
 

 

ОМШ,, Стеван Мокрањац“ 

Тимочке буне 14, Зајечар 

Тел.: 019/440-791 

Телефон: 019/3100-790 

          mokranjac_za@mts.rs 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ 

за школску 2021/2022. годину 

 

 

www.mokranjaczajecar.edu.rs 

 

mailto:mokranjac_za@mts.rs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

САДРЖАЈ 

1. УВОДНИ ДЕО .................................................................................................................... 6 
1.1.Општи подаци о школи ..............................................................................................................6  

                1.2.Историјат школе ........................................................................................................................7 

               1.3.Школа данас ...............................................................................................................................  8 

2. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ .....................................................................................................  9 

  2.1.Циљеви и исходи основног образовања и васпитања ...........................................................................9 

 2.1.1.Циљеви .....................................................................................................................................................9 

 2.1.2.Опште међупредметне компетенције .................................................................................................9 

                  2.1.3.Исходи .................................................................................................................................... 10 

   3.Основно музичко образовање и васпитање ..............................................................................10 

                 3.1.Циљ и задаци Наставног програма за основно музичко образовање и васпитање...........10 

                3.2.Циљеви и задаци Годишњег плана рада ..................................................................................11 

                3.3.Настава средства .....................................................................................................................12 

                3.4.Школска библиотека .................................................................................................................13 

                3.5.Школска опрема  ................................................................................................................,.......13 

3. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА ШКОЛСКУ......14  

2021/2022. ГОД. ................................................................................................................................  

4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ ................................................................................. 16 
4.1.Календар рада зашколску  2021/2022.годину............................................................................21  

                4.2.Активности у школи 2021/22. години.......................................................................................21 

               4.3.Динамика током школске 2021/22. године................................................................................22 

               4.4.Табеларни приказ календара ......................................................................................................22 

               4.5.План и реализација јавних часова, такмичења и смотри .......................................................23 

               4.6.Календар такмичења ..................................................................................................................23 

              4.7.Чланови управних, руководећих и саветодавних органа, тимова, Педагошког колегијума и  

              стручни сарадници ...........................................................................................................................  24  

              4.8.Просторна организација .......................................................................................................... 28 

              4.9.Кадровски услови рада ............................................................................................................... 29  

                        4.9.1.Наставно особље ........................................................................................................... 29 

                        4.9.2.Ваннаставно особље    .................................................................................................. 30 

5. СПИСАК УЏБЕНИКА .................................................................................................... 31 

    6. БРОЈНО СТАЊЕ .................................................................................................................... 37 
6.1.Подела ученика по класама ...................................................................................................................... 37 

          7.РАСПОРЕД ЧАСОВА .......................................................................................................39 
7.1.Распоред часова допунске и додатне наставе .......................................................................................43 

7.2.Отворена врата ........................................................................................................................................44 

7.3.Преглед недељног задужења наставника ...............................................................................................45 

         8.ПЛАНОВИ РАДА УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И САВЕТОДАВНИХ 

ОРГАНА ................................................................................................................................ 46 
             8.1.План рада Школског одбора за школску 2021/22. годину........................................................46  

             8.2.План рада Директора школе за школску 2021/22. годину.......................................................49  

            8.3.План рада Савета родитеља за школску 2021/22. годину. ....................................................57 

           8.4.План рада секретара школе за школску 2021/22. годину…......................................................58 

9.ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА,ТИМОВА И ПЕДАГОШКОГ 



 

 

КОЛЕГИЈУМА ..................................................................................................................... 63 
             9.1.План рада Наставничког већа за школску 2021/2022.годину................................................  63 

            9.2.Педагошки колегијум................................................................................................................... 64 

            9.3.План стручног актива за развојно планирање школску 2021/2022.годину............................. 67 

           9.4.План стручног актива за развој школског програма ................................................. 69 
            9.5.План рада тима за инклузивно образовање за школску 2021/2022.годину .......................... 70 

            9.6.Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања...................... 73 

            9.7.План рада тима за самовредновање школе за школску 2021/2022.годину .......................... 74                                                        

            9.8.План  унапређења квалитета рада ............................................................................................75 

            9.9.План рада тима за професионални развој школе за школску 2021/2022.годину.................... 77 

            9.10.План рада тима за обезбеђење квалитета и развој установе за школску 2021/2022. годину 79  

