације, изузев обавезне седнице током септембра месеца због конституисања СР избора 
преседника и заменика, разматрања и усвајања Годишњег извештаја, финансијског извештаја, 
формирање висине износа за ђачки фонд и друга питања од значаја за одлучивање СР. 

План рада Савета родитеља 
 
 

Време 
реализаци

је 
Активности Носиоци 

послова 

Начин   
праћења 

реализације 

 
 

Септембар 

-Избор и конституисање чланова Савета родитеља у 
одељењима и конституисање Савета  
(избор председника, заменика и записничара) 
-Упознавање Савета са Пословником о раду 
-Упознавање са  Годишњим планом рада у 2020/21. 
- Материјално-техничка припрема за почетак школске 
године 
- Усвајање предлога о намени коришћења средстава из 
донације за побољшање ученичког стандарда 
-Усвајање Годишњег програма рада Савета родитеља  
-Разматрање школског календара шк.2020-21. 
-Кућни ред, правила понашања ученика, запослених и 
родитеља ученика и безбедност ученика 
-Разматрање Извештаја о раду школе у 2019/2020. 
-Разматрање Извештаја о раду директора у 2019/20. 

Савет 
родитеља, 

в.д.директор 

Увид у 
извештај о 

раду Савета 
родитеља 

Октобар-
Новембар 

-Усвајање Записника са предходне седнице 
родитеља   
-Упознавање са акционим планом из процеса 
самовредновања 
-Упознавање са Извештајем о реализацији  Развојног плана 
школе 
-Извештај о успеху и владању ученика на крају првог  
тромесечја , реализација плана и програма и  
предлог мера за побољшање успеха и и владања ученика 

Савет 
родитеља, 

в.д.директор 

 
 
 

Увид у 
извештај о 

раду Савета 
родитеља 

Јануар-
Фебруар 

-Усвајање Записника са предходне седнице 
-Разматрање успеха и владања ученика на крају првог 
полугодишта, реализација плана и програма и  

Савет 
родитеља, 

в.д.директор 

Увид у 
извештај о 

раду Савета 
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предлог мера за побољшање успеха и и владања ученика 
-Организација рада за време зимског распуста 
-Прослава Светог Саве 
-Организовање и спровођење сарадње са друштвеном 
средином 
-Израда полугодишњег Извештаја о рад Савета родитеља 

родитеља 

Март-
Април 

-Усвајање Записника са предходне седнице 
-Разматрање успеха и дисциплине ученика на крају трећег 
класификационог периода, реализација плана и програма и  
предлог мера за побољшање успеха и и владања ученика 
-План уписа у први разред 
-Усклађивање висине донације родитеља за допринос за 
функционисање и рад школе 

Савет 
родитеља, 

в.д.директор 

Увид у 
извештај о 

раду Савета 
родитеља 

Мај  
-Усвајање Записника са предходне седнице 
-Такмичења ученика и постигнути резултати 
-Мере за унапређење квалитета рада школе 

Савет 
родитеља, 

в.д.директор 

Увид у 
извештај о 

раду Савета 
родитеља 

Јун 

-Разматрање Извештаја о успеху на крају другог 
полугодишта, реализација плана и програма  и предлагање 
мера за побољшање 
-Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ученика на 
такмичењима школског, општинског, регионалног и 
републичког нивоа 
-Разматрање потреба о извођењу радова у школи за време 
распуста 
-Израда Годишњег Извештаја о рад Савета родитеља 

Савет 
родитеља, 

в.д.директор 

 
 
 

Увид у 
извештај о 

раду Савета 
родитеља 

 
Чланови Савета родитеља 

 
Име и презиме 

наставника 
Име и презиме 
представника Телефон E mail  

Станоје Јовановић Ненад Најдановић 061 6305065 Нема имејл 
Предраг Ристић  Данилка Блинџов 0668000375 danilkab@gmail.com 
Ива Ристић Радомир Милтеновић 062 423566 sanduce019@gmail.com 
Милица Милосављевић Јелена Стевановић 064 1450050 Lejezo2010@gmail.com 
Милена Ћирић Пауновић Милица 064 1957704 milicapaunovic975@gmail.com 
Ана Величковић Тања Корићанац 064 3329445 tanjakoricanac019@ gmail.com 
Весна О. Костић Драган Ћеферјановић 062 378877 dceferjanovic@gmail.com 
Борис Милорадовић Тамара Србуловић 063 7760777 tnsrbulovic@eunet.rs 
Никола Милошевић Маринета Урсуловић 060 1795383 Marinetaursulovic46@gmail.com 
Душан Ракић Биљана Станојевић 063 8673113 miki4stanojevic@yahoo.com 
Душан Ђорђевић Дејан Милић 064 1896881 dejan.milic00@gmail.com 
Жељко Раденковић Јелена Алексић 065 2082140 aleksicjelena052@ gmail.com 
Братислав Смичковић Александар Бранковић 064/6121766 aleksandarbra@telekom.rs 
Јован Ђорђевић Марија Остојић 069 4317050 marija.ostojic@eps.rs 
Иван Костић Марија Радуловић 065 343 6928 radulovic1marija@gmail.com 
Милош Поповић Сузана Јовановић 065 4211021 jovanovic.su@ gmail.com 

Чланови општинског Савета родитеља 
Милена Ћирић Милица Пауновић 064 1957704 milicapaunovic975@gmail.com 
Душан Ракић Биљана Стојановић 063 8673113 miki4stanojevic@yahoo.com 
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Отворена врата 
 

ред. 
број 

 
Презиме  и  име 

 
Дан 

 
Време 

1. Ристић Предраг петак 15:00-16:00 
2.  Јовановић Станоје понедељак 17:15 
3. Обрадовић - Костић  Весна среда 10:00-11:00 
4. Милосављевић  Милица четвртак 15:00-16:00 
5. Ћирић Милена петак 11:00-12:00 
6. Величковић Ана понедељак 15:00-16:00 
7. Ристић Ива уторак-петак 17:30-18:30 
8. Ракић Душан уторак 13:00-14:00 

9. Раденковић Жељко среда 11:00-12:00 
10. Ђорђевић Душан среда 17:00-18:00 
11. Смичковић  Братислав четвртак  
12. Костић Иван уторак 15:00-15:45 
13. Ђорђевић  Јован петак 16:45-17:15 
14. Милошевић Никола четвртак 10:00 -11:00 
15. Милорадовић  Борис четвртак 18:00-19:00 
16. Поповић  Милош петак 18:00 – 19:00 
17. Јовановић Наташа уторак 15:00-16:00 
18. Петровић  Драгана среда 09:00 – 10:00 
19. Николић Сандра  уторак 11:30-12:00 
20. Смичковић Микаела четвртак 14:00 
21. Предраг Милошевић петак 10:00-11:00 

 
10.6. Наставничко веће 
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Време 
реализ
ације 

Активности Носиоци 
активности 

 
Начин праћења 

 
Август 

 
 

-Избор записничара 
-Усвајање записника са предходне седнице 
-Упознавање са школским календаром 2020/21. 
-Припрема за почетак нове школске године, упис првака, подела 
ученика по  класама 
-Организација почетка школске  године 
-Припремљеност  објекта  за почетак  школске године  
-Доношење одлуке о формирању стручних тимова 
- Организовање свих испита 

 
Чланови 

Наставничког 
већа, вд.д.иректор 

 
 
 

Увид у Извештај о 
раду Наставничког 

већа 

 
Септе
мбар 

-Упознавање са планом рада Наставничког већа, тимова, 
директора, стручних сарадника, стручних већа и других учесника 
у раду школе 
-Разматрање  Годишњег плана рада и  достављених наставних 
планова и програма по класама 
-Разматрање и усвајање извештаја о раду школе и извештаја о 
раду директора 
-Избор руководилаца стручних већа 
-Кадровска питања за следећу школску годину 
-Задужења у оквиру 40-то часовне радне недеље 
-Интерни и јавни часови 
-Усвајање распореда часова и распореда смена  
-Допуна постојећег кућног реда школе,  кодекс понашања општа 
правила, правила везана на наставу, правила понашања 
наставника и запослених, правила понашања родитеља, ученика; 
-Израда списка неопходне литературе и нас. средстава -
Упознавање НВ са новим Правилницима  
-Анализа опремљености школе наставним средствима према 
Нормативу и предлог за набавку нових 
-Анализа Развојног плана школе 

 
Чланови 

Наставничког 
већа, вд.д.иректор, 

секретар 

Увид у Извештај о 
раду Наставничког 

већа 

Октоб
ар- 

Новем
бар 

-Реализација плана и програма на крају првог класификационог 
периода 
-Анализа успеха и дисциплине на крају првог  
тромесечја,реализација плана и програма и мере за унапређење 
- Оцењивање ученика 
- Извештај о реализацији плана стручног усавршавања 
- Двање предлога за унапређење  и анализа слабости из 
области Етос Самовредновања за тврдњу да наставници, 
ученици и родитељи не организују заједничке активности у 
циљу јачања осећења припадности школи ; тврдња 2.  у 
школи се не примењује интерни систем награђивања 
ученика и запослених за постигнуте резултате 

 
Чланови 

Наставничког 
већа, вд.д.иректор, 

педагог 

Увид у Извештај о 
раду Наставничког 

већа 

Децем
бар 

-Припрема и програм обележавања Светог Саве 
-Организовање контролних испита 
-Новогодишњи концерт 

Чланови 
Наставничког 

већа, вд.д.иректор 

Увид у Извештај о 
раду Наставничког 

већа 

Јануар 

-Анализа успеха и реализација наставног плана и програма  
ученика на крају првог полугодишта, мере за унапређење 
-Припрема за такмичење ученика 
-Разматрање и усвајање Шестомесечног Извештај о раду школе 
на крају првог полугодишта 
-Разматрање и усвајање Шестомесечног Извештај о раду 
директора 
-Разматрање и усвајање Шестомесечног  Извештај о раду 
Наставничког већа 
-Обележавање школске славе 

Чланови 
Наставничког 

већа, вд.д.иректор 

Увид у Извештај о 
раду Наставничког 

већа 

Фебру
ар-

Март 

-Праћење резултата ученика на такмичењима 
-Избор представника на Фестивалу музичких школа 
-Извештај директора инструктивно-педагошког рада са 
наставницима 
-Организација огледних и угледних часова 
-Уџбеници 

 
Чланови 

Наставничког 
већа, вд.д.иректор 

Увид у Извештај о 
раду Наставничког 

већа 
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10.7. План рада стручних већа за области предмета   
10.7.1. Стручно веће за инструментални одсек  
( клавир, виолина, гитара, кларинет и хармоника) 

 
Време 

реализације Активности Носиоци 
активности 

Начин 
праћења 

 
 

Август 
Септембар 

 

-усвајање Плана рада стручног већа 
-подела ученика по класама  
-утврђивање распореда часова 
-израда годишњих планова, планова и програма 
допунске и додатне наставе, слободних 
активности и сарадње са друштвеном заједницом 
-израда месечних планова рада (предају се до 5. у 
месецу за текући месец) 
-усавршавање и утврђивање обавезног минимума 
наставног градива од  I до VI разреда и испитни 
захтеви према Плану и програму за музичке 
школе: уједначавање критеријума оцењивања; 
-израда плана набавке и поправке потребних 
наставних средстава и опреме 
-усаглашавање термина за интерне и јавне часове 
-отварање матичних књига за ученике 1.разреда 
-дневници васпитно образовног рада 

Чланови 
стручног већа, 
в.д.директор, 

педагог 

 
 
 
 
 
 

Увид у 
Извештај о 

раду стручних 
већа 

 
Октобар 

 

-анализа рада одсека у предходном периоду 
-учествовање ученика на интерним и јавним 
часовима 
-критеријум оцењивања 
-израда месечних планова рада 
-сарадња шефа одсека са наставницима на 
одсеку, пружање стручне и друге помоћи у раду 
-провера педагошке документације 
-организовање угледних и огледних  часова 

Чланови 
стручног већа, 
в.д.директор, 

педагог 

 
 

Увид у 
Извештај о 

раду стручних 
већа 

-Тромесечни извештај о реализацији плана стручног 
усавршавања 

 
Април 

-План уписа у I разред, организовање дана отворених врата 
- Утврђивање успеха и владања ученика на крају трећег 
класификационог перииода 
-Припреме поводом Дана школе 

Чланови 
Наставничког 

већа, вд.д.иректор, 
педагог 

Увид у Извештај о 
раду Наставничког 

већа 

Мај 

- Праћење резултата ученика на такмичењима 
-Припреме поводом Светског Дана музике 
-Анализа успеха и владања ученика VI разред на крају II 
полугодишта 
-Обележавање Дана школе 12. мај 

 
Чланови 

Наставничког 
већа, вд.д.иректор, 

педагог 

Увид у Извештај о 
раду Наставничког 

већа 

Јун 

-Утврђивање успеха и владања на крају школске године, 
наставног плана и програма 
-Реализација Светског Дана музике 
-Тромесечни  извештај о реализацији плана стручног 
усавршавања 
-Разматрање Годишњег Извештаја о раду школе 
-Разматрање Годишњег Извештаја о раду наставничког већа 
-Разматрање Годишњег Извештаја о раду директора 

 
Чланови 

Наставничког 
већа, вд.д.иректор, 

педагог 

Увид у Извештај о 
раду Наставничког 

већа 
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Новембар 

-анализа рада одсека у предходном периоду и 
планирање унапређивања рада у наредном 
периоду 
-утврђивање успеха и дисциплине ученика на 
крају првог тромесечја, реализација часова, мере 
за унапређење 
-израда месечних планова рада 
-учествовање ученика на интерним и јавним 
часовима 
-одређивање обавезних композиција за 
међуокружна такмичења 
-родитељски састанци 
-текући проблеми у настави 

Чланови 
стручног већа, 
в.д.директор, 

педагог 

Увид у 
Извештај о 

раду стручних 
већа 

Децембар 

-анализа рада одсека у предходном периоду 
-израда месечних планова рада 
-учешће ученика на такмичењима  
-припрема за Новогодишњи концерт и за 
завршни полугодишњи концерт ученика школе 
-организовање смотри 
- попис инструмената и наставних средстава на 
нивоу одсека 

Чланови 
стручног већа, 
в.д.директор, 

педагог, 
пописна 
комисија  

 
 

Увид у 
Извештај о 

раду стручних 
већа 

Јануар 

-реализација смотри  
-успех и дисциплина ученика на крају I 
полугодишта, реализација плана и програма, 
мере за унапређење 
-анализа рада стручног већа на крају првог 
полугодишта и израда Шестомесечног   
Извештаја о раду 
-ревидирање класа 
-родитељски састанци 
-предлози за едукативне екскурзије 
-израда месечних планова рада 
-припрема школске славе Свети Сава 

Чланови 
стручног већа, 
в.д.директор, 

педагог 

 
 
 
 

Увид у 
Извештај о 

раду стручних 
већа 

 
 
 

Фебруар -
Март 

 
 
 
 
 
 
 

- избор екипе за Фестивал музичких школа 
Србије 
-припреме за јавни час 
-израда месечних планова рада 
-анализа рада одсека у предходном периоду и 
планирање унапређивања рада у наредном 
периоду 
-сарадња шефа одсека са наставницима на 
одсеку, пружање стручне и друге помоћи у раду 
-провера педагошке документације 
-организовање угледних и огледних  часов 
- извештај са стручног усавршавања наставника 
-припреме  и учешће на такмичењима 

Чланови 
стручног већа, 
в.д.директор, 

педагог 

 
 
 

 
Увид у 

Извештај о 
раду стручних 

већа 

Април 

-анализа реализације планираних задатака и 
успеха и дисциплине ученика на крају трећег 
тромесечја, реализација плана и програма и 
планирање међупомоћи наставника и 
унапређивања рада у наредном периоду 

Чланови 
стручног већа, 
в.д.директор, 

педагог 

 
 
 

Увид у 
Извештај о 
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-учешће ученика на такмичењима  
-припреме за јавни час 
-припреме за организацију Дана школе 
-израда месечних планова рада 
-сарадња шефа одсека са наставницима на 
одсеку, пружање стручне и друге помоћи у раду 
-провера педагошке документације 
-планирање броја првака за упис у следећу 
школску годину (План уписа) 
-организација годишњих испита ученика 
завршних разреда 
-припреме за организовање предстојећих 
такмичења 
-организација и реализација Такмичења младих 
клавириста 

раду стручних 
већа 

Мај 

-анализа рада одсека и реализације планираних 
задатака у предходном периоду 
-анализа учешћа ученика на такмичењима  
-утврђивање програма и критеријума за испите на 
крају године и формирање испитних комисија 
-припрема пријемних испита за ОМШ 
-реализација испита за ученике завршних разреда 
-анализа успеха и резултата ученика завршних 
разреда 
-израда месечних планова рада 
-припрема и реализација учешћа ученика на 
Фестивал музичких школа Србије и остала 
планирана такмичења 
-учешће у организацији Мајских свечаности 
-организација и реализација школског такмичења 
“Декатлон” 

Чланови 
стручног већа, 
в.д.директор, 

педагог 

 
 
 
 
 
 

Увид у 
Извештај о 

раду стручних 
већа 

Јун 

-анализа рада одсека и реализације планираних 
задатака у предходном периоду 
-реализација пријемних испита за ОМШ 
-организовање годишњих испита 
-утврђивање успеха и дисциплине на крају 
школске године, реализација плана и програма, 
мере за унапређење 
-родитељски састанци 
-припрема тачака за Годишњи концерт и 21.јун 
Светски дан музике 
-анализа рада Стручног већа у протеклој 
школској години и израда Годишњег Извештаја о 
раду стручног већа 

Чланови 
стручног већа, 
в.д.директор, 

педагог 

 
 
 
 

Увид у 
Извештај о 

раду стручних 
већа 
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Активности Датуми 
Састанци Стручног  већа 

одсека (пре седница 
наставничког већа) 

04.09.2020. 
09.09.2020. 
08.10.2020. 
04.11.2020. 

30.01.2021. 
30.04.2021. 
26.05.2021. 
09.06.2021. 

Смотре 7.-8.12.2020.  II-VI раз. 
29.-30.03.2021 I раз. 

10.-11.06.2021. годишње смотре 
ученика 1,2 и 3. разреда 

10.-11.06.2021. 
14.-15.06.2021. 

Испити 14.-15.06.2021. годишњи испит 
за ученике 4 и 5. разреда 

 

27. - 28.05.2021.- Завршни 
испит из клавира 

Интерни часови клавира 21. Октобар 
25. Новембар 
23. Децембар 

17. Март 

14. Април 
26. Април 

26. Мај 
9. Јун 

Регионално такмичење 
клавириста 

28.04.2021.  

 
10.7.2. Стручно веће за теоретски одсек  

 
 

Време 
реализац

ије 
Активности Носиоц 

активности 

Начин 
праћења 

Август - 
Септемб

ар 

-Избор председника стручног већа 
-Усвајање плана рада стручног већа 
-Избор записничара 
-Подела ученика по групама (припремни и I 
разред) 
-Преглед група старијих разреда и евентуално 
њихово спајање и прерасподела 
-Утврђивање распореда часова 
-Преглед семинара у току године и израда плана 
стручног усавршавања 
- Договор у вези регионалног такмичења из 
солфеђа и теорије музике у Зајечару и израда 
пропозиција 
-Пријемни испит 
-Поправни испити 

Чланови 
стручног већа 

 
 
 
 
 

 
Извештај о 

раду стручног 
већа 

Октобар 
 

-Преглед постојећих такмичења  
-Сарадња шефа одсека са наставницима на 
одсеку, пружање стручне и друге помоћи у раду 
-Предлози за едукативне екскурзије за II 
полугодиште 
-критеријум оцењивања 
-Евидентирање ученика који имају потешкоће у 
раду, пружање подршке 
-Организовање угледних и огледних  часова 

Чланови 
стручног 

већа, педагог 

 
 

Извештај о 
раду стручног 

већа 

 
Новемба

р 

-Анализа успеха и изостајање ученика на крају 
првог тромесечја, реализација плана и програма, 
мере за унапређење 

Чланови 
стручног већа 
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-Припреме за Новогодишњи концерт  
-Текући проблеми у настави 
-Пријаве за регионално (до 15.11.) и републичко 
такмичење  
- Организовање угледних и огледних  часова 
-Евидентирање ученика за напредовање 
(спајање два разреда) и обнављање 

Извештај о 
раду стручног 

већа 

Децемба
р 

- Реализација регионалног такмичења 
- Евидентирање ученика за такмичење Бинички 
у Београду 
-Новогодишњи концерт 

Чланови 
стручног већа 

 
 

Извештај о 
раду стручног 

већа 

 
Јануар 

 
 

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
I полугодишта, релаизација плана и програма, 
мере за унапређење рада 
- Извештај са регионалног такмичења 
- Евидентирање ученика за такмичење солфеђа у 
Пожаревцу и Бинички -Београд 
-Испити за ученике који напредују 
-Ревидирање класа 
-Прослава Светог Саве 
-Изрда Шестомесечног Извештаја о раду 
стручног већа 

Чланови 
стручног 

већа, педагог 

 
 

 
Извештај о 

раду стручног 
већа 

Фебруар 

- Пријава ученика за такмичење у Пожаревцу  и 
Бинички -Београд 
-Сарадња наставника са наставницима других 
одсека 

Чланови 
стручног већа 

 
 

Извештај о 
раду стручног 

већа 

 
Март 

 

- Текући проблеми у настави 
- Организовање огледног/угледног часа 

Чланови 
стручног већа 

 
Извештај о 

раду стручног 
већа 

 
Април 

-Утврђивање успеха и дисциплине ученика на 
крају трећег тромесечја, релизација плана и 
програма, мере за унапређење рада  
-Припрема за Дан школе 
- Извештај са стручног усавршавања 
-Анализа постигнутих резултата ученика са 
такмичења солфеђа-Бинички и Пожаревац  
- Пријава ученика за такмичење у Нишу 
- Организовање огледног/угледног часа 

Чланови 
стручног већа 

 
 

Извештај о 
раду стручног 

већа 

 
Мај 

 

- Организовање огледног/угледног  часа 
-Договор о годишњим испитима за ученике III и 
VI разреда шестогодишњег, односно II и IV 
разреда четворогодишњег образовања 
- Испити за ученике завршних разреда 
- Реализација Дана школе 
- Интерни час солфеђа 

Чланови 
стручног већа 

 
 

Извештај о 
раду стручног 

већа 

Јун 
-Организовање годишњих испита за ученике 
који завршавају први циклус  (III разред 
шестогодишњег и II разред четворогодишњег) 

Чланови 
стручног већа 
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музичког образовања и васпитања 
-Утврђивање успеха и дисциплине ученика на 
крају школске године 
-Реализација планова и програма 
-Завршни концерт и 21.јун-Светски дан музике - 
хор и припремни разред 
-Израда Годишњег Извештаја о раду стручног 
већа 

Извештај о 
раду стручног 

већа 

 
 

1.8.  Педагошки колегијум 
       Педагошки колегијум је оперативно тело које се стара о:  

 остваривању програма образовања и васпитања и свих активности Школе;  
 обезбеђивању квалитета, самовредновању, стварњу услова за спровођење 

спољашњег вредновања, остваривању стандарда постигнућа и унапређивњу 
квалитета образовно-васпитног рада;  

 остваривању развојног плана Школе;  
 сарадњи са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;  
 стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких 

активности ученика;  
 вршењу инструктивно-педагошког увида и праћењу квалитета образовно-

васпитног рада и педагошке праксе и преузимању мера за унапређивање и 
усавршавање рада наставника и стручних сарадника, и  

 планира стручно усавршавање наставника.  
Педагошким колегијумом руководи и председава директор школе.  
Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори 
стручних тимова и стручни сарадници. Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у 
вези са пословима директора из члана 126. став 4. тач. 1)–3) и тач. 5)–7) овог закона. 
 