            9.11.План рада тима за међупредметну компетенцију и предузетништво зашколску 2021/2022.годину 

 9.12.План рада тима за пројекте Еразмус ........................................................................................80 

  10.СТРУЧНА ВЕЋА........................................................................................................................................81 

  10.1.Стручно веће наставника инструменталног одсека.......................................................................... 83  

  10.2.Стручно веће наставника теоретских предмета............................................................................... 87

 11.ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ РАДА ............................................................................................... 89 

             11.1.Педагог школе ......................................................................................................................... 97 

                         *План обиласка наставе ......................................................................................................... 98 

   11.2.Нототекар школе.................................................................................................................................. 101 

12.ПЛАН ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ............................................................ .... 101 
12.1.План концерата за вртиће и основне школе .................................................................................. 101 

12.2.Сарадња са друштвеном средином ............................................................................................... 101 

 12.3. Годишњи план стручног усавршавања запослених ............................................................................. 101 

            13. ОСТАВРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА У ОСНОВНОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ ........ 103 

             13.1.Језик на коме се остварује програм .......................................................................................... 103 

             13.2.Назив, врста и трајање програма које школа остварује ....................................................... 103 

             13.3.Наставни план ............................................................................................................................. 103 

             13.1.1. Наставни план за Предшколско музичко образовање и васпитање................................... 103 

13.1.2.Наставни план за Основно музичко образовање и васпитање..................................................... 103 

             13.1.3.Одсек за класичну музику шестогодишње обр.вас.рад ........................................................ 103 

             14.ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ ................................................................................................... 104 

14.1.Начин и поступак остваривања програма ........................................................................................... 105 

14.2.Наставни програм .................................................................................................................................. 106 

             14.3.Предшколско музичко овр ......................................................................................................... 106 

             14.4.Основно музичко овр ..................................................................................................................111 

15.Интерни маркетинг.................................................................................................................... 111 

          15.1.Екстерни маркетинг ..................................................................................................... 111 

          16. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО  

ВАСПИТНОГ РАДА........................................................................................................................ 113 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 6 

 

 

                                                         1.УВОДНИ ДЕО 

 

1.1.Општи подаци о школи 
 

 

Назив Основна музичка школа „Стеван 

Мокрањац“ 

Адреса седишта Зајечар, Тимочке буне бр.14 

Порески идентификациони број 100577068 

Матични број 07147848 

Адреса електронске поште mokranjac_za@mts.rs 

Веб-презентацијa https://www.mokranjaczajecar.edu.rs/ 

Контакт телефон 019440791; 019440790 

Подручје рада Култура, уметност и јавно информисање 

Образовни профили Извођач класичне музике 

Законски заступник Станоје Јовановић 
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1.2. Историјат школе 

 
Годишњи план рада ОМШ ''Стеван Мокрањац'' у Зајечару  је основа за рад на 

остваривању образовно-васпитног процеса у школској 2021/2022.години. Основна 

карактеристика овог Плана је настојање колектива да се интезивније и креативније 

ради на што оптималнијем извршавању радних обавеза и задатака у оквиру школе. 

Смернице и задаци везани су за реализацију Школског развојног плана и представљају 

континуитет претходног и урађеног са новим идејама, новим потенцијалом и новом 

енергијом. Садржај Годишњег плана и акционог плана, који представљају збир обавеза 

и жеља свих учесника у образовном процесу, одразиће се на његову практичну 

примену и реализацију. То значи да се очекује и планира даље реализовање и 

обогаћивање појединачних активности, развој тимског рада иукључивање што већег 

броја свих чинилаца и учесника у рад школе. Школа ће наставити адекватну 

организацију суксецивног праћења реализације постављених задатака и начина 

кориговања одређених проблема. 

Годишњи план школе представља резултат мишљења и планирања свих запослених, 

као и родитеља, ученика и представника локалне заједенице. 

 

 
 

 

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 260 ученика од припремног до шестог разреда. Настава је 

организована на 5 одсека и то: клавир, виолина, хармоника, гитара и кларинет. 
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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”. 

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. 

 

1.3.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. У оквиру 

шестогодишњег основног музичког образовања и васпитања изучавају се следећи инструменти: 

виолина, гитара, клавир, хармоника и кларинет.  
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2.Циљеви и задаци 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 

2021/22. 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; 
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• 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 након самовредновања уочено је да нека 

питања у наредном периоду треба успешније остваривати. 

 

Слабости које су се издвојиле након самовредновања области : Организација рада школе, 

управљање људским ресусрима и материјалним ресурсима 
 

6.2.1.Директор редовно прати рад наставника на часу и предлаже мере за побољшање 

квалитета 10% 
6.2.2.Стручни сарадник прати рад наставника и предлаже мере за побољшање квалитета рада 14% 

6.2.6.Директор предузима мере  за унапређење образовно-васпитног рада на основу резултата 

праћења рада наставника 8% 

6.3.2. Директор показује отвореност за промене  и подстиче иновације 8% 

  6.5.3.Културне и научне институције , историјски локалитети, научне институције, привреднеи друге  

 организаци 10% 

 6.6. Школа подржава инициjативу и развиjа предузетнички дух.је користе се у функији наставе и учења. 

10% 
 6.6.1. Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и 

 непривредним организациjама и локалном заjедницом у циљу развиjања предузетничких 

 компетенциjа ученика 14% 

 6.6.4. Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне активности у кључним областима 

 Квалитета 16% 

 6.6.5. Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj кључних 

 компетенциjа за целоживотно учење ученика и наставника 16%  
 

3.3. Наставна средства 

Од инструмената Школа има: 

Клавири 6 

Yamaha C7 (227 cm) 1 

Pertof 1 

August Forster 1 

J.Mayer 1 

Пианина 18 
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Petrof 11 

Aleksander Hermann 2 

August Forster 1 

Spencer 1 

Tchaika 1 

Nelson 1 

Baldwin 1 

Електрични клавири 2 

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. 

 

3.4. Школска бибиотека 

Школска библиотека броји близу 1300 књига, уџбеника и друге стручне литературе за музичке школе. 

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 

 

3.5. 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 
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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 

Озвучење –4 микрофона, миксета и звучник 1 

 

          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 

Колор ласер HP МFP M479mw 1 

 

Концертна сала има могућност видео надзора и снимања концерата.  

 

Видео надзор:Школа има видео надзор. Четири камере покривају све ходнике у школи. 

 

3. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 

ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ  

 
▪ 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) 

▪ 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 ); 

▪ Правилник о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи (“Сл. гласник РС - 

Просветни гласник”, бр. 18/2013 и 2/2017); 

▪ . Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. 

закон, 10/19и 6/20); 

▪ Правилник о нормативу школског простора, опреме и наставних средстава за основну музичку школу: 

19/1997.; 

▪ 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). 

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

▪ Првилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и 

средњег музичког и балетског образовања и васпитања  („Службени гласник  РС“, бр. 115/2020) 

▪ Правилник о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање  

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/19) 

▪ Правилник о вредновању квалитета рада установе  („Службени гласник РС“, броj 20/19) 

▪ Правилник о ближим упутсвима за утврђивање  права на индивидуални образовни план, његову 

примену и вредновање (“Службени гласник РС,бр. 74/2018) 

▪ Правилник о стандардима квалитета рада установе  („Службени гласник РС – Просветни гласник “, 

бр.14/18) 

▪ 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) 

▪ Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању  („Службени гласник РС „ бр. 

34/2019,59/2020 и 81/2020) 

▪ „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. 

▪ Стручно упутство за организацију и реализацију образовно васпитног рада у основној школи 2021/22. 

Година od 25.8.2021. 

▪ Препорука председништва Заједнице музичких школа од 18.08.2020. године; 

▪ 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.) 

▪ 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. 

▪ . Правилник o календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину 

(„Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/21) 

▪  Правилник о изменама и допунама Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на 

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

▪ Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи  

             („Службени гласник РС“, број 66/2018, 82/2018, 37/2019, 56/2019, 112/2020, 6/2021 и 85/2021).
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4.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 
4.1.Календар рада за школску 2021/2022. годину 

 

На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон, 10/19 и 6/20), 

 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

 

о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2021/2022. годину 

 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада основне 

школе за школску 2021/2022. 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 среду, 1. септембра 2021. године, а завршава се у четвртак, 30. 

децембра 2021. године. Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године. 

              Друго полугодиште завршава се у уторак, 7. јуна 2022. године за ученике осмог разреда,  

              односно у уторак, 21. јуна 2022. 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, остварују 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 годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним 

седмицама, у складу са законом. 

 

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 распуст почиње у четвртак, 11. новембра 2021. године, а завршава се у петак, 12. 