Време 
реализације Активности Носиоц 

активности 
Начин 

праћења 
 

 
 
 

Август-
Септембар 

-Именовање чланова педагошког колегијума 
-Упознавање са планом рада Педагошког 
колегијума за шк. 2020/21. годину 
-Расподела класа 
-Распоред часова 
-Договор око набавке и коришћења учионица, 
наставних средстава 
-Стручно усавршавање наставника 
-Реализацију школског развојног плана 
-Реалиазција самовредновања 
-Упознавање са Правилником о изменама и допунама 
Правилника о Протоколу поступања у установи у 
одговору на насиље, злостављање и занемаривање 
“Сл.гласник РС“ – бр.6/20. 

Чланови 
педагошког 
колегијума, 
директор, 
педагог 

Извештај о 
раду 

Педагошког 
колегијума 

Октобар- 
Новембар 

 
 

-Распоред корепетитора 
-Организовање смотри, интерних часова 
-Анализа успеха и дисциплине ученика  на крају 
првог тромесечја, реализација плана и програма и 
мере за унапређење 
-Стручно усавршавање наставника 

Чланови 
педагошког 
колегијума, 

директор 

Извештај о 
раду 

Педагошког 
колегијума 
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-Давање предлога унапређења слабости из 
самовредновања за област ЕТОС 
-Рад на уједначавању критеријума у оцењивању 
-Индентификација ученика који имају потешкоће 
у раду 
-Предлог мера и усвајање педагошких профила 

Децембар 

-Припреме за Новогодишњи концерт 
-Анализа педагошко инструктивног рада 
в.д.директора и педагога, предлог мера за 
унапређење 
-Реализацију школског развојног плана 
-Реалиазција самовредновања 

Чланови 
педагошког 
колегијума, 

директор 

Извештај о 
раду 

Педагошког 
колегијума 

 
Јануар- 

       Фебруар 

-Припреме за такмичење 
-Завршетак I полугодишта, анализа успеха и 
дисциплине, реализација наставног плана и 
програма и мере за унапређење рада 
-Избор школа које ће држати презентацију 
ученицима завршних разреда 
-Шестомесечни Извештај о раду Педагошког 
колегијума за прво полугодиште 

Чланови 
педагошког 
колегијума, 

директор 

Извештај о 
раду 

Педагошког 
колегијума 

 
Март- 
Април 

-Припреме за такмичење 
-Припреме за Дан школе 
-План уписа у први разред 
-Анализа успеха и дисциплине ученика  на крају 
трећег тромесечја, реализација плана и програма 
и мере за унапређење 
-Реализацију школског развојног плана 
- Реалиазција самовредновања 

Чланови 
педагошког 
колегијума, 

директор 

Извештај о 
раду 

Педагошког 
колегијума 

 
Мај 

-Обележавање Дана школе 
 

Чланови 
педагошког 
колегијума, 

директор 

Извештај о 
раду 

Педагошког 
колегијума 

Јун 

-Анализа постигнутих резултата на такмичењима 
-Анализа успеха и дисциплине ученика  на крају 
другог полугодишта, реализација плана и 
програма и мере за унапређење 
-Анализа рада Педагошког колегијума на крају 
школске године 
 -Израда Годишњег Извештаја о раду педагошког 
колегијума 

Чланови 
педагошког 
колегијума, 

директор 

Извештај о 
раду 

Педагошког 
колегијума 
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Програм рада стручног атива за развојно планирање   2020-21. 
 
 

бр Активност време 
реализације 

носиоци 
активности сарадници 

1 Формирање Тима, израда плана рада и усвајање 
плана рада тима за школску 2020/21.годину 

август, 
септембар 

В.д.директор, 
стручни актив 

за развојно 
планирање, 

педагог 

Тим за 
ШРП 

 

2 

 
Анализа реализације школског развојног плана у 
2019/2020. године, израда шестомесечног и 
годишњег извештаја о раду 

фебруар 
јун 
јул 

август 
 

Руководиоци  
стручних већа 
Наставници 

класа 

Тим за 
ШРП 

в.д.директо
р 

3 

 
Израда плана реализације ШРП-а за школску 
2020/2021. годину по активима и областима 

август, 
септембар 

 Руководиоци  
стручних већа 
Наставници 

класа 
Педагог 

Тим за 
ШРП 

в.д.директо
р 

4 

 
Сарадња са стручним већима и тимовима – 
подсећање на активности планиране ШРП – ом 
(огледни часови,угледни часови, 
семинари,истраживања, предавања за ученике) и 
усклађивање са самовредновањем у циљу 
унапређења области Етос у делу где су се 
издвојиле слабости  
 

септембар, 
oктобар, 

новембар, 
март, 
мај 

 
 

Тим за ШРП, 
педагог, 

в.д.директор 
 

Руководио
ци  

стручних 
већа, 

руководио
ци тимова,  
предметни 
наставници 

5 

 
Извештавање по активима о реализацији ШРП -а 

током године 
фебруар – 

шестомесечни 
јун- јул 

годишњи 

Руководиоци  
стручних већа, 

педагог  

Тим за 
ШРП 

в.д.директо
р 

6 

Сарадња са стручним већима – подсећање на 
активности планиране ШРП – ом (огледни 
часови, угледни часови, семинари, предавања у за 
ученике) 

 
током  
године 

Тим за ШРП, 
Руководиоци  

стручних већа, 
наставници 

класа  

Представн
ици тимова 
Предметни 
наставници 

7 

 
Сумирање остварених резултата и извештаја 

 
фебруар 

 
председници 

стручних већа 
 

Тим за 
ШРП 

8 

 
Анализа рада актива и наставника класа по 
областима 

 
  април, 

 мај 
председници 

стручних већа 
 

Предметни 
наставници 

Тим за 
ШРП 

9 

 
Израда Годишњег  извештаја по областима 

 
јун, 
јул Тим за ШРП 

Представн
ици тимова 
Предметни 
наставници 
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Акциони план реализације  ШРП-а ЗА   шк.  2020/2021. годину 

бр Активност време 
реализације 

носиоци 
активности сарадници Област  

ШРП-а 
1 Утврђивање активности за 

период од годину дана, 
израда плана рада пратећи 
активности из ШРП-а на 
нивоу актива  - састанак 
актива 

Август 
септембар 

Координатор 
тима 
Сви чланови 
актива 

Тим за ШРП 
педагог 
 

 

2 Едукација ученика и 
упознавање са 
Правилником о изменама и 
допунама Правилника о 
Протоколу поступања у 
установи у одговору на 
насиље, злостављање и 
занемаривање “Сл.гласник 
РС“ – бр.6/20. 
-Израда  програма  за  
конструктивно решавање 
конфликта 

Септембар 
Друга 
недеља, час 
са децом по 
договору  

ОС, чланови 
стручног 
актива ШРП 

Тим за ШРП 
педагог 
 

Подршка 
ученицима 

3 Предавање на тему: 
„Технике успешног учења“ 
– (IV, V, VI разред  - час  ОЗ ) 

Октобар 
Новембар 

педагог на 
позив ОС 

Тим за ШРП 
педагог 
 

Подршка 
ученицима 

5 Теме везане за насиље, 
презентација планиране 
кроз рад ОС – (I и II,III разред  
- час  ОС) 
-Школа организује 
активности за запослене у 
школи, ученике, и родитеље 
које су директно усмерене 
на превенцију насиља   

Децембар, 
Јануар 

педагог на 
позив ОС 

Тим за ШРП 
педагог 
 

Подршка 
ученицима 

6 Презентација на тему : 
«Инклузивно образовање»   
( I и II,III разред - час ОС ) 

Фебруар 
Март 

педагог на 
позив ОС 

Тим за ШРП 
педагог 

Подршка 
ученицима 

7 Коришћење савремених 
метода рада на огледним 
часовима часовима – уз 
обавезну израду плана рада 
на почетку сваког месеца и 
предаја плана педагогу и 
Тиму  

Током године 
у складу са 

планом 

Предсеник 
актива 
Сви чланови 
актива 

Тим за ШРП 
педагог 

Настава и 
учење 

8 Организовање два 
акредитована семинара из 
области унапређења 
процеса наставе 
Наставници, ученици и 
родитељи организују 
заједничке активности у 
циљу јачања осећења 
припадности школи   

Током године В.д.директор 
педагошки 
колегијум 

педагог Настава и 
учење 

10 Упознавање запослених, по 
активима – област Етос 

Током године Тим за ШРП 
педагог 

педагог Етос 
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11 Реализација свих осталих 

активности и области према 
плану ШРП 

Током године Предсеник 
актива 
Сви чланови 
актива 

Тим за ШРП 
педагог 
 

Настава и 
учење 
Подршка 
ученицима 
Етос 
Ресурси 

12 Организовање помоћи 
ученицима слабог 
материјалног стања 

Током године В.д.директор 
педагошки 
колегијум 

Тим за ШРП 
педагог 
 

Подршка 
ученицима 

13 Унапређење евиденције и 
праћења постигнутог 
просечног успеха по 
разредима, одсецима, 
класама 

Током године В.д.директор 
педагог 

Тим за ШРП 
педагог 
 

Подршка 
ученицима 

14 Унапређивање рада 
стручних органа и тимова 

Током године В.д.директор 
 

Тим за ШРП 
педагог 
 

Организација 
рада школе и 
руковођење 

15 Унапређење евиденције и 
праћења постигнутог 
успеха ученика на 
пријемном испиту за упис у 
СМШ 

Током године В.д.директор 
педагог 
 

Тим за ШРП 
педагог 
 

Образовна 
постигнућа 
ученика 

 
 

бр. 
 

Чланови актива за Школско развојно планирање 

1 Татјана Милисављевић Петровић Педагог  Координатор 
2 Предраг Ристић Нас.клавира 
3 Ива Ристић Нас.клавира 
4 Борис Милорадовић Нас.гитаре 
5 Жељко Раденковић Нас.хармонике 
6 Сузана Јовановић Родитељ 
7  Представник локалне самоуправе 
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 10.10. План рада стручног актива за Развој школског програма  
 
 

бр. 
 

Чланови стручног актива за Развој школског програма   

1 Весна Обрадовић Костић Нас.клавира  Координатор 
2 Драгана Петровић Нас.солфеђа 
3 Иван Костић Нас.виолине 
4 Милош Поповић Нас.кларинета 
5 Душан Ђорђевић Нас.хармонике 
6 Никола Милошевић Нас.гитаре 

 
Време 

реализац
ије 

Активности Носиоц активности Начин праћења 

Август 
Септембар 

-Формирање Тима 
-Израда плана рада и Усвајање плана рада 
тима за школску 2020/21.годину 
 

Стручни актив      за 
развој школског 

програма, педагог 

Шестомесечни и 
Годишњи 

Извештај о раду 
тима 

Септембар 
Октобар 

-Сарадња са Заједницом музичких и 
балетских школа Србије 
-Рад на Анексима свих школских 
програма ради усклађивања са законским 
актима –по потреби 

Стручни актив      за 
развој школског 

програма 

Шестомесечни и 
Годишњи 

Извештај о раду 
тима 

Новембар 
Децембар 

-Анализа усклађености Школског 
програма са Годишњим планом рада 
школе и Развојним планом  
-Процена и вредновање постигнутих 
резултата у односу на дефинисане циљеве 
и задатке 

Стручни актив      за 
развој школског 

програма 

Шестомесечни и 
Годишњи 

Извештај о раду 
тима 

Јануар 
Фебруар 

-Израда  шестомесечног Извештаја о раду 
стручног актива за развој школског 
програма 

Стручни актив      за 
развој школског 

програмаа 

Шестомесечни и 
Годишњи 

Извештај о раду 
тима 

Март 
Април 

-Анализа слабости Школског програма  
-Избор уџбеника и помоћне литературе.  
-Разматрање новина у програмима 
Имплементација одређених садржаја свих 
школских програма у Годишњи план рада 
школе 

Стручни актив      за 
развој школског 

програма 

Шестомесечни и 
Годишњи 

Извештај о раду 
тима 

Мај 
Јун 

Израда  Годишњег  извештаја о раду 
стручног актива за развој школског 
програма 

Стручни актив      за 
развој школског 

програмаа 

Шестомесечни и 
Годишњи 

Извештај о раду 
тима 
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План тима за Инклузивно образовање     
 
 

бр. 
 

Чланови актива стручног актива за Инклузивно образовање  

1 Татјана Милисављевић Петровић Педагог     координатор 
2 Наташа Јовановић Нас.солфеђа 
3 Милица Милосављевић Нас.клавира 
4 Милена Ћирић Нас.клавира 
5 Тамара Србуловић Родитељ 
6  Представник локалне самоуправе 

 
 
Напомена: Пружање додатне образовне подршке ученику (инклузивно образовање) подразумева 
могућност школе да обезбеди квалитетно образовање свим ученицима, без обзира на њихове 
различитости, тј. управо уважавајући њихове различитости. У школи се нарочито настоји пружање 
подршке ученику код којег је препознат таленат за музику, тј. одређени инструмент. 
 С обзиром на то да се инклузивно образовање односи на ученике које се суочавају са тешкоћама у 
учењу, социјалном животу, уклањању физичких и комуникацијских препрека, али и на ученике са 
изузетним способностима, школа доноси индивидуални образовни план за сваког ученика коме је 
потребна додатна подршка у образовању и васпитању. 
 
Садржај активности Циљеви Евалуација Критеријуми 

успеха 

В
ре

м
е 

 

Носиоци 
активности 

-Формирање Тима  
-Израда плана рада и 
усвајање плана рада 
тима за школску 
2020/21.годину 
 

-Реализација плана и 
програма рада школе 
-Пружање подршке 
ученицима који раде 
по ИОП-у 
- Остваривање 
образовних и 
васпитних циљева 

-Израђен и 
усвојен  план рада 
-Одлука о 
формирању тима 

-Урађен и усвојен 
план рада за 
школску 
2020/2021.годину 

се
пт

ем
ба

р 

Директор 
школе 
Секретар 
школе 
Координатор 
тима 
Педагог 
Сви чланови 
тима 

-Упознавање 
Наставничког већа, 
представника 
стручних већа и 
наставника 
инструмента и 
наставника теорије са  
планом рада  

-Пружање подршке у 
индентификацији 
ученика  
-Сензибилисање 
наставника за 
сарадњу и пружање 
подршке тиму 

Записници са 
седница и 
састанака 
 
60% запослених 
познаје програм 
тима и његов 
значај за успех 
ученика 
 

60% запослених 
активно учествује 
у  
Реализацији 
програма Тима 

се
пт

ем
ба

р 
 

Сви чланови 
Тима 
 
Директор 
школе 
 
Педагог 
 
Педагошки 
колегијум 
 
Разредне 
старешине 
 



 118 

Снимање стања у 
школи, евидентирање 
ученика  

Реализација плана и 
програма рада школе 
-Пружање подршке 
ученицима који раде 
по ИОП-у 
- Остваривање 
образовних и 
васпитних циљева 

-Евидентирани 
ученици који 
треба да раде по 
измењеном 
програму или 
ИОП-у; 
-Записници са 
састанака са 
стручних већа а и 
разредним 
старешинама 
-Формирана база 
података 

Израђена база 
података и 
пропратна 
документација 
 
 

ок
то

ба
р 

Сви чланови 
Тима 
 
Разредне 
старешине 
 
Директор 
школе 
 
Педагог  
 
Сви 
наставници 
 
 

Формирање потребне 
документације за 
сваког ученика 

Прилагодити план 
рада способностима 
ученика; 
Одредити 
методологију и 
приступ који 
одговара ученику 
Остварити што боље 
резултате у раду са 
учеником 
 

Израђена 
документација  

Израђена 
потребна 
документација за 
сваког ученика 
 
Израђени 
педагошки 
профили  
 
60% наставника 
познаје потребе 
ученика и ради 
према одређеном 
програму О

кт
об

ар
-н

ов
ем

ба
р 

Сви чланови 
Тима 
 
Разредне 
старешине 
 
Директор 
школе 
 
Педагог  

Иницијативни 
интервју са 
породицом/ 
старатељима ученика 
и ученицима који раде 
по измењеном или 
прилагођеном плану 

Прикупљање 
података о породици 
и ученицима; 
-Израда педагошке 
документације; 
- одабране методе 
рада одговарају 
потребама ученика; 
 
-Постизање што 
бољих резултата у 
наставном процесу; 
 
 

Потпуна база 
података 
 
Добро урађена 
документација 
 
 

Потпуна база 
података 
 
Добро урађена 
документација 
 
Методе рада 
задовољавају 
потребе ученика 
 
Предметни 
наставници у 60% 
случајева познају 
потребе ученика и 
породице и 
поступају према 
плану рада О

кт
об

ар
-н

ов
ем

ба
р 

Сви чланови 
тима 
 
Педагог  
 
Разредне 
старешине 
 
Предметни 
наставници 
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-Усвајање педагошких 
профила од стране 
педагошког 
колегијума 

Прилагодити план 
рада способностима 
ученика; 
Одредити 
методологију и 
приступ који 
одговара ученику 
 Омогућити рад по 
методама које 
задовољавају 
потребе ученика  
Остварити што боље 
резултате у раду са 
ученицима 
 

Израђена 
документација 

Израђена 
потребна 
документација за 
сваког ученика 
 
Израђени 
педагошки 
профили  
 
Усвојени 
педагошки 
профили од 
стране колегијума 
 
Записник са 
педагошког 
колегијума 

О
кт

об
ар

-н
ов

ем
ба

р 

Сви чланови 
Тима 
 
 
Директор 
школе 
 
Педагошки 
колегијум 

-Саветодавни рад и 
сарадња са 
родитељима 

-Евидентиране 
потребе ученика 
-Ученици раде у 
складу са совјим 
могућностима; 
-Методе рада 
одговарају 
ученицима 
-остваривање добрих 
резултата у учењу и 
савладавању 
школског програма 

Записници са 
саветодавног рада 
са 
родитељима; 
 
Разматрање и 
решавање 
евидентираних 
потреба и 
проблема на 
састанцима тима 
и педагошком 
колегијуму  
– записници; 
Остварени 
резултати  
– успех ученика, 
ниво 
уклопљености у 
школску средину; 
 

Сви ученици су 
савладали 
наставни програм 
 
 

То
ко

м 
го

ди
не

 

Сви чланови 
Тима 
 
Педагог  
 
Разредне 
старешине 
 
Директор 
школе 
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-Саветодавно 
инструктивни рад и 
сарадња са ученицима 

-Евидентиране 
потребе ученика 
-Ученици раде у 
складу са совјим 
могућностима; 
-Методе рада 
одговарају 
ученицима 
-остваривање добрих 
резултата у учењу и 
савладавању 
школског програма 

Записници са 
саветодавног рада 
са ученицима; 
 
Разматрање и 
решавање 
евидентираних 
потреба и 
проблема на 
састанцима тима 
и педагошком 
колегијуму – 
записници; 
Остварени 
резултати – успех 
ученика, ниво 
уклопљености у 
школску средину; 
 

Успех ученика 
 
Сви ученици 
успешно 
савладавају 
градиво 
 
Ученици су 
прихваћени од 
стране вршњака и 
лепо се осећају у 
школском 
окружењу 

То
ко

м 
го

ди
не

 

Педагог 
школе 
 
Координатор 
тима 
 
Разредне 
старешине  
 
Сви чланови 
Тима 
 

Праћење и 
реализација ИОП -а, 
уочени проблеми, 
напредка ученика, 
евидентирање 
проблема, ревизија 
ИОП-а, предложене 
мере, дискусија 
 
 
 

Праћење 
напредовања успеха 
у учењу ученика који 
раде по ИОП-у 
 
- Анализа успеха и 
напредовања 
ученика који раде по 
ИОП-у на крају 
класификационих 
периода 

ИОП планови  
реализују се  за 
све ученике 

90% ученика који 
раде по ИОП-у 
нема 
евидентираних 
тешкоћа 
 
Записници о раду 
разредних 
старешина, 
одељенсјких већа, 
педагошког 
колегијума 

То
ко

м 
го

ди
не

 

Сви чланови 
Тима 
  
Координатор 
тима 
 
Разредне 
старешине  
 
Представници 
актива 
 
 
Предметни 
наставници 
 
Педагог  
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10.12. Стручни тим за заштиту од дискриминације, насиља и занемаривања  
 
       
Програм рада Тима је посебан документ израђен  у складу са  Пртоколом поступања у одговору на 
насиље, злостављање и занемаривање и Правилника о изменама и допунама Правилника о протоколу 
поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, бр. 
6/2020. а ступио на снагу 07.07.2020. године) којим се планира рад на остварењу и обезбеђивању заштите 
ученика  и запослених од насиља.  
 