новембра 2021. године 

 

Зимски распуст почиње у петак, 31. децембра 2021. године, а завршава се у петак, 21. 

јануара 2022. године. 

 

Пролећни распуст почиње у петак, 22. априла 2022. године, а завршава се у уторак, 3. маја 

2022. године. 

 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 22. јуна 2022. 

године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда летњи 

распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у среду, 31. августа 2022. 

године. 

 

Члан 7. 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и 

другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 

92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у 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 српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2021. године, 

Свети Сава 27. јануара 2022. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2022. године, Дан победе 9. маја 2022. 

године и Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2022. године. 

 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске 

жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава 

фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у 

недељу. 

 

У школама се обележавају: 8. новембар 2021. године, као Дан просветних радника, 21. 

фебруар 2022. године, као Међународни дан матерњег језика и 10. април 2022. године, као 

дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског 

министра просвете. 

 

Члан 8. 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у 

дане следећих верских празника, и то: 
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1) православци – на први дан крсне славе; 

2) припадници исламске заједнице ‒ 2. маја 2022. године, на први дан Рамазанског бајрама 

и 9. јула 2022. године, на први дан Курбанског бајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице – 16. септембра 2021. године, на први дан Јом Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском 

календару – 25. децембра 2021. године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском 

календару – 7. јануара 2022. године, на први дан Божића; 

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 15. до 18. априла 2022. године; православни од 22. до 25. 

априла 2022. године). 

 

Члан 9. 

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

наставне дане у којима су остварене екскурзије. 

Aко је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин 

који утврди годишњим планом рада. 

 

Члан 10. 

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 2022. 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 11. 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25. марта 2022. године и у 

суботу, 26. марта 2022. године, а завршни испит у среду, 22. јуна 2022. године, у четвртак, 

23. јуна 2022. године и у петак, 24. јуна 2022. године. 

 

Члан 12. 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у школској 2021/2022. години 

спровести следећа међународна испитивања: 

 

1) ICCS 2022 (главно тестирање) – у периоду од 21. марта 2022. године до 21. априла 2022. 

године (у истраживању учествују ученици изабраних одељења четвртог разреда у 

селектованим школама); 

 

2) TIMMS (пробно тестирање) ‒ у периоду од 1. марта 2022. године до 15. априла 2022. 

године (у истраживању учествују ученици изабраних одељења четвртог разреда у 

селектованим школама); 

 

3) ICILS (пробно тестирање) ‒ у периоду од фебруара до априла 2022. године (у 

истраживању учествују ученици изабраних одељења осмог разреда у селектованим 

школама). 
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Члан 13. 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2021/2022. 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 

Републике Србије – Просветном гласнику”. 

 
Број 110-00-91/2021-04 

 

У Београду, 31. маја 2021. године 

 

Министар, 

 

Бранко Ружић, с.р. 
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4.2.Aктивности у шк. 2021-22. години 

 
А к т и в н о с т Од До 

Прво  полугодиште -  85 радних дана 

Први наставни дан  01.09.2021.  

Школска година 2021-2022. године 01.09.2021. 21.06.2022. 

Анализа успеха у првом класификационом приоду 05.11.2021. - 

Васпитно-образовни рад  у првом полугодишту 01.09.2020. 30.12.2021. 

Последњи дан наставе – крај 1. полугодишта 30.12.2021. - 

Дан примирја у Првом светском рату –нерадни дан 11.11.2021. 12.11.2021. 

Промена распореда /среда/ по распореду за петак 10.11.2021. - 

Јесењи распуст 11.11.2021. 12.11.2021. 

Зимски распуст  31.12.2021. 23.01.2022. 

Свети Сава - радни дан  27.01.2022. - 

   

Друго полугодиште - 95 радних дана 

Први радни дан у II полугодишту  24.01.2022. - 

Васпитно-образовни рад у другом полугодишту за VIII  раз. 24.01.2022. 07.06.2022. 

Васпитно-образовни рад у другом полугодишту за I – VII раз. 24.01.2022. 21.06.2022. 

Сретење – Дан државности  - нерадни дан 15.02.2022. 16.02.2022. 

Пролећни распуст 22.04.2022. 03.05.2022. 