бр. 
 

Чланови актива стручни тим за заштиту од дискриминације, насиља и 
занемаривања  

1 Љиљана Ђаковић В.д.директор 
2 Јасмина Милутионовић Секретар – одговорна за чување документа 

3 Татјана Милисављевић Петровић Педагог     
4 Борис Милорадовић Нас.гитаре 
5 Милош Поповић Нас.кларинета 
6 Марија Остојић родитељ 
7  Представник локалне самоуправе 

 
Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, 

односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или 
потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или 
запосленог. 

Насиље и злостављање може да се јави од стране: запосленог према детету, 
ученику, другом запосленом, родитељу, односно старатељу или другом лицу које је преузело 
бригу о детету и ученику (у даљем тексту: родитељ); детета и ученика према другом детету и 
ученику или запосленом; родитеља према свом детету, другом детету и ученику и према 
запосленом. 

Насиље и злостављање може да се јави као физичко, психичко (емоционално), 
социјално и електронско. 

Физичко насиље и злостављање је понашање које може да доведе до стварног 
или потенцијалног телесног повређивања детета, ученика или запосленог; физичко кажњавање 
деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа. 

Психичко насиље и злостављање је понашање које доводи до тренутног или 
трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или 
запосленог. 

Социјално насиље и злостављање је понашање којим се искључује дете и 
ученик из групе вршњака и различитих облика социјалних активности, одвајањем од других, 
неприхватањем по основу различитости, ускраћивањем информација, изоловањем од заједнице, 
ускраћивањем задовољавања социјалних потреба. 

Електронско насиље и злостављање је злоупотреба информационих 
технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и 
остварује се слањем порука електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта (web site), 
четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и сл.  
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Осим наведених облика, насиље и злостављање препознаје се и кроз: 

злоупотребу, сексуално насиље, насилни екстремизам, трговину људима, експлоатацију детета и 
ученика и др. 

Злоупотреба детета и ученика је све оно што појединац, односно установа чини 
или не чини, што негативно утиче, наноси штету, ускраћује или смањује могућност за безбедан и 
здрав развој и доводи га у немоћан положај према појединцу или установи (злоупотреба у спорту, 
у политичке, верске, комерцијалне и друге сврхе). Злоупотреба подразумева и прекомерно 
подстицање, односно психолошки притисак на дете и ученика од стране родитеља или 
наставника ради постигнућа која могу да имају за последицу угрожавање нормалног 
психофизичког и социјалног развоја и најбољег интереса детета. 

Сексуално насиље и злостављање је понашање којим се дете и ученик 
сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не 
жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију 
и друге облике сексуалне експлоатације. 

Насилни екстремизам је промовисање, заговарање, подржавање, припремање и 
учествовање у идеолошки мотивисаном насиљу за остваривање друштвених, економских, 
верских, политичких и других циљева. 

Трговина људима је врбовање, превожење, пребацивање, скривање или 
примање лица, путем претње силом или употребом силе или других облика присиле, отмице, 
преваре, обмане, злоупотребе овлашћења или тешког положаја или давања или примања новца 
или користи да би се добио пристанак лица које има контролу над другим лицем у циљу 
експлоатације. 

Експлоатација је рад који није у најбољем интересу детета и ученика, а у 
корист је другог лица, установе или организације. Ове активности могу да имају за последицу 
угрожавање физичког или менталног здравља, моралног, социјалног и емоционалног развоја 
детета и ученика, његову економску зависност, ускраћивање права на образовање и слободу 
избора. 

Занемаривање и немарно поступање је пропуштање родитеља, друге особе која 
је преузела бригу о детету и ученику, установе или запосленог да у оквиру расположивих 
средстава обезбеди услове за правилан развој детета и ученика у свим областима, а што може да 
наруши његово здравље и развој. 

Занемаривање у установи обухвата: ускраћивање појединих облика образовно-
васпитног рада неопходних детету и ученику; нереаговање на сумњу о занемаривању или на 
занемаривање од стране родитеља; пропусте у обављању надзора и заштите детета и ученика од 
повређивања, самоповређивања, употребе алкохола, дувана, наркотичког средства или 
психоактивне супстанце, укључивања у деструктивне групе и организације и др. 
 
 
 
 
 
 



 123 

Основни принципи и циљеви програма заштите ученика 
 

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, обухватање свих ученика овим Програмом; 
• Активно учешће ученика, које се обезбеђује правовременим информисањем и 

давањем могућности да искажу своје мишљење. 
 
Општи циљ програма заштите ученика од насиља  јесте стварање безбедног 

окружења за квалитетан живот ученика у школи кроз едукацију, упознавањем са мерама 
превенције, и  применом мера превенције, и мерама интервенције у ситуацијама када се јави 
насиље,  злостављање и занемаривање ученика. 
 
Специфични циљеви 
 Подизање нивоа знања свих актера у васпитно образовном процесу кроз едукацију и 

упознавање са прописима, законским одреднбама и правилником о насиљу; 
 Подизање нивоа знања свих актера у васпитно образовном процесу о поступању, мерама 

интервенције  у кризним ситуацијама; 
 Рад на превенцији и сузбијању насиља; 
 Подизање нивоа знања о законским мерама и одредбама. 
 Унапређење вештина, знања и ставова потребних за конструктивно реаговање на насиље. 

 
 Слабости које су се издвојиле након самовредновања области ЕТОС 

1.5 наставника   (23,80% )  је изнело тврдњу да у школи не постоје програми  који се користе за различите 
технике превенције и конструктивно решавње конфликта.  
2.Исти број наставника  (23,80%)   је навео тврдњу да се у школи не примењује интерни систем 
награђивања ученика и запослених за постигнуте резултате.  
3. Слабост је наведена и тврдња да  Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у 
циљу јачања осећења припадности школи  (28,57% наставника) тј. 6 наставника.  
4.Школа организује активности за запослене у школи, ученике, и родитеље које су директно усмерене на 
превенцију насиља  5 наставника   (23,80% )   

 
 Акционим Планом запослени у школи трудиће се да унапреде наведене слабости. 

 
План и програм  рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља и занемаривања 

 
Време 

реализациј
е 

Активности Носиоц 
активности 

Начин 
праћења 

Септембар -Формирање Тима 
-Израда плана рада и Усвајање плана рада тима за 
школску 2020/21.годину 
-Упознавање и едуковање свих актера школе са  
Правилника о изменама и допунама Правилника о 
протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, 
бр. 6/2020. а ступио на снагу 07.07.2020. године) – 
 -Упознавање и едуковање свих актера школе са  
Општим и Посебним протоколом поступања 

Стручни тим за 
заштиту од 

дискриминациј
е, насиља и 

занемаривања, 
в.д.директор, 

педагог, 
запослени, 
помоћно 
особље, 

Шестомесечн
и и Годишњи 
Извештај о 
раду тима 
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-Упознавање и едуковање свих актера школе са  
Законским одредбама, Протоколом везано за насиље и 
познавањем редоследа и мера и поступања у 
интервенцији 
-Организација дежурства помоћног особља у холу 
школе 
-Доношење школских правила ученици првог разреда 
(превентивна активност) 
-Истицање података о члановима Тима (имена, контакт 
телефони),  
-Истицање бројева телефона служби: Дом здравља, 
Хитна помоћ, Полиција, Центар за социјални рад на 
паноу у наставничкој канцеларији,  холу код улази и 
холу на спрату  (превентивна активност) 
-Хуманитарна акција –помоћ са циљем да се код 
ученика и запослених развије емпатија и васпитање за 
хумане односе у заједници 

ученици 

Октобар -Презентација у циљу подизања нивоа свести ученика и 
запослених за препознавање свих облика насиља, 
злостављања и занемаривања –нивои насиља 
(превентивна активност) 
-На школском сајту страна о заштити и безбедности на 
којој се јавно похваљује и истиче пример добре праксе; 
промоција литературе и филмова о овој теми; анализа 
 истраживања  и сл. (превентивна активност) 
-Истицање правила о понашању и последицама кршења 
правила у свим учионицама, у централном холу школе  

Стручни тим за 
заштиту од 

дискриминациј
е, насиља и 

занемаривања, 
лице задужено 
за сајт школе 

Шестомесечн
и и Годишњи 
Извештај о 
раду тима, 
увид у сајт 

школе 

Новембар -Истраживачки рад – Анкета за ученике на тему насиља 
и безбедности 
-Израда извештаја о спроведеном истраживању 

Педагог школе Извештај о 
спроведеном 
истраживању 

Децембар -Превентивне активности Презентација : Час са 
ученицима са темом сарадње и толеранције, уважавања 
и конструктивних решавања проблема 
 

Стручни тим за 
заштиту од 

дискриминациј
е, насиља и 

занемаривања 

Шестомесечн
и и Годишњи 
Извештај о 
раду тима 

Јануар 
Фебруар 

-Израда  шестомесечног Извештаја о раду тима за 
заштиту од дискриминације, насиља и занемаривања 
-Стручно усавршавање и учешће у  обукама за 
развијање компетенција запослених потребних за 
превенцију и интервенцију у ситуацијама насиља, 
злостављања и занемаривања 

Стручни тим за 
заштиту од 

дискриминациј
е, насиља и 

занемаривања 

Шестомесечн 
Извештај о 
раду тима 

 
Годишњи 

Извештај о 
раду тима 

Март -Дигитално насиље – презентација за ученике 
-Истраживачки рад – Анкета за наставнике на тему 
насиља и безбедности 
-Израда извештаја о спроведеном истраживању  

Педагог школе Извештај о 
ом 

истраживању
спроведен 

Април 
Мај 

- Сарадња са институцијама из окружења у циљу 
превенције  
-Укључивање ученика у Обележавање Дана школе 
(превентивна активност) 
 
 

Стручни тим за 
заштиту од 

дискриминациј
е, насиља и 

занемаривања 

Шестомесечн
и и Годишњи 
Извештај о 
раду тима 

Јун Израда  Годишњег  извештаја о раду тима за заштиту 
од дискриминације, насиља и занемаривања 

Стручни тим за 
заштиту од 

дискриминациј
е, насиља и 

Годишњи 
Извештај о 
раду тима 
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занемаривања 
  
 
Интервентне активности 
Интервенцију у одговору на насиље, злостављање и занемаривање чине мере и активности 
којима се оно зауставља, осигурава безбедност учесника (оних који трпе, чине или сведоче), 
смањује ризик од понављања, ублажавају последице за све учеснике, и прате ефекти предузетих 
мера. 
 
У установи се интервенише на насиље, злостављање и занемаривање, када се оно дешава или се 
догодило између: деце или ученика (вршњачко насиље); запосленог и детета, односно ученика; 
родитеља и детета, односно ученика; родитеља и запосленог, као и када насиље, злостављање и 
занемаривање чини треће лице у односу на дете, ученика, запосленог или родитеља. 
Интервенција се врши у складу са нивоом насиља: први, други или трећи ниво насиља. 
 

Време 
реализације 

Активности Начин реализације Носиоц 
активности 

Септембар -Формирање Тима 
-Израда плана рада и 
Усвајање плана рада тима за 
школску 2020/21.годину 
 

Израда, формирање, одлука Стручни тим за 
заштиту од 
дискриминације, 
насиља и 
занемаривања, 
в.д.директор, 
педагог 

Током 
школске 
године 

-Откривање или сазнање о 
насиљу и утврђивање нивоа 
насиља  (I, II, III)  

Опажањем, добијањем 
информација, сумњом 

Сви 
запослени,учени
ци, родитељи 

Током 
школске 
године 

 -Прекидање, заустављање 
насиља 
 

Заустављање насиља 
Позивање надлежних 

Запослени који 
открије 
насиље,МУП, 
Здравствене 
службе 

Током 
школске 
године 

-Смиривање ситуације 
 

Развајање, разговор са учесницима 
и посматрачима 

Запослени који 
открије насиље, 
помоћ колеге, 
педагога, тима 

Током 
школске 
године 

-Консултације о догађају и 
актерима 
 

Анализа догађаја, процена ризика, 
доношење мера заштите 

Иницира 
запослени који 
је открио 
насиље,  
одељењски 
старешина, 
в.д.директор, 
ЦСР-д,  
Здравствени 
центар  
 

Током 
школске 
године 

Реализација договорених 
активности и мера заштите 
 

На нивоу школе – обавештавање 
родитеља, предузимање заштитних 
и законских мера, пружање 
подршке, оснаживање и 
саветовање, у сарадњи са 
надлежним службама– 

Одељењски 
старешина, тим, 
стр.органи 
школе, 
директор, 
педагог, ЦСР, 



 126 

Здравственом службом, Центром 
за социјални рад, МУП-ом. 
Подношење пријаве надлежној 
служби обавеза је директора 
школе. Она се подноси усмено и 
писмено. Садржи податке о 
ученику и породици, као и разлоге 
за упућивање. Пре пријаве 
потребно је обавити разговор са 
родитељима, осим уколико Тим 
процени да ће тиме бити угрожена 
безбедност ученика. 

МУП, родитељи 

Током 
школске 
године 

-Праћење ефеката предузетих 
мера 

Праћење понашања детета које је 
трпело насиље, које се понашало 
насилно, пасивних посматрача, у 
одељењу, како функционише Тим, 
других институција 

Одељењски 
старешина, 
наставник,тим 
планирају 
праћење и 
вредновање, 
процедура који 
су примењени у 
односу на све 
учеснике 

 
За трећи ниво насиља и злостављања директор установе подноси пријаву надлежним органима, 
организацијама и службама и обавештава Министарство, односно надлежну школску управу, у 
року од 24 сата. Процена нивоа насиља у року од 24 сата утврђује се на састанку тима за заштиту. 
Пре пријаве обавља се разговор са родитељима, осим ако тим за заштиту процени да тиме може 
да буде угрожен најбољи интерес детета и ученика, о чему обавештава полицију или надлежног 
јавног тужиоца и надлежни центар за социјални рад. 
 
План заштите сачињава тим за заштиту заједно са одељенским старешином,тј. васпитачем, 
педагогом, секретаром директором и родитељем, а по потреби и са другим надлежним 
организацијама и службама. За ученика који се образује у складу са чланом 76. став 6, тач. 1) и 2) 
Закона о основама система образовања и васпитања у израду плана заштите се укључује Тим за 
инклузивно образовање. У припрему плана заштите и реализацију, када год је могуће, установа 
ће укључити представнике одељенске заједнице, односно групе, као и децу, односно ученике – 
учеснике у насиљу и злостављању. 
 
 

Документација, анализа и извештавање 
У спровођењу превентивних и интервентних мера и активности школа: 
 Прати остваривање програма заштите, 
 Евидентира случајеве насиља, злостављања и занемаривања другог и трећег нивоа, 
 Прати остваривање конкретних планова заштите другог и трећег нивоа, 
 Анализира стање и извештава. 

 
Одељењски старешина обавезно бележи насиље на првом ниовоу, прати и процењује 
делотворност предузетих мера и активности, подноси извештај тиму за заштиту, у складу са 
динамиком предвиђеном програмом заштите. О случајевима који захтевају укључивање тима за 
заштиту (други и трећи ниво) документацију (службене белешке и сви други облици 
евидентирања података о лицу, догађају, предузетим радњама и др.) води, чува и анализира за 
потребе установе педагошко-психолошка служба. Тим подноси извештај директору два пута 
годишње. Директор извештава орган управљања, савет родитеља и ученички парламент. 
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Свеске са записницима одржаних састанак Тима за заштиту чува се у канцеларији секретара. 
Записнике води и потписује координатор тима а изузетно у његовом одсуству заменик. 
Извештај о остваривању програма заштите је саставни део годишњег изештаја о раду установе и 
доставља се Министарству просвете, односно надлежној школској управи. Извештај садржи, 
нарочито: анализу ефеката превентивних мера и активности и резултате самовредновања у овој 
области, број и врсту случајева насиља, злостављања и занемаривања, предузете интервентне 
мере и активности, као и њихове ефекте. 
 
 

10.13. План рада тима за самовредновање 
 

бр. 
 

Чланови актива стручни тим за заштиту од дискриминације, насиља и 
занемаривања  

1 Милош Поповић Нас.кларинета координатор 
2 Татјана Милисављевић Петровић Педагог     
3 Весна Обрадовић Костић Нас.клавира 
4 Иван Костић Нас.виолине 
5 Никола Милошевић Нас.гитаре 
6 Микаела Смичковић Нас.солфеђа 
7 Јелена Алексић родитељ 
8  Представник локалне самоуправе 

 
 

Време 
реализац
ије 

Активности Носиоц 
активности 

Начин 
праћења 

Август 
- Усвајање Извештаја о самовредновању рада школе 
-Информисање Наставничког већа 
о активностима и задужењима у шк.2020/21. години  
за реализацију кључне области 

В.д.директор, 
педагог, 

Чл.тима за 
самовредновањ
е, Наставничко 

веће 

Шестомесечни 
и Годишњи 

Извештај о раду 
тима 

Септемба
р 

-Формирање Тима 
-Израда плана рада и Усвајање плана рада тима за 
школску 2020/21.годину 
-Информисање запослених  о стандардима квалитета 
рада установе  

В.д.директор, 
педагог, 

Чл.тима за 
самовредновањ
е,Наставници 

Шестомесечни 
Извештај о раду 

тима 

Октобар 
-Упитник за родитеље - област: Организација рада 
школе, управљање људским и материјалним 
ресурсима 
(дистрибуција и попуњавање) 
-Израда Плана унапређења за област вредновања 
ЕТОС  
- Сарадња са стручним активом за ШРП  

В.д.директор, 
педагог, 

Чл.тима за 
самовреднова
ње, стручни 

актив за 
РПШ, 

родитељи 

Шестомесечни 
Извештај о 
раду тима 

Новембар 
-Обрада и анализа прикупљених упитника за област:  
Организација рада школе, управљање људским и 
материјалним ресурсима 
- Сарадња са стручним активом за ШРП 

Чл.тима за 
самовреднова
ње, стручни 

актив за 
РПШ, педагог 

Шестомесечни 
Извештај о 
раду тима 

Децембар -Писање извештаја и предлога мера на основу 
резултата добијених анализом анкета за област 

В.д.директор, 
педагог, 

Шестомесечни 
Извештај о 
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Организација рада школе, управљање људским и 
материјалним ресурсима 
- Сарадња са стручним активом за ШРП 

Чл.тима за 
самовреднова
ње, стручни 

актив за 
РПШ, 

раду тима 

Јануар 
Фебруар 

-Подношење Шестомесечног Извештаја о 
самовредновању са предлогом мера – акционим 
плановима Наставничком већу, Савету родитеља и 
Школском одбору  

В.д.директор, 
Наставничко 
веће, 
Школски 
одбор, Савет 
родитеља, 
Чл.тима за 
самовреднова
ње 

Шестомесечни 
и Годишњи 
Извештај о 
раду тима 

Март 
Април 

Мај 
-Израда Плана унапређења за област вредновања 
Организација рада школе, управљање људским и 
материјалним ресурсима 
-Доношење одлуке о кључној области која ће се 
вредновати у школској 2021/22.години 
- Сарадња са стручним активом за ШРП 

В.д.директор, 
педагог, 
Чл.тима за 
самовреднова
ње, стручни 
актив за РПШ 

Годишњи 
Извештај о 
раду тима 

Јун -Подношење Годишњег Извештаја о 
самовредновању  Наставничком већу, Савету 
родитеља и Школском одбору  

В.д.директор, 
Наставничко 
веће, 
Школски 
одбор, Савет 
родитеља, 
Чл.тима за 
самовреднова
ње 

Годишњи 
Извештај о 
раду тима 

 
 Слабости које су се издвојиле након самовредновања области ЕТОС  

1.5 наставника   (23,80% )  је изнело тврдњу да у школи не постоје програми  који се користе за различите 
технике превенције и конструктивно решавње конфликта.  
2.Исти број наставника  (23,80%)   је навео тврдњу да се у школи не примењује интерни систем 
награђивања ученика и запослених за постигнуте резултате.  
3. Слабост је наведена и тврдња да  Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у 
циљу јачања осећења припадности школи  (28,57% наставника) тј. 6 наставника.  
4.Школа организује активности за запослене у школи, ученике, и родитеље које су директно усмерене на 
превенцију насиља  5 наставника   (23,80% )   

 
 Акционим Планом запослени у школи трудиће се да унапреде наведене слабости. 
 

План унапређења 
Кључна област: 

 
Кључна 
област 

Стандарди-
индикатори  

Показатељи Извори доказа Време 
реализације 

Носиоц 
активности 

Етос 5.1.4. у школи 
се користе 
различите 
технике за 

Број 
конфликтних и 
број решених 
ситуација (3 

Записници 
тима за 
безбедност 
Изјаве 

Током 
године 

Директор 
школе 
Тим за 
безбедност 
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превенцију и 
конструктивно 
решавање 
конфликата 

случајева, 
решена трајно 
1,2 случаја у 
процедури) 

запослених Секретар 
школе 

Етос 5.2.2. У школи 
се примењује 
интерни систем 
награђивања 
ученика и 
запослених за 
постигнуте 
резултате 

Шк.2019/2020 
примењен је 
систем 
награђивања 
Израђен је 
правилник о 
награђивању 
ученика и 
запослених 

Записници са 
седнице НВ, 
фотографије 
са доделе 
награда 
Увид у 
Правилник 
Тв емисије 
снимци – 
архива 
Школски сајт 
Извештаји 
наставника 
Извештај о 
раду школе 
Извештај в.д. 
директора 

 
Током 
године 
 
 
 
Јуни месец 
 

Директор 
школе 
Координатори 
стручних већа 
РС, учесници 
такмичења 
Душан Ракић, 
наставник 
хармонике 

Етос 5.2.1. Успех 
сваког 
појединца, 
групе или 
одељења 
прихвата се и 
промовише као 
лични успех и 
успех школе 

Школа 
промовише 
успех 
 
 
Запослени у 
недовољној 
мери подржавају 
колеге које су 
успех постигле  
 
 

Записници са 
седнице НВ, 
фотографије 
са доделе 
награда 
Увид у 
Правилник 
Тв емисије 
снимци – 
архива 
Школски сајт 
Извештаји 
наставника 
Извештај о 
раду школе 
Извештај в.д. 
директора 

 
Током 
године 
 
 
 
Јуни месец 
 

 
 
 
 
 
Директор 
школе 
Координатори 
стручних већа 
РС, учесници 
такмичења 
 

Етос 5.4.наставници, 
ученици и 
роитељи 
организују 
заједничке 
активности у 
циљу јачања 
осећаја 
припадности 
школи 

Број концерата 
 
Евидентан 
недовољан број 
активности  
  

 
 

Фотографије 
Извештаји 

Веб сајт 
школе 

 
 
 

Током 
године 

 

 
 
Координатори 
стручних већа 
Сви 
запослени 
Сви тимови 

Ресурси 6.1.1.постоји 
јасна 
организациона 

Процедуре и 
носиоци 
актитивности 

Записници са 
седнице НВ, 

Током 
године 

Директор 
школе 

Стручни 
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структура са 
дефинисаним 
процедурама и 
носиоцима 
одговорности 

постоје, 
Али треба 
направити 
детаљна писана 
упутства 

сарадници 

Ресурси 6.1.2.формирани 
су стручна тела 
и тимови у 
складу са 
потребама 
школе и 
компетенцијама 
запослених 

Решења о 
формирању 
тимова 
Планови рада 
тимова 
Реализоване 
активности 
Недовољна 
обученост 
запослених за 
рад у појединим 
областима – 
ШРП, 
самовредновање, 
ИОП 

Записници 
Решења 
Примери 

добре праксе 
Семинари 

  

Током 
године 

 
Директор 

школе 
 

Стручни 
сарадници 

 
Чланови 
тимова 

Ресурси 6.2.5.Директор 
ствара услове за 
континуирано 
праћење и 
вредновање 
дигиталне 
зрелости школе 

Већини 
запослених 
треба подршка у 
раду са 
педагошком 
документацијом 
и савременим 
технологијама. 

 
Затечено 
стање у 
децембру 
2019 године – 
школа нема 
извештаја о 
раду тимова и 
осталих тела 
 
Урађени 
Извештаји 
Тимова 
Годишњи 
извештај о 
раду школе 
Побољшани 
записници са 
састанака 
стручних 
већа, тимова и 
остала 
педагошка 
документација 

 
 
 
 
 
 
 

Током 
године 

 

 
 
 

Директор 
школе 

 
Стручни 

сарадници 
 

Чланови 
тимова 

Ресурси 6.4.4. запослени 
примењују 
новостечена 
знања из 
области у 
којима су се 
усавршавали 

Није запажено 
Запослени 
одбијају 
коришћење 
употребу 
савремених 
технологија на 

Сертификати 
и сакупљени 
бодови 
Потврде  
Уверења 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Директор 
школе 

 
Стручни 
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часовима Током 
године 

 
 
 

сарадници 
 

Чланови 
тимова 

Ресурси 6.5.2 
наставници 
континуирано 
користе 
наставна 
средства у циљу 
побољшања 
квалитета 
наставе 

Није запажено 
Запослени 
одбијају 
коришћење 
употребу 
савремених 
технологија на 
часовима 

Сертификати 
и сакупљени 
бодови 
Потврде  
Уверења 

 
 
 
 
 
 
 

Током 
године 

 

 
 
 

Директор 
школе 

 
Стручни 

сарадници 
 

Чланови 
тимова 

 
 

10.14. План рада тима за обезбеђивање квалитета и развој школе  

  
бр. 
 

Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе  

1 Милош Поповић Нас.кларинета координатор 
2 Весна Обрадовић Костић Нас.клавира 
3 Ана Величковић Нас.клавира 
4 Иван Костић Нас.виолине 
5 Душан Ђорђевић Нас.хармонике 
6 Биљана Станојевић родитељ 
7  Представник локалне самоуправе 

 
Време 
реализације Активности Носиоц 

активности 
Начин 

праћења 
Септембар -Формирање Тима за развој квалитета школе 

-Израда плана рада и Усвајање плана рада тима 
за школску 2020/21.годину 
- Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег 
плана рада школе за шк. 2019/20. Годину 
- Анализа и разматрање Извештаја о 
Самовредновању  
- Анализа и разматрање Извештаја о Развојном 
плану 
- Разматрање Годишњег плана рада школе за 
школску 2020/21 . (давање сугестија ) 
- Анализа усклађености рада Стручних већа, 
Тимова и Актива 
- Праћење реализације активности на основу 
Акционог плана отклањања недостатака, 
утврђених од стране Комисије за Екстерну 
евалуацију рада школе 

В.д.директор, 
педагог, 

Чл.тима за 
развој 

квалитета рада 
школе,Наставн

ици 

Шестомесечни 
Извештај о раду 

тима 

Октобар - Примена података из Извештаја о 
самовредновању и Извештаја  Развојног плана 
школе у циљу развоја школе 

В.д.директор, 
педагог, 
Чл.тима за 

Шестомесечни 
Извештај о раду 
тима, Извештај 
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- Праћење планираних  активности у 
Акционом плану  за отклањања слабости 
- Анализа Извештаја о обављеном редовном 
Годишњем инспекцијском прегледу 
- Израда  Акционог Плана унапређења у сарадњи 
са Тимом за самовредновање на основу резултата 
самовредновања кључне области  Етос 
-Упитник за родитеље – област: Организација 
рада школе, управљање људским и материјалним 
ресурсима – сарадња са тимом за 
Самовредновање 
(дистрибуција и попуњавање) 
- Упознавање наставника са условима и 
поступцима напредовања и стицања звања 

развој 
квалитета рада 
школе,Наставн
ици, Тим за 
самовредновањ
е, Тим РПШ, 
секретар 

о 
самовредновањ
у 

Новембар -Увид у Извештај  Комисије за Екстерну 
евалуацију рада школе и Израда Извештаја о 
реализацији Плана унапређења 
-Анализа Успеха ученика на крају првог 
тромесечја у рангу са прошлогодишњим 
-Праћење рада наставника за стицање лиценце, 
посета часова, давање мишљења 
- Анализа посећених часова и предлог мера за 
унапређење 
- Анкета и  анализа резултата вредновања од 
стране ученика за наставни процес и предлог 
мера за унапређивање (у сарадњи са педагогом) 
- Праћење стручног усавршавања наставника 
(унутрашњег и спољашњег) 
 

В.д.директор, 
педагог, 
Чл.тима за 
развој 
квалитета рада 
школе,Наставн
ици 

Шестомесечни 
Извештај о раду 
тима 

Децембар 

- Сагледавање осипања ученика 
- Праћење примене прописа у Обезбеђивању 
квалитета и развоја школе 
 

В.д.директор, 
педагог, 
Чл.тима за 
развој 
квалитета рада 
школе,Наставн
ици, секретар 

Шестомесечни 
Извештај о раду 
тима 

Јануар 
Фебруар 

-Подношење Шестомесечног Извештаја о ради 
Тима за обезбеђивање квалитета рада  
-Анализа успеха ученика на крају првог 
полугодишта у рангу са прошлогодишњим и 
предлог мера за унапређење 
- Давање предлога за унапређивање 
компетенција наставника на основу резултата 
самовредновања  
- Анализа Извештаја о реализацији Школског 
развојног плана и предлог мера за унапређење 
- Анализа Извештаја о реализацији 
Самовредновања и предлог мера за унапређење 
- Анализа Извештаја о реализацији рада 
директора и предлог мера за унапређење 
- Анализа Извештаја о реализацији рада школе и 
предлог мера за унапређење 

В.д.директор, 
педагог, 
Чл.тима за 
развој 
квалитета рада 
школе,Наставн
ици 

Годишњи 
Извештај о раду 
тима, 
Документација 
Тима, 
Записници са 
састанака 
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Март 
Април 

Мај 

-Израда Плана Унапређења за област вредновања 
Организација рада школе, управљање људским и 
материјалним ресурсима у сарадњи са Тимом за 
самовредновање 
-Анализа постигнућа ученика на такмичењима у 
шк. 2019/2020.години и шк. 2020/21. Години   
- Анализа Успеха ученика на крају трећег 
тромесечја у рангу са прошлогодишњим и 
предлог мера за даљи рад 
- Разматрање Стручног усавршавања наставника 
у току школске године и могућност стицања 
звања наставника и стручног сарадника 
- Анализa остварених активности везаних за 
Самовредновање школе у току школске 
2019/2020. Године 
- Сагледавање стања осипања ученика и 
деловања у смислу заджавања истих 
- Праћење реализације активности на основу 
Акционог плана отклањања недостатака, 
утврђених од стране Комисије за Екстерну 
евалуацију рада школе 

В.д.директор, 
педагог, 
Чл.тима за 
развој 
квалитета рада 
школе, 
Наставници 

Годишњи 
Извештај о раду 
тима, 
Документација 
Тима, 
Записници са 
састанака 

Јун -Подношење Годишњег Извештаја о ради Тима 
за обезбеђивање квалитета рада 
-Анализа успеха ученика на крају другог 
полугодишта (проценат позитивног успеха 
ученика у рангу са прошлогодишњим и предлог 
мера за унапређењем) 
- Давање сугестија за даља стручна усавршавања 
наставника на основу Извештаја о сталном 
стручном усавршавању 
- Анализа Извештаја о реализацији рада 
директора и предлог мера за унапређење 
- Анализа Извештаја о реализацији рада школе и 
предлог мера за унапређење 

В.д.директор, 
педагог, 
Чл.тима за 
развој 
квалитета 
рада 
школе,Настав
ници 

Годишњи 
Извештај о 
раду тима, 
Документација 
Тима, 
Записници са 
састанака 

 
 
 

10.15. План рада тама за професионалну орјентацију и праћење и  напредовања 
ученика  

 
бр. 
 

Чланови Тима за професионалну орјентацију и праћење и  напредовања 
ученика  

1 Милена Ђирић Нас.клавира     координатор 
2 Јован Ђорђевић Нас.виолине   
3 Наташа Јовановић Нас.солфеђа 
4 Борис Милорадовић Нас.гитаре 
5 Драгана Петровић Нас.солфеђа 

 

Време 
реализације Активности Очекивани 

исходи 
Носиоц 

активности 
Начин 

праћења 
Септембар -Формирање Тима 

-Израда плана рада и Усвајање плана 
Формиран тим, 
Усвојен План 

В.д.директор, 
педагог, 

Шестомесечни 
Извештај о раду 
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рада тима за школску 2020/21.годину  Чл.тима,Настав
ници 

тима 

Октобар 
-Испитивање Интересовања ученика 
завршног разреда 

Ученици се 
професионалн
о усмеравају 

В.д.директор, 
педагог, 
Чл.тима  

Шестомесечни 
Извештај о 
раду тима 

Новембар -Професионално информисање 
(предавања, видео презентације, 
гости предавачи) 

Ученици се 
професионалн
о информишу 

Чл.тима за 
самовреднова
ње, стручни 

актив за 
РПШ, педагог 

Шестомесечни 
Извештај о 
раду тима 

Децембар -Сарадња са средњим Музичким 
школама у окружењу 

Прикупљање 
Информација, 

промо 
материјала, 
реализована 

сарадња 

В.д.директор, 
педагог, 

Чл.тима за 
самовреднова
ње, стручни 

актив за 
РПШ, 

Шестомесечни 
Извештај о 
раду тима, 

фотографије 

Јануар 
Фебруар 

-Подношење Шестомесечног Извештаја 
о раду Тима професионалну 
орјентацију и праћење напредовања 
ученика 

Усвојен 
Извештај о 
раду 

В.д.директор, 
Чл.тима за 
професионалн
у орјентацију 
и праћење 
напредовања 
ученика 

Шестомесечни 
и Годишњи 
Извештај о 
раду тима 

Март 
Април 

Мај 
-Посета Средње Музичке школе 
«Стеван Мокрањац» 
- Саветодавни разговори са ученицима  
везаних за даље школовање 
-Инфромисање родитеља о 
Средње музичким  школама, 
организацији  испита 

Промоција 
школе 
Вођени 
саветодавни 
разговори са 
ученицима и 
родитељима 

В.д.директор, 
педагог, 
Чл.тима за 
професионалн
у орјентацију 
и праћење 
напредовања 
ученика 

Годишњи 
Извештај о 
раду тима 

Јун -Подношење Годишњег Извештаја о 
раду Тима професионалну 
орјентацију и праћење напредовања 
ученика 

Усвојен 
Извештај 

В.д.директор, 
Наставничко 
веће, Чл.тима 
за 
професионалн
у орјентацију 
и праћење 
напредовања 
ученика 

Годишњи 
Извештај о 
раду тима 

 

10.16. План рада тима за међупредметне компетенције и предузетништво  

 
бр. 
 

Чланови Тима за међупредметне компетенције и предузетништво 

1 Сандра Николић Нас.теорије     координатор 
2 Ива Ристић Нас.клавира 
3 Татјана М.Петровић педагог 
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4 Душан Ракић Нас.хармонике 
5 Ана Величковић Нас.клавира 
6 Милица Пауновић родитељ 
7  Представник локалне самоуправе 

 
Време 

реализациј
е 

Активности Носиоци 
активности 

Начин праћења 

Август -Формирање тима 
-Израда  годишњег програма рада  
-Усвајање Годишњег програма рада  
 

Чланови 
тима,в.д.директо
р 

Увид у план рада тима,записници са  
Тима за развој међупреметних 
компетенција и предузетништва, 
Извештај о раду Тима за развој 
компетенција 

Септембар -Подела задужења и информисање 
нових чланова тима о значају 
међупредметних компетенција и 
предузетништву 
 

Чланови тима, 
директор 

Записник Тима за развој 
међупредметних компетенција и 
предузетништва, Извештај о раду 
Тима за развој компетенција 

Октобар-
новембар 

-Обилазак установе за децу и одрасле 
ометене у развоју ,,Облутак“ у виду 
промоције школе    

Чланови тима, 
наставници, 
ученици,в.д.дире
ктор 

Записник Тима за развој 
међупредметних компетенција и 
предузетништва,фотографије,сајт 
школе, Извештај о раду Тима за 
развој компетенција 

Током целе 
школске 
године 

-Сарадња са локалном радио 
станицом/локалном телевизијом. 
Ученици промовишу класичну музику 
учешћем у радио-Тв емисији 

Чланови тима, 
наставници, 
ученици, 
родитељи, 
в.д.директор 

Записник Тима за развој 
међупредметних компетенција и 
предузетништва, фотографије, сајт 
школе, радио-ТВ-емисија, Извештај 
о раду Тима за развој компетенција 

Децембар-
фебруар 

-Обилазак вртића и промоција школе 
(Мини концерт за најмлађе) 
-Израда, анализа и усвајање 
шестомесечног Извештаја о раду тима 

Чланови тима, 
наставници, 
ученици, 
в.д.директор 

Записник Тима за развој 
међупредметних компетенција и 
предузетништва, фотографије, сајт 
школе, Извештај о раду Тима за 
развој компетенција 

Март-
април 

-Јавни час на Тргу између две школе у 
циљу промовисања ОМШ „Стеван 
Мокрањац“ 

Чланови тима, 
наставници, 
ученици, 
родитељи, в.д. 
директор 

Записник Тима за развој 
међупредметних компетенција и 
предузетништва,фотографије,сајт 
школе, Извештај о раду Тима за 
развој компетенција 

Април-јун Израда промо материјала (флајера, 
постера...) у циљу промовисања ОМШ 
„Стеван Мокрањац“  
 

Чланови тима, 
ученици, 
в.д.директор 

Записник Тима за развој 
међупредметних компетенција и 
предузетништва,фотографије,сајт 
школе, Извештај о раду Тима за 
развој компетенција  

Април-јун Обилазак основних школа у циљу 
промовисања ОМШ „Стеван 
Мокрањац“ 
-Израда, анализа и усвајање Годишњег 
Извештаја о раду тима 

Чланови тима, 
наставници, 
ученици, 
в.д.директор 

Записник Тима за развој 
међупредметних компетенција и 
предузетништва,фотографије,сајт 
школе, Извештај о раду Тима за 
развој компетенција 

 
 
 

11.План и програм рада стручних сарадника 
9.1. Педагог школе 
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Циљ Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог 
доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са 
циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система 
образовања васпитања, као и посебним законима. 
 
Задаци стручног сарадника  
 
 унапређивању образовно-васпитног рада у установи;  
 праћењу, подстицању и пружању подршке укупном развоју детета и ученика у домену 

физичких, интелектуалних, емоционалних и социјалних капацитета и предлагању мера у 
интересу развоја и добробити детета;  

 пружању стручне подршке васпитачу, наставнику и директору за:  
 стварање подстицајне средине за учење уз примену савремених научно заснованих 

сазнања;  
  јачање компетенција и професионални развој наставника, васпитача и стручних 

сарадника;  
 развијање компетенција за остваривање циљева и општих исхода образовања и васпитања;  
 развоју инклузивности установе;  
 стручним пословима у заштити од насиља и стварању безбедне средине за развој деце и 

ученика, заштити од дискриминације и социјалне искључености деце, односно ученика;  
 праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагању мера за повећање 

квалитета образовно-васпитног рада;  
 остваривању сарадње са децом и ученицима, родитељима, односно другим законским 

заступницима и другим запосленима у установи;  
 остваривању сарадње са надлежним установама, стручним удружењима и другим 

органима и организацијама;  
 координацији сарадње и обезбеђивању примене одлука савета родитеља установе и 

општинских савета родитеља;  
 спровођењу стратешких одлука Министарства у установи, у складу са својим описом 

посла. 
 

Стручни сарадник остварује задатке на основу стандарда компетенција за стручне сараднике.  
Програм свих облика рада стручних сарадника, доноси министар. 
 

Глобални план рада педагога–Четрдесеточасовна радна недеља  
 

Подручје рада Број сати 
недељно 

1.  Планирање и програмирање образовно-васпитног рада, 
односно васпитно-образовног рада 2 

2.  Праћење и вредновање образовно-васпитног, односно 
васпитно-образовног рада 2 

3.  Рад са наставницима 5 

4.  Рад са ученицима 2 

5.  Рад са родитељима, односно старатељима 1 

6.  Рад са директором, стручним сарадницимаи пратиоцем детета, 
односно ученика 2 
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7.  Рад у стручним органима и тимовима 1 

8.  Сарадња са надлежним установама, организацијама, 
удружењима и јединицом локалне самоуправе 1 

9.  Вођење документације, припрема за рад и стручно 
усавршавање 4 

 Укупно сати недељно 20 
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Годишњи план и програм рада педагога школе 

Годишњи план рада школског педагога сачињен је у сагласности са Правилником о програму 
свих облика рада стучних сарадника у основној школи („Сл. Гласник РС – Просветни гласник“, 
бр. 5/2012), као и конкретним потребама школе. Стални и периодични послови и задаци 
груписани су кроз следећа подручја рада: 
 

Садржај активности Време 
реализaције 

Носиоц 
активности 

Начин 
праћења 

Област рада 1. Планирање и програмирање образовно васпитног рада 

*Учествовање у изради Годишњег плана рада 
установе и његових појединих делова 
(организација и облици рада-задаци, програми 
стручних органа,стручних већа и тимова, 
стручног усавршавања, рада стручног сарадника, 
итд.) 
*Израда плана обиласка наставе директора и 
педагога 
*Израда Годишњег  и месечних  планова и 
програма рада педагога 
*Израда програма рада за заштиту  ученика од 
насиља 
*Израда програма рада СТИО тима 
*Израда програма рада тима за каријерно вођење 
*Израда програма рада тима за ШРП 
*Праћење реализације(извештаји) ШРП-а за 
предходну годину 
*Праћење и преглед  школске документације, 
предлог мера за унапређење  

 
 
 
 
 
 
 

   Септембар 

 
 

 
 
 
 
 

Педагог 
Увид у планове 
    и програме , 
Шестомесечни 

Извештај о раду 
педагога     

 
 

*Пружање помоћи наставницима у развијању 
програма, планирању и документовању 
образовно-васпитног рада у групи и 
индивидуалном раду у сагласности са развојним 
нивоом групе, личности ученика и 
специфичностима средине, и у сагласности са 
потребама и интересовањима деце 
*Учествовање у припреми Индивидуалног 
образовног плана за ученике – по потреби (ИОП-
1, ИОП-2 или ИОП-3) 
*Иницирање и учешће у иновативним видовима 
планирања наставе и других облика образовно-
васпитног рада 
*Пружање помоћи наставницима у изради 
планова редовне, допунског, додатног рада, 
теоријске наставе, смотри и преслушавања, 
интерних и јавних часова 

 
IX, XI, II, IV 

 
 

Према 
указаној 
потреби 

 

Педагог, 
директор, 
родитељи, 

наставници, 
ученици, 

представници 
институција 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увид у 
Дневнике о-в 

рада, 
Евиденција о 
сарадњи са 

наставницима 
 

Увид у 
индивидуалне 

планове и досије 
ученика 

 
Шестомесечни 

Извештај о раду 
педагога 
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Област рада 2. Праћење и вредновање образовно васпитног рада 

*Учешће у изради појединих делова  
Шестомесечног и Годишњег извештаја о раду 
установе у остваривању свих програма 
образовно-васпитног (програма рада стручних 
органа и тимова, стручног усавршавања,рада 
педагога, сарадње са породицом, сарадње са 
друштвеном средином, праћење рада стручних 
актива, тимова и  сл.). 