Анализа успеха у трећем тромесечју  15.04.2022. - 

   

Последњи дан наставе за ученике VI  разреда 07.06.2022. - 

Последњи дан наставе за ученике I – V разреда 21.06.2022. - 

Полагање завршног испита 22.06.2022. 
23.06.-

24.06.2022. 

Подела сведочанстава 28.06.2022. - 

Летњи распуст 21.06.2022. 31.08.2022. 

Дан школе  12.05.2022. - 

Крај школске године  21.06.2022. - 

Припремна настава 16.08.2022. 20.08. 

Поправни испити 23.08.2022. 26.08. 

 
 

4.3.Динамика током школске 2021-22. године 
 

Класификациони 

периоди 

Стручна већа по 

одсецима 
Наст. већа Род. састанци 

Избор представника за 

Савет родитеља 
- - 02.09.- 03.09.2021. 

I тромесечје I- VI 03.11.2021. 05.11.2021. 08.11.2021. 

I полугодиште I- VI 28.12.2021. 29.12.2021. 30.12.2021. 

I полугодиште V-VI 29.12.2021 29.12.2021. 30.12.2021. 

III тромесечје I- VI 12.04.2022. 14.04.2022. 15.04.2022. 

II полугодиште I- VI 22.06.2022. 24.06.2022. 28.06.2022. 

Крај наст. год. VI 07.06.2022. 07.06.2021. 28.06.2022. 

Крај наст. год. I – V 21.06.2022. 21.06.2022. 28.06.2022. 
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4.4.Табеларни приказ календара 
 

 

Месец Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 
Наставних 

дана 

I  полугође 17 17 18 17 16 85 

II полугође 19 19 19 19 19 100 

Укупно 36 37 38 37 36 185 

Септембар 4 4 5 5 4 22 

Октобар 4 4 4 4 5 21 

Новембар 5 5 4 3 3 20 

Децембар 4 4 5 5 4 22 

Укупно – I полугође 17 17 18 17 16 98 

Јануар 2 1 1  1 5 

Фебруар 3 3 3 4 4 17 

Март 4 5 5 5 4 23 

Април 3 3 3 3 3 15 

Мај 4 4 4 4 4 20 

Јун 3 3 3 3 3 15 

Укупно – II полугод. 19 19 19 19 19 95 

Свега 36 36 37 36 35 180 

 

Промена распореда /среда/ по распореду за петак 10.11.2021. године. 

 

 

4.5.План и реализација јавних часова, такмичења и смотри  шк. 2021/22. 

 

Редни број Месец Датум 

1.  Октобар интерни час по класама  

2.  Новембар интерни час по класама 

3.  Децембар интерни час по класама 

полугодишња смотра од II-VI  разреда 

4.  Фебруар интерни час по класама 

5.  Март интерни час по класама 

полугодишња смотра за  I  разред 

6.  Април интерни час по класама 

регионално такмичење  

7.  Мај регионално такмичење  

интерни час по класама 

8.  Јун регионално такмичење  

годишња смотра  

завршни испит 

годишњи испит ученика старијих разреда 
 

 
 
. 
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4.6.Календар такмичења  

 

 

Активност Време реализације 

Такмичења за ученике на свим одсецима до краја маја 2022. 

Међуокружно такмичење клавириста, хармоникаша, гудача, 

дувача и гитаре  

( сходно договору на нивоу оба 

Округа ); 

Републичко такмичење ученика и студената музике  април 2022. год. 

66. Фестивал музичких школа Србије   мај 2022. год. 

Међународно такмичење '' Петар Коњовић ''  2022.год. 

21. такмичење ''Млади виртуоз”, Београд мај 2022. 

Републичко такмичење младих пијаниста  мај 2022. год 

Међународно такмичење пијаниста , Ниш март 2022. год. 

19. Интернационално такмичење младих хармоникаша '' 

Звездане стазе '' - Крагујевац 

март 2022.г. 

Међународни фестивал хармонике ''МЕХ-ФЕСТ” март 2022.год. 

Међународни фестивал хармонике ''Акордеон фест” Књажевац март/април 2022.год. 

27. Међународно такмичење '' Дани хармонике '' - Смедерево мај 2022.год. 

19. Такмичење дрвених гудача - Пожаревац април 2022.год. 

Међународни “GuitarArt” - фестивал, Београд март 2022.год. 