 
 
 

II, VIII 
 

 
 

 

Директор, 
педагог, 

координатори 
стручних 

тимова и већа 
 

Извешај о 
полугодишњем 

и годишњем 
раду установе 

 
 

*Праћење анализе успеха и дисциплине ученика 
на класификационим периодима; 
*Праћење успеха ученика на такмичењима, 
смотрама, интерним часовима, завршним и 
пријемним испитима за упис у Средње музичке 
школе; 
*Учествовање у усклађивању програмских 
захтева са индивидуалним карактеристикама 
ученика 
*Праћење узрока школског неуспеха ученика и 
предлагање решења за побољшање школског 
успеха; 
*Праћење поступака  и ефеката оцењивања 
ученика. 

 
XI, I, 
IV, VI 

 
 
 
 
 
 

XII, IV, V 

Педагог, 
директор, 

наставници, 
ученици, 
родитељи 

Увид у дневнике 
о-в рада и оцене 

ученика, 
Резултати и 
извештаји са 
такмичења, 

Шестомерсечни  
и Годишњи 

Извештај о раду 
педагога 

 

*Систематско праћење и вредновање образовно-
васпитног и  развоја и напредовања ученика;  
*Праћење реализације васпитно-образовног; 
*Праћење ефеката иновативних активности и 
пројеката, као и ефикасности нових 
организационих облика наставног рада; 
*Праћење и вредновање примене мера 
индивидуализације и индивидуалног образовног 
плана 

Током 
школске 
године 

 

Педагог, 
директор, 

наставници, 
ученици, 
родитељи 

Дневник рада 
педагога,  увид 

у дневник 
образовно-

васпитног рада, 
евиденциона 

листа о 
посећеним 
часовима, 

записници Тима 
за инклузивно 

образовање 
Шестомерсечни  

и Годишњи 
Извештај о раду 

педагога 
Област рада 3. Рад са наставницима 

*Пружање помоћи наставницима на 
конкретизовању и операционализовању циљева и 
исхода васпитно-образовног; 
*Пружање помоћи наставницима у усклађивању 
програмских захтева са специфичностима 
контекста (индивидуалним карактеристикама 
деце, породичног окружења, установе и шире 
средине); 
*Рад са наставницима на образовно-васпитне 
праксе, разматрањем педагошких приступа и 
конкретних проблема васпитне праксе; 
*Пружање стручне помоћи наставницима на 
унапређивању квалитета образовно-васпитног 

 
 
 
 

 
 
 

IX, I, IV, VI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

педагог, 
директор, 

наставници 
 
 

Увид у планове 
и припреме 
наставника, 
евиденција о 

посети часова, 
разговор са 

наставницима 
 

Шестомерсечни  
и Годишњи 

Извештај о раду 
педагога 
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рада и наставе увођењем иновација и иницирањем 
коришћења савремених метода  и облика рада. 

 
 

*Пружање подршке јачању наставничких 
компетенција у областима: комуникација и 
сарадња, подршка развоју личности ученика, 
подучавање и учење; 
*Мотивисање  наставника на континуирано 
стручно усавршавање  и израду плана 
професионалног развоја и напредовања у струци. 

 
 

 
VIII, IX 

педагог, 
директор, 

наставници 

Евиденција о 
сарадњи, увид у 

планове рада, 
разговори са 

наставницима 
Шестомерсечни  

и Годишњи 
Извештај о раду 

педагога 
*Анализирање реализације праћених часова 
редовне наставе у школи и других облика 
васпитно-образовног и давање предлога за 
њихово унапређење; 
*Праћење начина вођења школске и педагошке 
документације наставника; 
*Иницирање и пружање стручне помоћи 
наставницима у коришћењу различитих метода, 
техника и инструмената оцењивања ученика; 
*Пружање помоћи  наставницима у 
осмишљавању рада са ученицима којима је 
потребна додатна подршка (ученици са изузетним 
способностима, односно ученици са тешкоћама у 
развоју); 
*Оснаживање наставника да препознају 
способности, интересовања и склоности ученика 
које су у функцији развоја професионалне 
каријере ученика 

 
 
 

XI, I, IV, VI 
 

 
 

Током 
године, 

према плану 
Тима за 

инклузивно 
образовање 

 

педагог, 
директор, 

наставници 

Евиденциона 
листа о 

посећеним 
часовима 

 
Увид у школску 

и педагошку 
документацију 

наставника 
 

Дневник рада 
педагога   

Шестомерсечни  
и Годишњи 

Извештај о раду 
педагога 

 

*Оснаживање наставника за тимски рад кроз 
њихово подстицање на реализацију заједничких 
задатака, кроз координацију активности стручних 
већа, тимова и комисија 
*Пружање помоћи наставницима у реализацији 
огледних и угледних активности, односно 
наставних часова и примера добре праксе, 
излагања на састанцима већа, актива, радних 
група, стручним скуповима и родитељским 
састанцима;  
*Пружање помоћи наставницима у изради 
планова допунског, додатног рада и теоријске 
наставе, смотри и преслушавања, интерних и 
јавних часова; 
*Пружање помоћи  наставницима  у остваривању 
свих форми сарадње са породицом 
* Пружање помоћи наставницима у примени 
различитих техника и поступака самоевалуације 

Током 
школске 
године 

 

педагог, 
директор 

 
 
 
 
 

Евиденција о 
раду 

 
Евиденција о 
огледним и 
угледним 
часовима, 

припреме за 
наставни час 

или активност 
 

 
Шестомерсечни  

и Годишњи 
Извештај о раду 

педагога 

Област рада 4.  Рад са децом 

*Праћење развоја и напредовања ученика; 
 

 
XI, II, IV, VI 

Евиденција о 
раду са 

ученицима 

 
педагог 

*Педагошко-саветодавни рад са ученицима који 
имају тешкоће у учењу, проблеме прилагођавања, 
понашања, ученицима који су поновили разред; 

 
 

Према 

 
 

Дневник рада 

 
 

педагог, 
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*Идентификовање и рад на отклањању 
педагошких узрока проблема у учењу и 
понашању. 

указаној 
потреби 

 
 

педагога директор 
 

*Учествовање у изради педагошког профила за 
ученике којима је потребна додатна подршка-
израда индивидуалног образовног плана; 
*Учествовање у појачаном васпитном раду за 
ученика који врше повреду правила понашања у 
школи или се не придржава одлука директора и 
органа школе, неоправдано изостане са наставе 
пет часова, односно који својим понашањем 
угрожава друге у остваривању њихових права. 

 
Током 

школске 
године 

 

 
Ученички 
досијеи, 

педагошки 
профил ученика, 

дневник рада 
педагога, 

евиденција о 
раду са 

ученицима 

 
педагог, 

директор, 
родитељ, 

наставници 
 

Област рада 5. Рад са родитељима 
*Прикупљање података од родитеља, односно 
старатеља који су  од значаја  за упознавање 
ученика и праћење његовог развоја 

 
IX 

 

Записници са 
родитељских 

састанaка, 
продукти рада 

 
педагог, 

наставници 

*Укључивање родитеља, старатеља у поједине 
облике рада установе (настава, смотре, 
предавања, пројекти...); 
*Педагошко-саветодавни рад и пружање подршке 
родитељима, старатељима у раду са децом, 
односно ученицима  са тешкоћама у учењу, 
проблемима у понашању, проблемима у развоју, 
професионалној оријентацији; 
*Оснаживање родитеља, односно старатеља да 
препознају карактеристике своје деце које указују 
на њихове изузетне способности и сарадња на 
пружању подршке у проналажењу различитих 
могућности подстицања и усмеравања њиховог 
општег и професионалног развоја; 
*Упознавање родитеља, старатеља са важећим 
законима, конвенцијама, протоколима о заштити 
деце, односно ученика од занемаривања и 
злостављања и другим документима од значаја за 
правилан развој деце, односно ученика у циљу 
представљања корака и начина поступања 
установе; 
*Саветодавни рад и усмеравање родитеља, 
односно старатеља чија деца врше повреду 
правила понашања у школи и којима је одређен 
појачани васпитни рад; 
*Сарадња са родитељима, односно старатељима 
на пружању подршке ученицима који се школују 
по индивидуалном образовном плану. 

 
 
 

Током године 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX 
 
 

 

 
 

 
Евиденција о 

раду са 
родитељима и 

ученицима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увид у 
записнике 

 
 
 
 

 
Увид у планове 
и дневник рада 

педагога 

 
 

педагог, 
директор,  

наставници 

Област рада 6. Рад са директором, стручним сарадницима 

*Сарадња са директором око специфичних 
проблема и потреба установе и предлагање мера 
за њено унапређење; 
*Сарадња са директором и члановима тимова у 
оквиру рада стручних тимова и комисија и 
редовна размена информација; 

 
 

 
континуиран

о 
 

 
 
 
 

Евиденција о 
раду-дневник 

 
 
 
 

педагог, 
директор, 
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*Сарадња са директором на заједничком 
планирању активности, изради стратешких 
докумената установе, анализа и извештаја о раду 
школе; 
*Тимски рад на проналажењу најефикаснијих 
начина унапређивања вођења педагошке 
документације у установи; 
*Сарадња са директором на планирању 
активности у циљу јачања наставничких и личних 
компетенција; 
*Сарадња са директором у организовању 
трибина, предавања, радионица за ученике, 
запослене, родитеље. 

 
 
 

 
 

 
 

VII, VIII 
 
 

 

рада педагога наставници 

*Сарадња са директором по питању приговора и 
жалби ученика и његових родитеља, односно 
старатеља на оцену из предмета и владања, рад 
наставника и сл. 
 
 

Одлучивање 
по 

жалби/молби 
 

Увид у оцене 
ученика, увид у 

дневник о-в 
рада, извештаји, 

педагошка 
документација 

наставника 

педагог, 
директор, 

наставници 

Област рада 7. Рад у стручним органима и тимовима 
*Учествовање у раду образовно-васпитног, 
наставничког већа (давањем саопштења, 
информисањем о резултатима обављених анализа, 
истраживања и других активности од значаја за 
образовно-васпитни рад и јачање васпитачких 
односно наставничких компетенција); 
*Учествовање у раду тимова, већа, актива и 
комисија  на нивоу установе који се образују ради 
остваривања одређеног задатка, програма или 
пројекта; 
Учествовање у раду педагошког колегијума и 
стручних актива за развојно планирање и развој, 
школског програма, односно програма васпитног 
рада, 
*Предлагање мера за унапређивање рада 
стручних органа установе. 

 
Током 

школске 
године 

 
 

 

 
Записници са 

састанка, 
извештаји о 

раду стручних 
тимова, увид у 

планове и 
програме рада 

стручних 
тимова, Дневник 

рада педагога 

 
педагог, 

директор, 
наставници 

чланови тимова 

Област рада  8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицама 
локалне самоуправе  

*Сарадња са образовним, здравственим, 
социјалним, научним, културним и другим  
установама значајним за остваривање циљева 
образовно-васпитног рада; 
*Сарадња са локалном заједницом и широм 
друштвеном средином за остваривање циљева 
образовно-васпитног ;  
*Сарадња са педагозима који раде у другим 
установама, институцијама, организацијама, 
удружењима од значаја за остваривање 
образовно-васпитног рада , националном 
службом за запошљавање, центар за социјални 
рад, домови здравља и др. 

 
 

Током 
школске  
године 

 

 
 

Евиденција о 
сарадњи, 

извештаји, 
дневник рада 

педагога 
 
 

 
 

педагог, 
директор, 

наставници 

Област рада  9. Вођење документације, припрема за рад, стручно усавршавање 
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*Вођење евиденције о сопственом раду на 
дневном, месечном и годишњем нивоу, у следећој 
документацији: дневник рада педагога и досије 
наставника и по потреби  педагошки досије 
(картон) ученика; 
*Израда, припрема и чување посебних протокола, 
чек листа за праћење наставе и васпитних 
активности  на нивоу школе; 
*Припрема за послове предвиђене годишњим 
програмом и оперативним плановима рада 
педагога. 

 
Током 

школксе 
године 

 

 
Увид у дневник 
рада педагога, 

извештаји о 
раду педагога 

Чек листе, 
протоколи 

 

 
педагог 

*Прикупљање података о деци, односно 
ученицима и чување  материјала  који садржи 
личне податке о деци односно ученицима у 
складу са етичким кодексом педагога; 
*Вођење евиденције, по потреби, о извршеним 
анализама, истраживањима, посећеним 
активностима, односно часовима, и др. 

 
Током 

школксе 
године 

 

 
Ученички 
досијеи, 

евиденција о 
раду са 

ученицима 

 
педагог 

*Прaћење стручне  литературе праћење 
информација од значаја за образовање и 
васпитање на интернету; 

*Похађање акредитованих семинара, учешће на 
конференцијама, трибинама, разменом искустава 
и сарадњом са другим педагозима и стручним 
сарадницима  у образовању. 

 
Током 

школксе 
године 

 

 
Евиденција о 

раду педагога, 
сертификати, 
материјали са 

семинара 

 
педагог 

   
 
   Предлог тема за родитељске састанке: 
 

 Упознавање родитеља и ученика са изменама Правилника о протоколу поступања у 
установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање“ - „Службени гласник 
Републике Србије“, број 6/20. 

 Појам и врсте насиља 
 Инклузивно образовање 
 Технике успешног учења 

    
 

13. Школски нототекар  
Циљ : Програм рада школског нототекара обухвата задатке и послове из области образовања и 
васпитања, као и нототечко, односно медијатечко-информацијске послове из домена културних и 
уметничких аспеката образовања. Он подстиче самосталност ученика у учењу и упознавање 
некњижне грађе кроз коришћење свих доступних  извора:  аудио, аудио-визуелних, и пратећих 
научно-историјских; остварује сарадњу сам заједницко планирање активности наставника, 
медијатекара-библиотекара и локалне самоуправе; обезбеђује електронске изворе и приступ ка 
њима, што омогућава ученицима да овладају вештинама налажења и критичког процењивања 
датих информација и перманентност учења током читавог живота. 
 
Задаци: Школски нототекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и 
васпитања, као и нототечко, односно медијатечко-информацијских из домена културних 
активности школске нототеке, односно медијатеке, доприноси унапређивању свих облика и 
подручја рада, тако што учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, 
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унапређивања и праћења рада школе, односно праћења целокупног образовног процеса, као члан 
школских тимова има задатке:  
 развијања и неговања навике упознавања музичке литературе и коришћења нототеке, 

односно медијатеке код ученика и наставника, 
 развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација, - стварања 

услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу, 
 мотивисања за учење и подстицања на оспособљавање за самостално учење и образовање 

током целог живота, 
 сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,  
 праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим 

склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом 
професионалном развоју,  

 пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, 
а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе 
у тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним 
институцијама,  

 стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ нототечком, односно 
медијатечком фонду и расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне 
стваралачке способности и креативности код ученика,  

 обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, 
како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање 
информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих 
технологија,  

 припремања и реализовања нототечког, односно медијатечког програма намењеног 
ученицима са посебним потребама и посебним способностима,  

 вођења аутоматизованог нототечког, односно медијатечког пословања (инвентарисање и 
сигнирање, каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови). 

 
Глобални план рада школског нототекара 

Четрдесеточасовна радна недеља 
 
 

Подручје рада Број сати недељно 
Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 1 
Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 1 
Рад са наставницима 5 
Рад са ученицима 3 
Рад са родитељима, односно старатељима 1 
Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким 
асистентом и пратиоцем ученика 1 

Рад у стручним органима и тимовима 1 
Сарадња са надлежним установама, организацијама, 
удружењима и јединицом локалне самоуправе 5 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 2 
Укупно сати недељно 20 
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Радно време нототекара 

 

Годишњи план и програм рада нототекаар  

 
Годишњи план рада школског нототекара сачињен је у сагласности са Правилником о програму 
свих облика рада стучних сарадника у основној школи („Сл. Гласник РС – Просветни гласник“, 
бр. 5/2012), као и конкретним потребама школе. Стални и периодични послови и задаци 
груписани су кроз следећа подручја рада: 

 
 

Садржај активности Време 
реализaције 

Носиоц 
активности 

Начин 
праћења 

Област рада 1. Планирање и програмирање образовно васпитног рада  

1. планирање набавке литературе и 
периодичних публикација за ученике, 
наставнике и стручне сараднике, 
2. израђивање годишњег, месечних и 
оперативних планова, 
3. планирање и програмирање рада са 
ученицима у школској нототеци 
4. планирање развоја школске нототеке и 
набавка библиотечке грађе 
потребне за реализацију наставе и образовно-
васпитног рада.  

 
VI, VIII, IX 
 
 
 
Септембар, 
током 
шк.год. 

нототекар, 
педагог, 
директор, 
наставници 
 
 

 
Шестомесечни 
и Годишњи 
план рада 
нототекара 
 

Област рада 2. Праћење и вредновање 

1. Учешће у изради годишњег плана рада и 
самовредновања рада установе, 
2. Вођење аутоматизованог нототечког, са 
увидом у наставне планове и програме рада 
школе, 
3. Помоћ у одабирању и припремању 
литературе и друге грађе за разне образовно-
васпитне активности (теоријска и практична 
настава, допунски и додатни рад, ваннаставне 
активности ученика и др.), 
4. Коришћење сазнања и достигнућа 
савремене науке, научно проверене методе и 
резултата сопственог истраживачког рада, 
5. Побољшање информационе, медијске и 
информатичке писмености корисника 

IX 
 
 
Током 
године 
 

нототекар, 
педагог, 
директор, 
наставници 
 
 Шестомесечни 

и Годишњи 
план рада 
нототекара 
 

Понедељак Уторак Четвртак 

08:00 – 16:00 08:00 – 12:00 08:00 – 16:00 
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развијањем критичког односа према 
различитим информацијама и изворима 
сазнања и осећаја за естетске 
вредности. 

Област рада 3. Рад са наставницима 
1. Сарадња са наставницима на промоцији 
упознавања музичке литературе 
2. Сарадња са наставницима у припремању 
ученика за самостално коришћење разних 
извора информација, 
3. Организовање наставних часова из 
појединих предмета у школској нототеци 
4. Сарадња са наставницима око утврђивања 
годишњег плана обраде музичке литературе, 
икоришћења наставничко-сарадничког дела 
школске нототеке  
5. Коришћење ресурса нототеке 
6. Систематско информисање корисника 
школске нототеке о новим 
музичким издањима, стручним часописима и 
другој грађи, тематским изложбама у вези с 
појединим издањима, ауторима, акцијама и 
јубилејима, усмено или писмено приказивање 
појединих издања музичке литературе и 
часописа.  

 
Током 
године 
 
 

нототекар, 
педагог, 
директор, 
наставници 
 
 
 
 

Шестомесечни 
и Годишњи 
план рада 
нототекара 
 

Област рада 4.  Рад са ученицима 
1. Припрема (обучава) ученика за самостално 
коришћење различитих извора сазнања и свих 
врста информација у настави и ван ње, 
2. Систематски обучава ученике за употребу 
информационог нототечког 
3. Пружа помоћ ученицима код учења ван 
школе и усвајања метода самосталног рада на 
музичком (нотном) тексту и другим 
материјалима, 
4. Пружа помоћ ученицима у припреми и 
обради задате теме, 
5. Упознаје ученике са методама и техникама 
научног истраживања и библиографског 
цитирања, 
6. Ради на развијању позитивног односа 
према упознавању музичке литературе, 
важностиразумевања музичког (нотног) 
текста и упућивању на истраживачке методе 
рада (употреба лексикона, енциклопедија, 
речника и др.) и омогућавању претраживања 
и употреби свих извора 
и оспособљавању за самостално коришћење, 

 
Током 
године 
 

нототекар, 
педагог, 
директор, 
наставници 
 
 

Шестомесечни 
и Годишњи 
план рада 
нототекара 
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7. Стимулише навикавање ученика да 
пажљиво користе и чувају нототечку грађу 
8. Подстиче побољшање информационе, 
медијске и информатичке писмености 
ученика развијањем истраживачког духа и 
критичког односа према различитим 
информацијама и 
изворима сазнања и осећаја за естетске 
вредности, 
9. Ради са ученицима у читаоници, и ради или 
сарађује у радионицама за ученике, и на 
реализацији школских пројеката 
Област рада 5. Рад са родитељима  
1. Учешће на родитељским састанцима ради 
давања информација о корисничким 
интересовањима и потребама ученика, ради 
развијања навика упознавања музичке 
литературе и формирању личних и 
породичних нототека 
2. Остваривање сарадње са родитељима у 
вези са развијањем навика упознавања 
музичке литературе код ученика. 