Остала такмичења у складу са договором на одсецима и 

активима 

по плану 
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4.7.Чланови управних, руководећих и саветодавних органа, тимова, Педагошког 

колегијума, одељенске старешине 

 

Чланови Школског одбора: 

Жељко Раденковић - председник, Марија Остојић-заменик председника, Владимир 

Ђуричић, Марија Милојевић, Дарко Милосављевић,Ана Величковић, Милена Ћирић, 

Сузана Јовановић, Јелена Алексић. 

 
Директор: 

Станоје Јовановић 

 
Чланови Савета  родитеља: 

 
Име и презиме 

наставника 

Име и презиме 

представника 
Телефон E mail  

Никола Стојковић Драган Мирчић 060 2301040 draganmircic@ yahoo.com 

Предраг Ристић  Данилка Блинџов 0668000375 danilkab@gmail.com 

Ива Ристић Радомир Милтеновић 062423566 sanduce019@gmail.com 

Милица Милосављевић Јелена Стевановић 064 1450050 lejezo2010@gmail.com 

Милена Ћирић Пауновић Милица 064 1957704 milicapaunovic975@gmail.com 

Ана Величковић Катарина Миленовић 0641453585 milenovickatarina@gmail.com 

Весна О. Костић Драган Ћеферјановић 062 378877 dceferjanovic@gmail.com 

Борис Милорадовић Тамара Србуловић 063 7760777 tnsrbulovic@eunet.rs 

Никола Милошевић Снежана Марковић 063 1154158 snezana.markovic@fmz.edu.rs 

Душан Ракић Биљана Станојевић 063 8673113 miki4stanojevic@yahoo.com 

Душан Ђорђевић Добрица Јовановић 060 0773939 dobriplus@yahoo.com 

Жељко Раденковић Јелена Алексић 065 2082140 aleksicjelena052@gmail.com 

Братислав Смичковић Лидија Траиловић Николић 060 5060555 lidija@gmail.com 

Јован Ђорђевић Марија Остојић 069/4317050 marija.ostojic@eps.rs 

Иван Костић Марија Радуловић 065 343 6928 radulovic1marija@gmail.com 

Милош Поповић Ана Ђурашевић 060/0426569 analukalazar11@gmail.com 

Милан Митић 
Невена Стојановић 

Миловановић 
062/257383 dainebu@gmail.com 

Чланови општинског Савета родитеља 

Милан Митић 
Невена Стојановић 

Миловановић 
062/257383 dainebu@gmail.com 

Милена Ћирић Пауновић Милица 064 1957704 milicapaunovic975@gmail.com 
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Чланови стручних актива и тимова 

 

 

 

бр. 

 

Чланови Стручног актива за Школско развојно планирање 

1 Братислав Смичковић Нас.виолине  -  координатор 

2 Милош Поповић Нас.кларинета 

3 Микаела Смичковић Нас.солфеђа 

4 Душан Ракић Нас.хармонике 

5 Милан Митић Нас.гитаре 

6 Драган Мирчић Родитељ 

7 Марија Милојевић Представник локалне самоуправе 

 

 

 

бр. 

 

Чланови стручног актива за Развој школског програма  

1 Душан Ђорђевић Нас.хармонике  

2 Угљеша Тодоровић Нототекар- координатор 

3 Драгана Петровић Нас.теорије 

4 Милан Митић Нас.гитаре 

5 Весна О.Костић Нас.клавира 

6 Данилка Блинџов Родитељ 

7 Владимир Ђуричић Представник локалне самоуправе 

 

 

бр. 

 

Чланови тима за професионални развој 

1 Ива Ристић Нас.клавира - координатор 

2 Никола Стојковић Нас.клавира 

3 Предраг Ристић Нас.клавира 

4 Јован Ђорђевић Нас.виолине 

5 Јелена Стевановић Родитељ 

6 Дарко Милосављевић Представник локалне самоуправе 

 

 

бр. 

 

Чланови Тима за Инклузивно образовање 

1 Наташа Јовановић Нас.солфеђа - координатор 

2 Татјана Милисављевић Петровић Педагог     

3 Милена Ћирић Нас.клавира 

4 Никола Милошевић Нас.гитаре 

5 Предраг Ристић Нас.клавира 

6 Тамара Србуловић Родитељ 

7 Марија Милојевић Представник локалне самоуправе 
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бр. 