 
 
Током 
године 
 

 
Нототекар  
Родитељи 

Шестомесечни 
и Годишњи 
план рада 
нототекара 
Записници са 
родитељских 
састанaка, 
продукти рада, 
дневник рада 
нототекара 

Област рада 6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и 
пратиоцем ученика  
1. Сарадња са стручним већима наставника, 
педагогом и директором школе у вези 
с набавком и коришћењем књижне и 
некњижне грађе, те целокупном 
организацијом рада школске нототеке 
2. Информисање стручних већа, стручних 
сарадника и директора о набавци нове 
стручне литературе за предмете, дидактичко-
методичке и педагошко-психолошке 
литературе, 
3. Информисање о развоју медијске и 
информатичке писмености, упућивање на 
критички и креативни однос ученика 
приликом коришћења извора, 
4. Припрема заинтересованих за реализацију 
мултидисциплинарних пројеката, изложби, 
креативних радионица, за организовање 
културних догађаја 
5. Сарадња око обезбеђивања књижне и 
некњижне грађе за школску нототеку,  
6. Сарадња на припреми и организовању 
културних активности школе (музичке 
трибине,сусрети, разговори, акције 
прикупљања књига и завичајне књижне и 
друге грађе, изложбе, 

Током 
године 
 

Нототекар  
Наставници 
Директор 
Стручна већа 
 

 
Шестомесечни 
и Годишњи 
план рада 
нототекара 
 
Евиденција о 
раду 
нототекара, 
записници са 
састанка 
тимова, увид у 
планове и 
програме рада, 
увид у 
извештаје 
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конкурси, обележавање значајних јубилеја 
везаних за школу и просвету, 
7. Учешће у припремању прилога и изради 
школског гласила и интернет презентације 
школе. 
Област рада 7. Рад у стручним органима и тимовима 
 1. Рад у школским тимовима на изради 
годишњег и развојног плана школе и школског 
програма, на реализацији наставе засноване на 
истраживању - пројектне наставе, 
2. Рад у стручним тимовима у складу са 
решењем директора. Током 

године 
 
 
 

Нототекар  
Наставници 
Директор 
Тимови 

Шестомесечни 
и Годишњи 
план рада 
нототекара 
 
Записници са 
састанака, 
извештаји о 
раду стручних 
тимова, увид у 
планове и 
програме рада 
стручних 
тимова 

Област рада  8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 
јединицама локалне самоуправе  
1. сарадњу са другим школама, школским, 
народним и другим нототекама 
2. сарадњу са локалном самоуправом по 
питању промоције рада нототеке 
3. сарадњу са просветним, научним, 
културним и другим институцијама 
(новинско-издавачким 
предузећима, радио-телевизијском центрима, 
филмским и позоришним кућама, домовима 
културе и културно просветним заједницама 
и организацијама које се баве радом и 
слободним 
временом омладине и другим образовним 
установама), 
4. учешће у раду Друштва школских 
нототекара 

 
 
Током 
године 
 

 
Нототекар 
Друштво 
нотетекар 
Културне 
институције 
итд. 

 
Шестомесечни 
и Годишњи 
план рада 
нототекара 
 
 
Евиденција о 
сарадњи, 
извештаји, 
евиденција о 
раду 
нототекара 

Област рада  9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 
1. Праћење и евиденција коришћења 
литературе у школској нототеци 
2. Вођење документације о раду школске 
нототеке 
3. Стручно усавршавање - учешће на 
семинарима, саветовањима 

 
Током 
године 
 

Нототекар 

Шестомесечни и 
Годишњи план 
рада нототекара 
Увид у дневник 
рада нототекара 

 
Тодоровић Угљеша - школски нототекар и медијатекар 
Контакт телефон: 063/723-60-63 
Имејл: todorovicugljesa@gmail.com 
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13. План и програм рада секретара  

Секретар школе обавља све послове у складу са Законом а поред редовних : 
 Заступа школу пред судовима и сл. 
 Обавља административне послове и доставља потребну документацију надлежним 

Министарствима, државним органима и др. 
 Стара се о упису ученика 
 Врши контролу школске документације 
 Обавља послове у поступцима   јавне набавке 
 Присуствује седницама Наставничког већа, Савета родитеља, Школског одбора и др. По 

потреби води записнике са ових седница 
 

Глобални план рада секретара 

Ре
дн

и 
бр

ој
 

Месец План активности Број 
часова 

Битне напомене 

дн
ев

но
 

не
де

љ
 

го
ди

ш
 

Битне теме за рад секретара 

1. Септембар 
 

-Израда појединачних аката у вези 
новоангажованих наставника и других 
запослених 
-Унос податак у програм „Доситеј“ - по 
налогу директора 
-Пријављивање и одјављивање запослених 
на фондовима здравственог односно 
пензиионог осигурањањ 
-Послови реалзације плана јавних набавки 
-Сарадња са родитељима 
-Сарадња са наставницима 
-Сардња са књигогодствено финансијском 
службом 
-Припремање седница и вођења записника 
за Савет родитеља и Школски одбор, 
израда одлука и других појединачних 
аката 
-Унос  података за плате   
-Предаја ПРМ пријаве 
-Остали редовни послови 

8 4
0 

1
7
6
0 

Важни датуми за рад у виду 
учесвовања на седницама органа 
 
-13.09.2020. СР  
-14.09.2020. ШО  
 

2. Октобар -Унос податак у програм „Доситеј“ - по 
налогу директора 
-Послови реализације плана јавних 
набавки  
-Сарадња са родитељима 
-Сарадња са наставницима 
-Сардња са књигогодствено финансијском 
службом 
-Припреме за редовни преглед просветне 
иснпекције  
-Нормативни послови у вези с 
новоусвојеним законима 
-Послови статистике 
-Унос  података за плате   
-Предаја ПРМ пријаве 
-Остали редовни послови 

/ / / -26.10.2020. свечани концерт и 
приредба за ученике првог 
разреда 
-СР седница 22.10.2020. 
-седница ШО 26.10.2020. 
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3. Новембар 
 

-Припрема за редован инспекцијски 
надзор од стране просветне инспекције 
-Унос податак у програм „Доситеј“ - по 
налогу директора 
-Послови реалзације плана јавних набавки  
-Сарадња са родитељима 
-Сарадња са наставницима 
-Сардња са књигогодствено финансијском 
службом 
-Припреме за редовни преглед просветне 
иснпекције  
-Нормативни послови у вези с 
новоусвојеним законима 
-Унос  података за плате  
- Предаја ПРМ пријаве 
-Остали редовни послови 

/ / /  
-26.11.2020. СР седница 
 
 
 
Припрема за редовну контролу 
просветне инспекције, 
подношење на увид потребне 
документације са образложењима 
и извештајем директора. 
 
 

4. Децембар 
 

-Унос податак у програм „Доситеј“ - по 
налогу директора 
-Послови реалзације плана јавних набавки  
-Послови планирања јавних набавки   
-Послови администрације у вези са 
пописом имовине на дан  
-Сарадња са родитељима 
-Сарадња са наставницима 
-Сардња са књигогодствено финансијском 
службом 
-Нормативни послови у вези с 
новоусвојеним законима 
-Унос  података за плате   
-Предаја ПРМ пријаве 
-Остали редовни послови  

/ / /  
-24.12.2020. СР  седница 

5. Јануар -Унос податак у програм „Доситеј“ - по 
налогу директора 
-Послови планирања јавних набавки  
-Послови администрације у вези са 
пописом имовине  
-Сарадња са родитељима 
-Сарадња са наставницима 
-Сардња са књигогодствено финансијском 
службом 
-Нормативни послови у вези с 
новоусвојеним законима 
-Припремање седница и вођења записника 
за Школски одбор, израда одлука и других 
појединачних аката   
-Унос  података за плате  
-Предаја ПРМ пријаве 
-Остали редовни послови 

/ / /  
*28.01.2021. седница , присуство 
у раду школског одбора, 
извештавање. Усвајање извештаја 
пописне комисије. Усвајање 
одобреног финансијског плана од 
стране буџета локалне 
самоуправе. 
**план ЈНМВ-разврставање по 
контима и усвајање до 
31.01.2021.  
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6. Фебруар -Унос податак у програм „Доситеј“ - по 
налогу директора 
-Послови реализације јавних набавки 
-Сарадња са родитељима 
-Сарадња са наставницима 
-Сардња са књигогодствено финансијском 
службом 
-Нормативни послови у вези с 
новоусвојеним законима 
-Припремање седница и вођења записника 
за Школски одбор, израда одлука и других 
појединачних аката   
-Унос  података за плате   
-Предаја ПРМ пријаве 
-Остали редовни послови 

/ / / -25.02.2021. седница ШО. 
Сарадња са органом управљања, 
израда, разматрање завршног 
рачуна  

7.  Март -Унос податак у програм „Доситеј“ - по 
налогу директора 
-Послови реализације јавних набавки  
-Сарадња са родитељима 
-Сарадња са наставницима 
-Сардња са књигогодствено финансијском 
службом 
-Нормативни послови у вези с 
новоусвојеним законима 
-Послови статистике 
-Послови у вези организације такмичења 
-Унос  података  
-Предаја ПРМ пријаве за плате  
-Остали редовни послови 

/ / /  
 
 
 
-22.03.2021. седница ШО 
 
-25.03.2021. седница СР 
 

8. Април -Унос податак у програм „Доситеј“ - по 
налогу директора 
-Послови реализације јавних набавки за 
2019.г. 
-Сарадња са родитељима 
-Сарадња са наставницима 
-Сардња са књигогодствено финансијском 
службом 
-Нормативни послови у вези с 
новоусвојеним законима 
-Пријављивање стажа осигурања 
запослених   фонду ПИО – М4 
-Унос  података за плате  
-Предаја ПРМ пријаве 
-Остали редовни послови 
 

/ / /  

9. Мај -Унос податак у програм „Доситеј“ - по 
налогу директора 
-Послови реализације јавних набавки . 
-Сарадња са родитељима 
-Сарадња са наставницима 
-Сардња са књигогодствено финансијском 
службом 
-Послови у вези с пријављивањем ученика 
за полагање пријемног испита 
-Унос  података за плате  
-Предаја ПРМ пријаве 
-Остали редовни послови 

/ / /  
 
 
- 31.05.2021. седница СР 

10. Јун -Унос податак у програм „Доситеј“ - по 
налогу директора 
-Послови реализације јавних набавки  
-Сарадња са родитељима 

/ / /  
 
Завршни концерт  
-Седница ШО  
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-Сарадња са наставницима 
-Сардња са књигогодствено финансијском 
службом 
-Послови админстрације у вези са крајем 
наставне године (сведочанства, ђачке 
књижице, дневници рада, потврде и сл.) 
-Израда решења за коришћење годишњег 
одмора запослених 
-Припремање седница и вођења записника 
за Школски одбор, израда одлука и других 
појединачних аката   
-Послови у вези с организацијом завршног 
концерта  
-Упис нових ученика припремног разреда 
-Унос  података за плате  
- Предаја ПРМ пријаве 
-Остали редовни послови 

11. Јул -Унос податак у програм „Доситеј“ 
-Послови реализације јавних набавки  
-Сарадња са родитељима 
-Сарадња са наставницима 
-Сардња са књигогодствено финансијском 
службом 
-Унос  података за плате 
-Оста Предаја ПРМ пријаве  
-Остали редовни послови 

/ / /  

12. Август -Унос податак у програм „Доситеј“ - по 
налогу директора 
-Послови реализације јавних набавки  
-Сарадња са родитељима 
-Сарадња са наставницима 
-Сардња са књигогодствено финансијском 
службом 
-У сарадњи с директором - разматрање 
ангажовања у  организовању наставе и 
других послова 
-Послови у вези с поправним и разредним 
испитима (сведочанства, ђачке књижице и 
сл.) 
-Уписи нових ученика припремног 
разреда 
-Унос  података за плате   
-Предаја ПРМ пријаве 
-Остали редовни послови 

/ / /  

       
  

УКУПНО 
 

План активности Број 
часова/нед

еља 

Битне напомене 
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1.2. Шеф рачуноводства 
 

Време 
реализациј

е 

Активности Носиоци 
активности 

Начин праћења 

Током 
школске 
године 

Шеф рачуноводства обавља следеће 
послове: 
Услови: 
- рукује финансијским средствима у 
оквиру овлашћења из Закона о 
рачуноводству; 
- врши исплате и уплате; 
- саставља предлог финансијског плана 
и годишњи обрачун; 
- води потребну документацију 
материјалног и финансијског 
пословања у 
складу са Законом о рачуноводству; 
- припрема извештаје за органе 
управљања који се односе на 
финансијско и 
материјално пословање школе; 
- обавља и друге послове одређене 
Законом, Статутом, општим актима и 
по 
налогу директора 
- ради на припреми података за израду 
периодичног и годишњег рачуна; 
- проверава усаглашеност стања у 
финансијском књиговодству с 
подацима у 
материјалном књиговодству; 
- издаје налоге за књижење. 
-Писања извештаја о финансијском 
пословању школе 
-Обавештава директора о питањима из 
домена финасија и књиговодства 
Учествује у изради пројеката и 

Шеф 
рачуноводства 

Извештај о раду 

 / 

Бр
ој

 н
ед

ељ
а 

 
/ 

го
ди

ш
њ

е 
  

Битне теме за рад 
секретара 

Израда општих акта у 
вези новоусвојених 
закона, израда 
појединачних акта у 
вези ангажовања 
запослених, пријаве 
М4, ПРМ пријаве, 
М4, унос података у 
„Доситеј“-по налогу 
директора, рад у ШО 
и Савету родитеља, 
сарадња са 
родитељима и 
запосленима, подаци 
за плате 
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поступку јавних набавки 
Припрема периодичне извештаје и др. 
- координира рад са школском 
управом- 
-координира са саветником за 
финансијско-материјалне послове, са 
управом за трезор, са службом буџета 
града 

 
 

14. Посебни програми образовно васпитног рада  
14.1. План и програм рада са талентованим и андареним ученицима  

 
Даровитост је високо развијена способност, било општа, било нека специфична, која омогућава 
натпросечна постигнућа у одређеном конкретном подручју. Таленат је даровитост у једном ужем 
подручју, музички таленат.  
Рад са даровитим ученицима се одвија кроз следеће етапе: 

 
 Идентификација: Прво је потребно сензитизирати наставнике за препознавање таквих 

ученика и сигнализирање разредном старешини, родитељу, стручној служби и Стручном 
тиму за инклузивно образовање. 
 

 Образовна решења: Обогаћивање, проширивање програма и диференцијација наставног садржаја 
- 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). 
 
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 
конкретногслучаја: ван редовне наставе кроз слободне активности и на часовима додатне 
наставе; у редовној настави да се искористи прилика да брже прође кроз обавезан садржај, 
самосталан истраживачки рад, менторски рад, задавање сложенијих задатака, нерутинских 
задатака кроз више нивое знања, коришћење аудио-визуелних и других стимулативних 
материјала у настави, омогућавање флексибилних временско-просторних услова за рад, 
организовање едукативних излета и посета различитим институцијама, и други видови у складу 
са интересовањима и потребама ученика. При свему томе, потребно је на нивоу школе, а свакако 
и код сваког наставника подстицати ауторитет који се гради на стручности, а не на позицији 
моћи. Кад ученика развијати доживљај да се његове способности виде, цене и подржавају, 
пружати му прилику да комуницира са својим вршњацима. 
 
 Мотивисање напредних и талентованих ученика : Остварује се путем добијања одређених 

повластица (награда) за резултате на такмичењима, за учешће на разним манифестацијама, 
фестивалима или изузетне резултате у неком другом облику активности; јавно похваљивање на 
сајту школе или кроз друге медије, укључивање у презентацију школе; вршњачка едукација–
постављање талентованих учениак у улогу оних који и сами едукују друге ученике као што је на 
пример вођење часа. 
 
Индивидуални образовни планови ученика који се образују по индивидуалном 

образовном плану чине саставни део Школског програма. Уколико их нема исти ће бити 
приложени анексом Школском програму по њиховом настанку. 
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14.2. Мере превенције осипања ученика 
 

Време 
реализациј

е 

Активности Носиоци 
активности 

Начин 
праћења 

Септембар -Списак ученика по класама и број исписаних 
ученика  на месечном нивоу  
Бесплатна школарина за ученике чији родитељи 
нису у радном одноду 

Одељењске 
старешине, 
секретар 

Захтеви 
родитеља, 
Школска 
документација 

Октобар-
Новембар 

-Укључивање ученика под ризиком у допунск/додатну 
наставу у функцији развијања осећаја припадности 
школи 
-Мотивисање родитеља ученика за учешће у раду 
Савета родитеља 
-Стварање добре школске атмосфере за све ученике: 
организовање јавних и интерних часова, школских 
приредби, наступа поводом обележавања разноврсних 
јубилеја  и учешћа на медијиској промоцији школе 
 

Одељењске 
старешине, 
родитељи, 
в.д.директор, 
ученици 

Извештај о 
раду школе, 
фотографије 

Децембар-
Фебруар 

- Јачање менторске улоге наставника  кроз размену 
искуства која доприноси већој мотивацији ученика за 
Учење. Наставник усмерава ученика у учењу, у 
извођењу музичког дела, у јавном наступу и слично. 
Подизање квалитета рада у школи кроз набавку 
опреме и инструмената и наставних средстава и 
осавремењавањем радних просторија. 
 

Наставници, 
ученици, 
в.д.директор 

Извештај о 
раду школе, 
фотографије, 
Књига утисака 

Март-Април - Континуирано стручно усавршавање 
(професионални развој) наставника (различити 
стилови учења, Ученици у ризику од напушптања 
школе, тимски рад, сарадњу са родитељима, и сл.) 

Наставници, 
в.д.директор 

Извештај о 
раду школе 

Мај- 
Јун 

-Сарадња са медијима на промоцији 
активности   
- Укључивање родитеља у школске активности које се 
организују у школи (Дан школе, Светски Дан музике и 
сл.) 
Обилазак основних школа у циљу промовисања ОМШ 
„Стеван Мокрањац 

Наставници, 
в.д.директор 

Извештај о 
раду школе 

 
 

14.3. Програм сарадње са породицом 
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно другим законским 
заступницима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 
Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са 
родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика, који обухватају детаљно 
информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе и консултовање у 
доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем 
унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и 
трајности васпитно-образовних утицаја. 
Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, 
када родитељи, односно други законски заступници могу да присуствују образовно-васпитном 
раду. 
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Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког 
полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно другог законског заступника, у 
погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових 
сугестија за наредно полугодиште.  
Мишљење родитеља, односно другог законског заступника, добијено као резултат 
анкетирања, узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе. Програм сарадње 
са породицом заснива се на добрим односима између школе и родитеља, односно старатеља 
ученика, темељеним на међусобном разумевању, поштовању и поверењу. 
 
Са циљем општедоброг васпитног деловања школа организује:  
Међусобну сарадњу и информисање родитеља и наставника о:  

 резултатима рада ученика  
 понашању ученика  
 редовности долажења ученика на наставу  
 условима живота и учења код куће, окружење и друштво  
 социјални и друштвени развој ученика у школи и код куће  

 
Образовање родитеља за остваривање васпитног рада:  

 утицај породице на васпитање и развој детета  
 стицање радних навика  
 утицај школе и друштвене средине  
 педагошко образовање  
 естетско образовање  

 
 Највећи део сарадње са родитељима реализују разредне старешине, у виду усмених 
контаката, најчешће путем телефонских разговора. Родитељи редовно присуствују свечаним 
приредбама у школи, укључивање се у рад слободних активности.  
 

Циљ сарадње са породицом је реално сагледавање развоја ученика како би се на 
одговарајући начин подстицао. 
 
 Сви наставници главног предмета (инструмента) у обавези су, мимо родитељских 
састанака, да једном месечно контактирају родитеље ученика како би они континуирано били 
информисани о напредовању ученика. Родитељи ученика који се истичу својим радом 
свакодневно су у контакту са наставником инструмента, јер имају највећи значај и одлучују у 
којој мери ће њихова деца бити оптерећена учешћем на такмичењима и јавним наступима. 
Програм сарадње са породицом планира наставник инструмента у свом дневнику образовно-
васпитног рада. 



 157 

 
 

План укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад школе 
 

Облици 
сарадње Циљ  Начин 

реализације Носиоци  Време 
реализације 

И
Н

Ф
О

РМ
И

С
А

Њ
Е 

И
 

С
А

В
ЕТ

О
В

А
Њ

Е 
РО

Д
И

ТЕ
Љ

А
 

Подизање нивоа 
комуникације, 

неговање 
разумевања, 
поштовања и 

поверења, помоћ у 
стварању 

породичне климе 
која подстиче 
развој и учење 

огласне табле стручни тимови 
школе 

током школске 
године  

радионице и 
предавања 

стручна служба 
школе 

друго 
полугодиште 

индивидуални 
разговори 

разредне 
старешине, 

стручна служба 

током школске 
године 

родитељски 
састанци 

разредне 
старешине 

током школске 
године 

отворена врата, 
посете 

родитеља 
школи 

директор током школске 
године 

К
О

Н
С

У
Л

ТО
В

А
Њ

Е 
У

 
Д

О
Н

О
Ш

ЕЊ
У

 О
Д

Л
У

К
А

 

Унапређивање 
квалитета рада 

школе, уважавање 
ставова и 
мишљења 
родитеља 

учешће у раду 
стручних 
тимова 

директор, 
координатори 

стручних 
тимова 

током школске 
године 

родитељски 
састанци 

разредне 
старешине 

током школске 
године 

Савет родитеља директор током школске 
године 

анкетирања стручни тимови, 
стручна служба 

током школске 
године 

Школски одбор директор током школске 
године 

књига утисака  током школске 
године 

Н
ЕП

О
С

РЕ
Д

Н
О

 
У

ЧЕ
Ш

Ћ
Е 

У
 Р

А
Д

У
 

Ш
К

О
Л

Е 

Обезбеђивање 
свеобухватности и 

трајности 
образовно-

васпитних утицаја 

проналажење 
донација директор током школске 

године 
учешће у 

хуманитарним 
акцијама 

наставници током школске 
године 

дружење у 
школи, 

прославе, 
годишњице 

управа школе током школске 
године 
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14.4.Програм здравствене заштите 
 
 

Време 
реализациј

е 

Активности Носиоци 
активности 

Начин 
праћења 

Септембар -Остваривање одговарајућих хигијенских услова 
у школи у циљу сузбијања Инфекције Covid-19 
- Час ОС информисање ученика о мерама 
превенције Covid-19 
- Израда најповољнијег распореда наставних и 
ваннаставних активности 
-Обезбеђивање средстав за хигијену школе 
 

Директор, 
помоћно 
особље, 
одељењске 
старешине 

Извештај о 
раду школе 

Октобар-
Новембар 

-Информисање родитеља, ученика и запослених о 
мерама превенције путем сајта школе 
-Здравствени центар сарадња у циљу предавања, 
промотивног материјала и сл. 

Лице 
задужено за 
вођење сајта 
школе, ЗЦ 
Зајечар 

Извештај о 
раду школе 

Децембар-
Фебруар 

- Едукација ученика Завод за јавно здравље Тимок 
- Уредности и чистоћи простора у којем ученици уче и 
бораве 

Директор, 
Завод за 
јавно 
здравље,  
одељењске 
старешине, 
Помоћно 
особље 

Извештај о 
раду школе 

Март-
Април 

-Индивидуални рад са ученицима Одељењске 
старешине, 
педагог 

Извештај о 
раду школе 

Мај- 
Јун 

- Прегледи ученика шестог разреда при упису у 
средњу школу 

Одељењске 
старешине, 
родитељи 

Извештај о 
раду школе 

 
Током трајања епидемије  COVID-19  у циљу превенције ширења вируса 

За наставно, ненаставно особље, родитеље и ученике  
 

 Ученици, наставно и ненаставно школско особље не треба да долазе у школу уколико имају 
повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције.  

 Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред полазак у школу.  
 Наставно и ненаставно школско особље треба да провере телесну температуру пред полазак у 

школу. 
 У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова  у школи  не стварати гужве. 
 Особе које доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до улаза у зграду децу млађег 

узраста преузима дежурни учитељ/наставник и обавезно носе заштитну маску тако да покрива нос, 
уста и браду. 

 Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метара. 
 Препоручује се да ученици проводе велики одмор на отвореном (у школском дворишту) кад год то 

временске прилике дозвољавају. 
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 У тоалет улази један ученик/ца колико кабина има, а испред тоалета се чека у реду са поштовањем 
физичке дистанце од најмање једног метра. 

 Школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба да носе маске. 
 Ученици треба да носе маску при уласку у школу па све до доласка до своје клупе.  
 Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора, као и приликом било којег 

кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет.  
 Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она се може одложити у 

периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу. 
 Свака особа која улази у школу, мора носити маску све време боравка у школи. 
 Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или 

платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста. 
 Неопходно је редовно одржавање личне хигијене. 
 Обавезно прати руке при уласка у школу, пре јела, после одласка у тоалет, након обављања 

респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу итд.) 
 Руке прати хигијенски исправном водом за пиће и сапуном у трајању од најмање 20 секунди 
 Покрити уста марамицом или лактом у случају кашља или кијања (у ситуацији када је ученик 

одложио маску за време часа у учионици, седи у својој клупи и слуша наставу). 
 Не размењивати храну и не користити исте чаше и флашице за воду.  
 Употребљене папирне марамице и убрусе редовно одлагати у корпу за отпатке. 
 Није дозвољено додиривати или скидати маску другом ученику. 

        
 

14.5. Програм социјалне заштите 
                                                                                                                                                                         
Школа у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити, посебно ученика из 
осетљивих друштвених група, на основу програма социјалне заштите. 
Уколико је потребно школа организује прикупљање средстава за ове сврхе кроз акције  школског 
спорта, волонтирања и других добротворних акција.  
 
Програм социјалне заштите подразумева пружање помоћи и оснаживање ученика за самосталан и 
продуктиван живот и регулисање питања социјалне искључености.  
 
Програмом се жели заштитити право сваког ученика на квалитетан живот и рад ушколи и 
оспособити га за самостално и несметано укључивање у образовно-васпитни процес. 
 
Циљ програма социјалне заштите ученика је створити једнаке могућности за живот 
ученика у школи и подстицати социјалну укљученост. 
 

Задаци програма су: 
 свим ученицима обезбедити доступност услуга и остваривање права у социјалној заштити; 
 пружање помоћи ученицима у превазилажењу социјалних и животних тешкоћа; 
 сарадња Центра за социјални рад у Зајечару и школе у пружању социјалне заштите 

ученика (дописи); 
 пружање помоћи ученицима с поремећајима у понашању;  
 пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који долазе 

из дефицијентних породица или породица с проблематичним односима (ризичне 
породице)–надзор над родитељским стараљством; 

 утврђивање социоекономског статуса родитеља; 
 упућивање родитеља на начине остварења права; 
 упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза.  
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Носиоци активности у остваривању програма су:  

 стручни сарадник – педагог  
 директор школе 
 Центар за социјални рад 
 ученици с поремећајима у понашању 
 ученици који долазе из породица са несређеним односима, као и ризичним породицама 
 родитељи 
 наставници  

 
Време 

реализациј
е 

Активности Носиоци 
активности 

Начин 
праћења 

Септембар - Индентификација ученика са одређеним 
социјалним проблемима  
Одељенске старешине, педагог и директор школе, 
на почетку сваке школске године снимају 
социјално стање ученика и на основу њега раде 
план деловања 
-Идентификација ученика који се налазе у тешкој 
материјалној ситуацији обавља се како на 
почетку, тако и током целе године. Школа 
договара начин  помоћи овим ученицима у виду: 
 уплате котизације за такмичење, 
 бесплатног коришћења школског 

инструмента, 
 бесплатне позоришне представе, концерта, 

мјузикла и сл. 
 бесплатних уџбеника, нотних 

материјала.... 
 

Директор, 
одељењске 
старешине, 
родитељи, 
педагого 

Извештај о 
раду школе 

Октобар-
Новембар Школа уочене проблеме покушава да реши сарадњом 

са родитељима (службеним позивима у школу и 
инфомативним разговорима) 

Директор, 
одељењске 
старешине, 
родитељи, 
педагого 

Извештај о 
раду школе 

Децембар-
Фебруар 

- Школа укључује у рад   установе и организације 
социјалне заштите 

Директор, 
установе 
социјалне 
зажтите,  
одељењске 
старешине,  

Извештај о 
раду школе 

Март-
Април - Успостављање сарадње са установама и 

организацијама социјалне заштите 

Одељењске 
старешине, 
директор 

Извештај о 
раду школе 

Мај- 
Јун Праћење ефеката указане социјалне помоћи 

Одељењске 
старешине, 
директор 

Извештај о 
раду школе 
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14.6. Програм сарадње са локалном самоуправом 
 
Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе и заједно са 
њеним представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи 
развитак школе.  
 
Ради остваривања васпитних циљева неопходна је свестрана, континуирана и активна сарадња 
Школе и друштвене средине. Ученици који желе да се баве програмима културе и истраживања 
изван Школе укључују се у разне активности установа у локалној средини које код младих 
личности помажу да се оствари посебна склоност ка уметности.  
 
Колектив Школе великим делом учествује у организовању и реализовању музичког културног 
живота у граду, кроз организацију концерата, и као извођачи програма.  
 
Посебну пажњу посвећујемо доброј сарадњи са основним и средњим школама, јавним 
институцијама. Концертну салу школе често уступамо ради организовања литерарних вечери, 
концерата и других активности, што желимо интензивирати и наредних година. 
 
Школа доприноси развоју музичке културе града и читавог региона, организује јавне концерте 
музичких извођача из Зајечара, земље и из иностранства. У току школске године сарађујемо са 
сродним школама у земљи, путем „размене“ ученичких концерата и размене искустава музичких 
педагога као што је на пример МШ „Коста Манојловић“ Земун, али и са Заједницом музичких и 
балетских школа Србије, Удружењем музичких и балетских педагога Србије, и другима. 
 
У партнерском и суорганизационом односу, и у наредном периоду наставићемо успешну и 
континуирану сарадњу са досадашњим партнерима:  
 
Ради остваривања васпитних циљева, школа остварује сарадњу са културно-уметничким 
организацијама као што је Народно позориште, Градска библиотека, Градски музеј, клубови, 
удружења.  
 
Сарадња са медијима је добра, и планирамо да таква и остане. Пажња медија није увек усмерена 
у довољној мери и на задовољавајући начин, али је констатна и континуирана. Сарадњу 
остварујемо и на нивоу: 
• редовне комуникације и праћење рада Школе у смислу обавештавања о актуелним 
догађајима које промовишемо, 
• извештавања о одређеном догађају, појединцу (ученику, наставнику), одсеку или пројекту, 
• аудио и видео снимања комплетних манифестација које организујемо. 
 
Школа активно учествује и у хуманитармним акцијама. 
 
Школа кроз активности разредних старешина, стручног сарадника и директора остварује сарадњу 
са родитељима и старатељима ученика. Код непожељних понашања ученика Школа непосредно 
остварује сарадњу са родитељима, али и другим стручним службама, о чему пре свега бригу воде 
разредне старешине и стручни сарадник –педагог Школе. Са службом социјалне заштите Школа 
успоставља посебну сарадњу када су у питању ученици из депримираних средина, односно када 
се ради о деци из непотпуних породица и дефицијентних породица или када ученик у одређеној 
фази боравка у Школи показује облике понашања који захтевају укључивање других стручних 
служби, мимо оне коју Школа има и помоћи коју наши стручни сарадници могу да пруже. 
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Социјална заштита омогућава не само социјални третман ученика већ и материјално помаже 
породици да превазиђе финансијске тешкоће. 
 
Стратешки гледано обезбедићемо платформу за даље оснаживање индивидуалности појединаца, 
као и друштвених група и организација, кроз образовне, развојне и уметничке програме, а на 
основу високих професионалних стандарда, високог нивоа личне посвећености, културу отворене 
комуникације, те одговорности према друштву и друштвеној заједници. Из те перспективе 
отварају се три кључна поља деловања:  
1. подизање капацитета организације (људских и материјалних) и сарадња са окружењем  
2.оснаживање појединаца, друштвених група и организација кроз образовање, информисање, 
истраживања и саветодавно-менторски рад  
3.сензибилизација јавности - подизање свести ка одговорнијем и активнијем учешћу у друштву.  
 
Остављамо увек отворену могућност за остваривање нових односа базираних на успостављању 
квалитетне комуникације која ће нашим ученицима и наставницима омогућити боље 
напредовање и остваривање креативних идеја. Наставници ће и убудуће наставити да учествују 
као стручњаци и као чланови жирија на домаћим и међународним такмичењима, као и приликом 
припрема и израда акционих планова, програма и образовних садржаја у оквирима стручних 
актива и већа. 

 
Време 

реализације 
Активности Носиоци 

активности 
Начин 
праћењ

а 
Септембар -Пети Фестивал Хришчанске културе 13.9.2020. наставник 

Душан Ђорђевић прати Хор „Мокрањац“ 
- Заједницом музичких и балетских школа Србије –израда 
школске документације 

Директор, 
одељењске 
старешине, 
родитељи, 
педагого, Црквена 
општина 

Извештај 
о раду 
школе 

Октобар-
Новембар 

-Обилазак установе за децу и одрасле ометене у развоју 
,,Облутак“ у виду промоције школе    
- Сарадња са локалном радио станицом/локалном 
телевизијом. Ученици промовишу класичну музику 
учешћем у радио-Тв емисији 
- Посете и учествовање у активностима 
које организује библиотека 

Директор, 
одељењске 
старешине, 
родитељи, 
педагого 
Тим за 
предузетништво 

Извештај 
о раду 
школе 

Децембар-
Фебруар 

-Новогодишњи Концерт ученика ОМШ „Стеван Мокрањац“ 
Градски трг 
- Сарадња са локалном радио станицом/локалном 
телевизијом. Ученици промовишу класичну музику 
учешћем у радио-Тв емисији 
-Обилазак вртића „Ђулићи“  и промоција школе (Мини 
концерт за најмлађе) 

Директор, 
установе социјалне 
зажтите,  
одељењске 
старешине, 

Извештај 
о раду 
школе 

Март-
Април 

-Сарадња са локалном радио станицом/локалном 
телевизијом. Ученици промовишу класичну музику 
учешћем у радио-Тв емисији 
- МШ „Коста Манојловић“ Земун -сарадња 

Одељењске 
старешине, 
директор 

Извештај 
о раду 
школе 

Мај- 
Јун 

-Концерт поводом Дана школе  ученика ОМШ „Стеван 
Мокрањац“ 
- Сарадња са локалном радио станицом/локалном 
телевизијом. Ученици промовишу класичну музику 
учешћем у радио-Тв емисији 
- Обилазак основних школа у циљу промовисања ОМШ 
„Стеван Мокрањац“ 
 

Одељењске 
старешине, 
директор 

Извештај 
о раду 
школе 
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14.7. План сарадње и умрежавања са другим школама и институцијама  

1. Побољшање информисаности и професионалних компетенција сарадњом са актерима у 
локалној заједници 

2. Унапређење помоћи ученицима којима је потребна подршка и здравствене заштите свих 
ученика 

 
Задаци  Активности  План евалуације 

С
ар

ад
њ

а 
са

 о
сн

ов
ни

м
, 

ср
ед

њ
им

 и
 м

уз
ич

ки
м

 
ш

ко
ла

м
а 

-организовање заједничких 
семинара 
-организовање заједничких 
образовних активности 
-заједничко праћење 
постигнућа ученика 
-информисање ученика и 
наставника о активностима 
у другим школама 
-размена информација у 
вези са свим питањима која 
се тичу живота у школи 

Критеријум успеха: 

остварена сарадња 
са основним и 

средњим школама у 
локалној заједници и 
музичким школама у 

Србији 

Инструменти  записници и 
продукти рада 

Носиоци 
активности: 

директор, стручни 
тимови 

Време: крај школске године 

С
ар

ад
њ

а 
са

 М
П

Н
Т

Р 
РС

 -организовање састанака и 
семинара у вези са 
унапређењем рада школе 
на основу самовредновања 
и спољашњег вредновања 
-информисање о 
постигнутим резултатима 
-сарадња у сачињавању 
акционих планова у циљу 
унапређења рада школе 

Критеријум успеха: 

тромесечни сусрети 
у контакти са јасним 

закључцима о 
потребним 
променама 

Инструменти  записници и 
продукти рада 

Носиоци 
активности: 

наставници и 
представници 

МПНТР 
Време: током године 

 
 
 
 

14. 8.Школски развојни план 
 

ЛИСТА ПРИОРИТЕТНИХ ПРОМЕНА ПО ОБЛАСТИМА КВАЛИТЕТА 
 

1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
2. РЕСУРСИ 
3. ЕТОС 
4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
5. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 
6. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
7. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
Развојни циљ 1: унапређење израде школског програма 
Задатак 1: надзор над радом школских 
тимова Вредновање остварености 

активност време 
активности носиоци критеријум 

успеха инструмент време носиоци 

извештај о 
раду тимова 

полугодиште; 
крај школске 
године 

директор, 
стручни 
сарадник 

Поднесак 
полугодишњег 
и годишњег 
извештаја 
тимова 

записник 
педагошког 
колегијума, 
записници 
тимова 

јануар; 
јун 

педагошки 
колегијум 

 
 

РЕСУРСИ 
Задатак 3: упознавање чланова НВ са 
исказаном потребом     

достављање 
прикупљене 
документац
ије 

јануар 2019. директор информисање 
чланова НВ 

записник са 
седнице НВ јануар 2019. директор 

Задатак 4: достављање прикупљене 
документације ЈЛС     

достављање 
прикупљене 
документац
ије 

јануар 2019. директор 

одобрење и 
финансирање 
радова од 
стране ЈЛС 

састанак фебруар 
2019. директор 

Задатак 5: информисање МПНТР РС са 
одлуком ЈЛС     

допис 
МПНТР РС фебруар 2019. директор 

позитиван 
одговор 
МПНТР РС 

допис март 2019. директор 

 
Развојни циљ 3: реконструкција грејања 
Задатак 1: прикупљање података и 
информација потребних за реализовање 
радова реконструкције грејања 

Вредновање остварености 

активност време 
активности носиоци критеријум 

успеха инструмент време носиоци 

прикупљање 
потребне 
документац
ије 

октобар 2019.  директор 
прикупљена 
документациј
а 

елаборат децембар 
2019. директор 

Задатак 2: упознавање чланова ШО са 
исказаном потребом     

достављање 
прикупљене 
документац
ије 

децембар 
2019. директор информисање 

чланова ШО 
записник са 
седнице ШО 

децембар 
2019. директор 

Задатак 3: упознавање чланова НВ са     
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исказаном потребом 
достављање 
прикупљене 
документац
ије 

јануар 2020. директор информисање 
чланова НВ 

записник са 
седнице НВ јануар 2020. директор 

Задатак 4: достављање прикупљене 
документације ЈЛС     

достављање 
прикупљене 
документац
ије 

јануар 2020. директор 

одобрење и 
финансирање 
радова од 
стране ЈЛС 

састанак фебруар 
2020. 

директор 
 

Задатак 5: информисање МПНТР РС са 
одлуком ЈЛС     

допис 
МПНТР РС фебруар 2020. директор 

позитиван 
одговор 
МПНТР 

допис март 2020. директор 

Развојни циљ 4: реконструкција електричних инсталација 
Задатак 1: прикупљање података и 
информација потребних за реализовање 
радова реконструкције електричних 
инсталација 

Вредновање остварености 

активност време 
активности носиоци критеријум 

успеха инструмент време носиоци 

прикупљање 
потребне 
документац
ије 

октобар 2019.  директор 
прикупљена 
документациј
а 

елаборат децембар 
2019. директор 

Задатак 2: упознавање чланова ШО са 
исказаном потребом     

достављање 
прикупљене 
документац
ије 

децембар 
2019. директор информисање 

чланова ШО 
записник са 
седнице ШО 

децембар 
2019. директор 

Задатак 3: упознавање чланова НВ са 
исказаном потребом     

достављање 
прикупљене 
документац
ије 

јануар 2020. директор информисање 
чланова НВ 

записник са 
седнице НВ јануар 2020. директор 

Задатак 4: достављање прикупљене 
документације ЈЛС     

достављање 
прикупљене 
документац
ије 

јануар 2020. директор 

одобрење и 
финансирање 
радова од 
стране ЈЛС 

састанак фебруар 
2020. директор 

Задатак 5: информисање МПНТР РС са 
одлуком ЈЛС     

допис 
МПНТР РС фебруар 2020. директор 

позитиван 
одговор 
МПНТР РС 

допис март 2020. директор 
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Развојни циљ 5: отварање издвојеног одељења Школе 
Задатак 1: прикупљање података и 
информација потребних за отварање 
издвојеног одељења 

Вредновање остварености 

активност време 
активности носиоци критеријум 

успеха инструмент време носиоци 

прикупљање 
потребне 
документац
ије 

октобар 2019.  директор 
прикупљена 
документациј
а 

елаборат децембар 
2019. директор 

Задатак 2: упознавање чланова ШО са 
исказаном потребом     

достављање 
прикупљене 
документац
ије 

децембар 
2019. директор информисање 

чланова ШО 
записник са 
седнице ШО 

достављање 
прикупљен
е 
документац
ије 

децембар 
2019. 

Задатак 3: упознавање чланова НВ са 
исказаном потребом     

достављање 
прикупљене 
документац
ије 

јануар 2020. директор информисање 
чланова НВ 

записник са 
седнице НВ 

достављање 
прикупљен
е 
документац
ије 

јануар 
2020. 

Задатак 4: достављање прикупљене 
документације ЈЛС и МПНТР РС     

достављање 
прикупљене 
документац
ије 

јануар 2020. директор 

одобрење и 
финансирање 
радова од 
стране ЈЛС 

састанак 

достављање 
прикупљен
е 
документац
ије 

јануар 
2020. 