 

Чланови тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања  и 

занемаривања 

1 Станоје Јовановић Директор 

2 Јасмина Милутиновић Секретар – одговорна за чување 

документа 

3 Татјана Милисављевић Петровић Педагог     

4 Микаела Смичковић Нас.солфеђа 

5 Жељко Раденковић Нас.хармонике-координатор 

6 Марија Остојић Родитељ 

7 Владимир Ђуричић Представник локалне самоуправе 

 

 

 

бр. 

 

Чланови Тима за самовредновање 

1 Татјана Милисављевић Петровић Педагог  - координатор 

2 Наташа Јовановић Нас.солфеђа  

3 Милена Ћирић Нас.клавира 

4 Јован Ђорђевић Нас.виолине 

5 Борис Милорадовић Нас.гитаре 

6 Јелена Алексић Родитељ 

7 Дарко Милосављевић Представник локалне самоуправе 

 

 

 

бр. 

 

Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

1 Никола Стојковић Нас.клавира -  координатор 

2 Милош Поповић Нас.кларинета 

3 Весна О.Костић Нас.клавира 

4 Иван Костић Нас.виолине 

5 Угљеша Тодоровић Нототекар 

6 Драгана Петровић Нас.солфеђо 

7 Добрица Јовановић Родитељ 

8 Марија Милојевић Представник  локалне самоуправе 

 

 

 

бр. 

 

Чланови Тима за пројекте - Ерасмус 

1 Душан Ђорђевић Нас.хармонике   - координатор 

2 Сандра Николић Нас.солфеђа 

3 Татјана Милисављевић Петровић Педагог 

4 Ана Величковић Нас.клавира 

5 Братислав Смичковић Нас.виолине 
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бр. 

 

Чланови Тима за за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

1 Сандра Николић Нас.теорије     координатор 

2 Татјана М.Петровић педагог 

3 Душан Ракић Нас.хармонике 

4 Ана Величковић Нас.клавира 

5 Марија Радуловић Родитељ 

6 Дарко Милосављевић Представник  локалне самоуправе 

 

 

Педагошкиколегијум: 

 

бр. 

 

Педагошки колегијум 

1 Весна Обрадовић Костић Стручно веће наставника клавира 

2 Иван Костић  

 

Стручно веће наставника гудачких инструмената 

3 Милош Поповић Стручно веће наставника дувачких инструмената 

4 Душан Ракић Стручно веће наставника хармонике 

5 Милан Митић Стручно веће наставника гитаре 

6 Микаела Смичковић Стручно веће наставника теоретских предмета 

7 Татјана Милисављевић Петровић педагог школе 

8 Угљеша Тодоровић стручни сарадник 

9 Душан Ђорђевић Координатор тима за пројекте 

10 Сандра Николић Координатор тима за међупредметне компетенције и 

предузетништво 

11 Никола Стојковић Координатор тима за обезбеђивање квалитета   

12 Татјана М.Петровић Координатор тима за самовредновање 

13 Жељко Раденковић Координатор тима за заштиту оддискриминације, насиља, 

злостављања  и занемаривања 

14 Наташа Јовановић Координатор тима за  инклузивно образовање 

15 Угљеша Тодоровић Стручни актив за развој школског програма 

16 Братислав Смичковић Стручни актив за развојно планирање 

17 Ива Ристић Тим за професионални развој 

 
 

 

Стручни сарадници: 

Татјана Милисављевић Петровић – педагог  

Угљеша Тодоровић-нототекар 
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4.7.Просторна организација 

 
      У школску 2021/2022. годину уписаноје 270 ученика у ОМШ „Стеван Мокрањац“.  

 

 

Школа има укупно 990m²  укупне површине, односно  776,4оm² површине 

(учионице,концертна сала). 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.  Школа је обезбедила ново озвучење за шк. 2021-22. годину. У септембру 2021. 

године трају радови на крову, постављаају се нови кровни прозори, нова расвета и нови ђачки 

тоалет.  

 

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.                       

  

 

 

 

▪ 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 



 

 

 

 29 

 

 

 

▪ 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. 