 
Развојни циљ 6: обезбеђење осмишљеног и усаглашеног стручног усавршавања директора, 
наставника и стручних сарадника 
Задатак 1: усавршавање директора, 
наставника и стручних сарадника у 
складу са потребама савремене школе 

Вредновање остварености 

активност време 
активности носиоци критеријум 

успеха инструмент време носиоци 

израда 
личних 
планова 
стручног 
усавршавањ
а  

август наставници 

израђено 
минимум 90% 
личних 
планова 

образац: 
лични план 
СУ 

септембар директор 

одабир 
семинара на 
састанцима 
СА 

август стручни 
активи 

сви стручни 
активи имају 
сачињене 
листе 
одабраних 

записници са 
састанка 
стручних 
актива 

септембар 

координато
ри 
стручних 
актива 
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семинара 

обезбеђивањ
е 
финансијски
х средстава 
за семинаре 

током 
школске 
године 

директор 

обезбеђена 
финансијска 
средства за 
минимум 2 
семинара 
годишње 

годишњи 
извештај 
финансијске 
службе 

крај 
календарск
е године 

директор 

присуство 
на  
семинарима 

током 
школске 
године 

наставници 

минимум 70% 
наставника 
присуствовал
о семинарима 

сертификати 
са семинара и 
извештај о 
стручном 
усавршавању 

август директор 

 
Развојни циљ 7: побољшање услова рада у школи обогаћивањем техничко-материјалних ресурса 

активност време 
активности носиоци критеријум 

успеха инструмент време носиоци 

Задатак 1: набавка нових инструмената Вредновање остварености 
извршити 
попис 
постојећих 
инструменат
а 

крај 
календарске 
године 

пописна 
комисија 

извршен је 
попис 
иснтрумената 

пописне листе јануар директор 

направити  
листу 
приоритета 
набавке 

јануар педагошки 
колегијум 

постоји  листа 
приоритетних 
набавки 
инструмената 

записник са 
педагошког 
колегијума 

јануар директор 

обезбедити 
финансијска 
средства за 
набавку 
нових 
инструменат
а 

током 
школске 
године 

директор 

обезбеђено је 
50% 
потребних 
средстава за 
набавку 
инструмената 

годишњи 
извештај 
финансијске 
службе 

крај 
календарск
е године 

директор 

Куповина 
нових 
инструменат
а 

током 
школске 
године 

директор 

набављено 
50% 
потребних 
инструмената 

извештај 
директора 

крај 
школске 
године 

школски 
одбор 

Задатак 2: набавка нотног материјала и 
музичке литературе потребне за наставу     

направити 
списак 
нотног 
материјала и 
музичке 
литературе, 

септембар 

координато
ри 
стручних 
актива; 
нототекар 

постоји 
списак нотног 
материјала и 
музичке 
литературе 
коју је 

увид у списак август директор 
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потребних 
за наставу  

потребно 
набавити 

обезбедити 
финансијска 
средства за 
набавку 
литературе 

током 
школске 
године 

директор 

обезбеђено је 
50% 
потребних 
средстава за 
набавку 
литературе 

годишњи 
извештај 
финансијске 
службе 

крај 
календарск
е године 

директор 

куповина 
нотног 
материјала и 
музичке 
литературе, 
потребних 
за наставу 

током 
школске 
године 

нототекар 

набављено 
50% нотног 
материјала и 
музичке 
литературе, 
потребних за 
наставу 

библиотечке 
инвентарске 
књиге 

крај 
школске 
године 

директор 

 
ЕТОС 
Развојни циљ 8: унапређење атмосфере у радном окружењу 
Задатак 1: повећање бриге о уређењу и 
одржавању школског простора Вредновање остварености 

активност време 
активности носиоци критеријум 

успеха инструмент време носиоци 

коришћење 
свеске за 
примедбе и 
предлоге у 
вези радног 
окружења 

током 
школске 
године 

наставници 

наставници 
користе 
свеску за 
примедбе и 
предлоге у 
вези радног 
окружења 

свеска за 
примедбе и 
предлоге 

август директор 

редовно 
одржавање 
чистоће у 
учионицама 

током 
школске 
године 

помоћни 
радници 

учионице су 
чисте и 
уредне 

листа 
одржавања 
коју 
испуњавају 
помоћни 
радници и 
визуелни увид 

на крају 
сваке 
радне 
недеље 

директор, 
наставниц
и 

Развојни циљ 9: унапређење сарадње са родитељима 
Задатак 1: транспарентно информисање 
родитеља о реализацији њиховог 
финансијског учешћа 

Вредновање остварености 

активност време 
активности носиоци критеријум 

успеха инструмент време носиоци 

израда 
извештаја о 
реализацији 
родитељског 
финансијског 
учешћа  

крај школске 
године 

директор; 
административни 
радник 

постоји 
извештај о 
реализацији 
родитељског 
финансијског 
учешћа 

извештај о 
реализацији 
родитељског 
финансијског 
учешћа 

август 

стручни 
актив за 
развојно 
планирање 

истицање 
извештаја на 
огласној 

септембар административни 
радник 

извештај је 
доступан 
родитељима 

извештај, 
писани 
документ 

септембар 
стручни 
актив за 
развојно 
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табли за 
родитеље 

планирање 

 
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
Развојни циљ 10: унапређење подршке ученицима у учењу 
Задатак 1: унапређење учења 
коришћењем разноврсних медија 
(интернет, концерти, литература ...) 

Вредновање остварености 

активност време 
активности носиоци критеријум 

успеха инструмент време носиоци 

Упућивање 
ученика на 
коришћење 
алтеративни
х извора као 
помоћ при 
учењу 
 
 

током 
школске 
године 

наставниц
и 

минимум 10% 
ученика 
користи 
алтернативне 
изворе као 
помоћ при 
учењу 

педагошка 
документациј
а наставника 

током 
школске 
године 

стручни 
актив за 
развојно 
планирање 

подстицање 
ученика да 
посећују 
концерте 
 
 

током 
школске 
године 

наставниц
и, 
нототекар 

минимум 5% 
ученика иде на 
концерте 

извештај о 
групном 
посећивању 
концерта 

током 
школске 
године 

стручни 
актив за 
развојно 
планирање 

Развојни циљ 11: јачање бриге о ученицима 
Задатак 1: организовање помоћи 
ученицима слабог материјалног стања Вредновање остварености 

активност време 
активности носиоци критеријум 

успеха инструмент време носиоци 

идентификац
ија ученика 
слабог 
материјалног 
стања 

током 
школске 
године/према 
указаној 
потреби 

наставник, 
стручни 
сарадник 

ученици 
слабог 
материјалног 
стања су 
идентификов
ани 

дневник рада 
стручног 
сарадника 

током 
школс
ке 
године 

директор 

осмишљавањ
е начина 
помоћи за 
ученике 
слабог 
материјалног 
стања 

током 
школске 
године/према 
указаној 
потреби 

наставници, 
ученици, 
стручни 
сарадник 

израђен је 
план за 
помоћ 
ученицима 
слабог 
материјалног 
стања (по 
потреби) 

записник НВ 

током 
школс
ке 
године 

стручни 
сарадник 

организовањ
е школске 
акције за 
пружање 
помоћи 
ученицима 

током 
школске 
године/према 
указаној 
потреби 

директор 

организована 
акција за 
пружање 
помоћи 
ученицима 
слабог 

записник НВ 

током 
школс
ке 
године 

директор, 
стручни 
сарадник 
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или њиховим 
породицама 

материјалног 
стања (по 
потреби) 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 
Развојни циљ 12: унапређење организације рада Школе 
Задатак 1: униформисање педагошке 
документације Вредновање остварености 

активност време 
активности носиоци критеријум 

успеха инструмент време носиоци 

осмишљавање 
форме/обрасца 
педагошке 
документације 

септембар стручни 
сарадник 

100% 
остварености 
активности 

увид у 
материјал септембар директор 

израда 
формулара/образ
аца педагошке 
документације 

септембар стручни 
сарадник 

100% 
остварености 
активности 

увид у 
материјал септембар директор 

вођење/ажурира
ње/ 
кориговање 
педагошке 
документације 

континуирано 
током 
школске 
године 

наставни
ци 

педагошка 
документациј
а се редовно 
води/ажурира
/ 
коригује 

извештаји о 
увиду у 
педагошку 
документациј
у 

континуира
но током 
школске 
године 

директор, 
координато
ри 
стручних 
тимова 

Задатак 2: стварање електронске архиве 
школске и педагошке документације     

прикупљање 
електронске 
школске 
документације 

континуирано 
током 
школске 
године 

стручни 
сарадник 

ажурно 
обављање 
активности 

увид у 
материјал и 
извештај о 
раду стручног 
сарадника 

полугодиш
те; крај 
школске 
године 

директор 

обрада 
материјала 

континуирано 
током 
школске 
године 

стручни 
сарадник 

ажурно 
обављање 
активности 

увид у 
материјал и 
извештај о 
раду стручног 
сарадника 

полугодиш
те; крај 
школске 
године 

директор 

архивирање            
електронске 
школске  и 
педагошке 
документације 

континуирано 
током 
школске 
године 

стручни 
сарадник 

100% 
оставрености 
активности 

увид у 
материјал и 
извештај о 
раду стручног 
сарадника 

полугодиш
те; крај 
школске 
године 

директор 

Задатак 3: унапређивање рада стручних 
органа и тимова     

конкретизација 
организационих 
активности у 
стручним 
активима за 
текућу школску 

почетак 
школске 
године 

директор; 
стручни 
органи и 
тимови 

организацион
е активности 
су 
формулисане 

записници са 
састанака 
стручних 
органа и 
тимова 

септембар директор 

евалуација 
успешности рада 

крај школске 
године 

директор; 
педагошк

евалуиран је 
рад 

записник са 
састанка август директор 
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координатора 
тимова за текућу 
школску годину 

и 
колегијум 

координатора 
тимова за 
текућу 
школску 
годину 

Педагошког 
колегијума 

 
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
Развојни циљ 13: унапређење мерења и праћења квалитета школских постигнућа 
Задатак 1: унапређење евиденције и 
праћења постигнутог просечног успеха по 
разредима, одсецима, класама 

Вредновање остварености 

активност време 
активности носиоци критеријум 

успеха инструмент време носиоци 

Прикупљање 
и сортирање 
информација 
о постигнутом 
просечном 
успеху 
ученика по 
разредима, 
одсецима и 
класама 
 

новембар, 
јануар, април, 
јун 

стручни 
сарадник 

прикупљено и 
сортирано 
100% 
информација 

образац за 
праћење 
успеха 
ученика 

новембар
, јануар, 
април, 
јун 

стручни 
сарадник 

обрада 
података и  
формулисање 
резултата о 
просечном 
успеху 
ученика по 
разредима, 
одсецима и 
класама 

новембар, 
јануар, април, 
јун 

стручни 
сарадник 

обрађено 
100% 
информација 
и 
формулисани 
резултати уз 
поређење са 
претходним 
годинама 

извештај 
стручног 
сарадника о 
просечном 
успеху 
ученика по 
предметима, 
класама, 
одсецима и 
разредима 

новембар
, јануар, 
април, 
јун 

директор 

Задатак 2: унапређење евиденције и 
праћења постигнутог успеха ученика на 
пријемном испиту за упис у СМШ 

    

прикупљање и 
сортирање 
информација 
о успеху ђака 
на пријемном 
испиту за 
упис у СМШ 

јун стручни 
сарадник 

прикупљено и 
сортирано 
100% 
информација 

извештај 
одељењског 
старешине 

јун стручни 
сарадник 

обрада 
података и  
формулисање 
резултата уз 
поређење са 
претходним 
годинама 

јун стручни 
сарадник 

обрађено 
100% 
информација 
и 
формулисани 
резултати уз 
поређење са 

извештај 
стручног 
сарадника о 
резултатима 
пријемног 
испита за 
упис у СМШ 

јун директор 
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претходним 
годинама 

 
 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
Развојни циљ 14: унапређење израде школског програма 
Задатак 1: одржавање угледних и/или 
огледних часова Вредновање остварености 

активност време 
активности носиоци критеријум 

успеха инструмент време носиоци 

планирање 
угледних 
и/или 
огледних 
часова 

септембар 
стручни 
активи и 
тимови 

направљен је 
план 
одржавања 
огледних 
и/или 
угледних 
часова 

записник са 
састанака 
стручних 
актива 

септемб
ар 

директор, 
координато
ри 
стручних 
тимова 

одржавање 
угледних 
и/или 
огледних 
часова 

током 
школске 
године 

наставници 

одржан је 
минимум 1 
час у току 
школске 
године у 
оквиру сваког 
актива 

записник са 
састанака 
стручних 
актива 

јун 

директор, 
координато
ри 
стручних 
тимова 

Задатак 2: заједничко планирање учешћа 
на Фестивалу ЗМБШС     

аудиција у 
оквиру 
појединачних 
инструментал
них Актива 

у току I 
полугодишта 

стручни 
активи 
инструмен
ата 

одржана 
аудиција 

записник са 
састанака 
стручних 
актива 

фебруар 

координато
ри 
стручних 
актива 

заједничка 
аудиција свих 
инструментал
них Актива 

у току I 
полугодишта 

координато
ри 
стручних 
актива 

одржана 
аудиција 

записник са 
састанака 
стручних 
актива 

март педагошки 
колегијум 

израда 
коначне листе 
такмичара 

март текуће 
школске 
године 

директор; 
педагошки 
колегијум 

сачињена 
коначна листа 
такмичара 

записник са 
састанка 
Педагошког 
колегијума 

март директор 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  

ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
(петогодишњи циклус – 1. септембар 2018. - 31. август  2023.) 

 

Активности Носиоци активности Време 
реализације 

 
Реализација активности из сачињеног развојног 

плана  
 
-Израда плана реализације ШРП  
 -Спровођење реализације ШРП-а  
-Израда списка активности из ШРП-а  са поделом 
задужења  

Педагог,Чланови Стручног 
актива за ШРП 

Септембар – 
октобар 

Завршна реализација сачињеног акционог плана за 
област квалитета рада Школски програм и 

годишњи план рада 
 
-Израда плана реализације акционог плана  
 -Спровођење реализације акционог плана  
-Израда списка завршних активности из АП-а  са 
поделом задужења 
-Евалуација и израда извештаја о реализацији 
акционог плана за област квалитета рада 
Школски програм и годишњи план рада 

Педагог,Чланови Стручног 
актива за ШРП 

Септембар-
октобар  

 
Реализација самовредновања квалитета рада 
школе у планираној области квалитета рада 

 
-Консултативно - саветодавни рад са 
саветницима за самовредновање и школско 
развојно планирање 
(ШУ За) 
- Израда плана самовредновања  
-Спровођење амовредновање квалитета рада 
школе 
-Извештај о реализацији извршеног 
самовредновања 
-Израда Акционог плана за унапређивање 
квалитета рада  

Саветници ШУ-За, 
Директор 

Педагог, Тим за 
самовредновање, Чланови 
Стручног актива за ШРП 

Октобар – 
новембар  

Реализација сачињеног акционог плана  
 
-Израда плана реализације акционог плана  
 -Спровођење реализације акционог плана  
-Израда списка активности из АП-а са поделом 
задужења  

Стручни актив за развојно 
планирање 

Педагог 

Новембар  
 

Праћење, евалуација реализацији акционог плана  
 

-Праћење реализације 

Директор 
Стручни актив за развојно 

планирање 

 
 

Април и 
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-Евалуација Тим за самовредновање август  

Акциони план за реализацију ШРП-а 
-Израда предлога акционог плана за реализацију 
ШРП-а  
 
-Дискусија и усвајање коначног текста предлога 
акционог плана  

Директор 
Стручни актив за развојно 

планирање 
Тим за самовредновање 

Педагог 

Јун  
 
и 
 

август  

Сачињавање извештаја о 
реализацији ШРП-а  

- Израда годишњег извештаја 

 
Стручни актив за развојно 

планирање 
Педагог 

 
Април 

 
 

 
 
 

14.9. План увођења приправника у посао 
 

Време 
реализациј

е 

Активности Носиоци 
активности 

Начин 
праћења 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током 
школске 
године 

-Пружање помоћи у припремању и извођењу 
образовно-васпитног рада:  
 
-Упознавање приправника са планом и програмом 
 
-Планирање наставе – глобални и оперативни план 
рада , дневник образовно васпитног рада, матичне 
књиге, педагошка свеска, стручно усавршавање, 
портфолио, писање извештаја 
 
-Припремање за реализацију образовно-васпитног 
рада – писање припрема, коришћење средстава, 
облици рада, методе  
 
-Упознавање са Стандардима квалитета рада установе 
Планирање осталих облика образовно-васпитног рада 
(додатна, допунска настава, секције)  
 
-Упознавање са Законима и Правилницима и другим 
прописима 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ментор, 
приправник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извештај 
ментора о раду 
приправника 
 
Дневник рада 

Присуство образовно-васпитном раду:  
-Посета 12 часова 
-Присуство часовима других наставника, по 
препоруци ментора  
-Посета часова приправника од стране ментора 
-Анализа рада 
-Препоруке за даље напредовање 
 
Конкретизовање и операционализовање циљева и 
задатака наставне јединице  
Припрема наставних средстава  
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Планирање тока часа  
Евалуација 

 
 

14.10. План рада са ученицима 
 Конструктивно решавање конфликта 

 
Време 

реализациј
е 

Активности Носиоци 
активности 

Начин 
праћења 

Септембар Израда плана рада  
-Упознавање и едуковање ученика  са  Општим и 
Посебним протоколом поступања 
-Доношење школских правила ученици првог разреда 
(превентивна активност) 
-Хуманитарна акција –помоћ са циљем да се код 
ученика и запослених развије емпатија и васпитање за 
хумане односе у заједници 

Педагог, 
наставници 
класа 

Фотографије, 
Извештај 
педагога 

Октобар-
Новембар 

-Истраживачки рад – Анкета за ученике на тему 
насиља и безбедности 
 

Педагог, 
наставници 
класа 

Фотографије, 
Извештај 
педагога 

 
Децембар 
Јануар 

Превентивне активности Презентација : Час са 
ученицима са темом сарадње и толеранције, 
уважавања и конструктивних решавања проблема 

 
 
 

 
 
 

 
 
Март 
Април 

-Дигитално насиље – презентација за ученике 
-Укључивање ученика у Обележавање Дана школе 
(превентивна активност) 
 

 
Ментор, 
приправник 

 
Извештај 
ментора о раду 
приправника 

Мај Радионица  са ученицима на тему конфликта   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

15. Праћење евалуације Годишњег програма рада школе  
 

Реализација Годишњег плана Школе и оцене рада обављаће се током седница 
Наставничког већа и Школског одбора. Посебан увид у вредновање има Директор Школе, али 
сваки радник има одговорност за остваривање програмских и свакодневних задатака у складу са 
обавезама у 40-часовној радној недељи. 

Обиласком часова од стране директора и педагога школе као и од стране просветних  
саветника вредноваће се рад наставног процеса. 

Наставници су обавезни да израде Годишње и месечне планове за све облике образовно-
васпитног рада. За сваки час редовне наставе наставници су у обавези да имају писане припреме. 
Директор, педагог, школе и комисија за преглед педагошке документације редовно ће пратити 
реализацију програма и о томе обавестити Наставничко веће и наставнике појединачно. 
             Успех ученика у наставним предметима пратиће се и утврдити после сваког наставног 
периода са циљем предузимања мера за побољшање успеха. Контролне вежбе и контролне 
задатке наставник може користити само ако су планирани и уписани у разредну књигу на 
почетку школске године и објављени на огласну таблу или сајт школе.  
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Праћење остваривања Годишњег програма рада школе и евалуације постигнутих резултата 
вршиће се: 
 свакодневно 
 недељно 
 на крају првог полугодишта 
 на крају другог полугодишта 

 
 
Посебно ће се пратити и вредновати активности: 
 израда годишњих планова рада школе за све облике наставних области 
 израда месечних планова рада 
 допунска и додатна настава 
 одељењска евиденција и школска документација за све облике рада школе 
 правилно вођење дневника и документације 
 оцењивање ученика 
 сарадња са родитељима 
 портфолио наставника 
 хигијенски и еколошки послови помоћне-техничке службе за нормалан рад школе 

 
Све ове активности пратиће директор, секретар и педагог школе: 
 увидом на лицу места, у начину реализације појединих активности 
 увидом у документацију  и администрацију 
 разговором са наставницима  
 праћење извештаја школских саветника и њихових мишљења 
 раду и резултаатима рада појединаца и свих служби у школи 

 
О запажањима, утисцима и уоченим позитивним или негативним ефектима рада водиће се 
прописана евиденција и документација у дневнике рада директора школе, секретара и педагога 
школе. 
 
Периодично праћење рада школе поред директора вршиће и Школски одбор и саветници 
Министарства просвете. 
 
Наставничко веће у току школске године вршиће детаљну анализу реализације плана и програма 
школе. 
 
Директор ће два пута у току школске године подносити извештаје о реализацији Годишњег 
програма рада Школе, као и извештај  о свом раду на праћењу реализације Програма школе. 
 
О постигнутим резултатина биће упознати стручни органи школе (Школски одбор, Свет 
родитеља, надлежни органи-Скупштина општине и шира јавност). 
 
Са мишљењем надзорника Министарства просвете биће упознати стручни органи школе и 
Школски одбор. 
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                              Годишњи   План рада ОМШ „Стеван Мокрањац“ Зајечар за школску              
                               2020/2021. годинину усвојен је на седници ШО  дана 15.09.2020. године 
 
 
 
                                                                                                                   Председник ШО 
                                                                                                                   Владимир Ђуричић 
                                                                                                                   ______________________ 


	Школа има укупно 776,4о m² површине. Налази се на атрактивној локацији, у центру града, поред Позоришта Тимочке крајине, и у близини Саборног храма Српске Православне Цркве.
	Настава се изводи у 20 учионица, од којих су три за наставу солфеђа. Свака учионица има клавир, пијанино или електронски клавир. Концертна делатност се одвија у модерној сали, чијој је функционалности и данашњем изгледу допринела Катедра Електротехнич...
	У сали Музичке школе наступали су многобројни светски и наши извођачи. Поменућемо неке од њих: Укрaјински дует гитара-Оксана Шаљаченко и Амалија Кривенко (предавачи Конзерваторијума у Кијеву и Харкову), Оркестар Краљевских гудача ,,Свети Ђорђе” са кон...
	Годишњи план и програм рада педагога школе
	Годишњи план и програм рада нототекаар