 
4.8.Кадровски услови рада 

4.8.1. Наставно особље 

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 28 клавир 

2.  Ристић Ива VII ДА 16 клавир 

3.  Величковић Ана VII НЕ 4 клавир 

4.  Ћирић  Милена  

 

VII    НЕ 6 клавир 

5.  Ристић Предраг  240 
бодова (6) 

НЕ 4 клавир, корепетиција 

6.  Милосављевић  Милица IV НЕ 27 клавир, корепетиција 

7.  Ракић Душан VII НЕ 24 хармоника 

8.  Раденковић Жељко VII НЕ 8 хармоника 

9.  Ђорђевић Душан VII НЕ 5 хармоника 

10.  Смичковић  Братислав VI ДA 25 виолина 

 

11.  Ђорђевић  Јован VI 

 

НЕ 18 виолина 

12.  Костић Иван VII ДА 18 виолина 

13.  Тодоровић Угљеша VII НЕ 1 виолина, оркестар, камерна 

музика 

14.  Поповић  Милош VII-1 

 

ДА 29 кларинет 

15.  Милорадовић  Борис IV НЕ 24 

 

гитара 

16.  Милошевић Никола IV НЕ 4 гитара 

17.  Милан Митић VII 

 

ДА 26 гитара 

18.  Петровић  Драгана VII 

 

ДА 34 солфеђо 



 

 

 

 30 

 

 

19.  Смичковић Микаела VII 

 

ДА 24 солфеђо 

20.  Јовановић Наташа VII ДА 22 солфеђо, теорија музике, хор 

21.  Николић Сандра VII ДА 18 солфеђо 

22.  Стојковић Никола VII НЕ 6 клавир 

 

 

4.8.2. Ваннаставно особље 

 

Рeд. 

брoj 
Прeзимe и имe 

рaдникa 

Стeпeн 

стр.спрe

ме 

Гoд.рaд.с

тaжa 
Пoслoви и рaдни 

зaдaци 

1.  Јовановић Станоје VII 20 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 

(боловање) 

I 39 спремачица, курир 

6.  Петковић  Драгана  I 2 спремачица, курир 

7.  Јовановић Данијела 

(замена) 

IV 5 спремачица, курир 

8.  Татјана Милисављевић 

Петровић 

VII 19 педагог школе 

9.  Угљеша Тодоровић VII 1 нототекар 

10.  Небојша Славковић IV 12 домар 
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4. СПИСАК УЏБЕНИКА 

 

Списак уџбеника који ће  се користити у настави у школској 2021/22. години :  

Литература за одсек хармонике 

I рaзред:  

1. З.Ракић: Хармоника  за  1.разред основне музичке школе (уџбеник); 

2. З. Ракић: Хрестоматија за хармонику; 

3. З. Ракић: Композиције за хармонику; 

4. В. В.Терзић: Школа за хармонику, 1.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. 

8. Миломир Дојчиновић: Савремена школа за клавирску хармонику-,,Уџбеник за први разред 

основне музичке школе" 

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. 

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;  
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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, 3и  

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, 4и 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 вежбеи 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. 

 

Напомена: У шк. 2021/22. годни за потребе наставе користиће се и други уџбеници који ће бити усвојени на 

састанцима стручних већа. 

6. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

 

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

Кларинет  3 2 4 5 / / 14 

Клавир 25 11 14 18 12 10 90 

Гитара 8 7 2 8 9 2 36 

Виолина 18 6 10 6 4 4 48 

Хармоника 15 5 9 2 7 6 44 

С в е г а:  69 31 39 39 32 22 232 

 

6.1.ПОДЕЛА УЧЕНИКА ПО КЛАСАМА 

 

 

инструмент класа 

разред 
свега 

ученика 

недељни 

фонд 

часова 
I II III IV V VI 

 

Клавир 

Предраг Ристић 

 
/ 1 2 3 1 / 7 12 

Весна О.Костић 

 
6 / 2 2 1 4 15 25 

Никола Стојковић 

 
8 / 1 3 1 2 15 24 

Милена Ћирић 

 
8 5 / 1 2 1 17 25 

Ива Ристић 

 
3 1 4 3 2 2 15 25 

Ана Величковић 

 
/ 4 2 5 2 1 14 24 

Милица Милосављвић / / 3 1 3 / 7 12 

Свега 25 11 14 18 12 10 90 147 

Гитара 

Борис Милорадовић 

 
4 3 1 3 3 / 14 24 

Никола Милошевић / 4 1 1 1 1 8 12 

Милан Митић 4 / / 4 5 1 14 25 

Свега 8 7 2 8 9 2 36 61 

Хармони

ка 
Жељко Раденковић 4 / 2 2 3 3 14 24 
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Душан Ракић 6 3 3 / / 3 15 22 

Душан Ђорђевић 5 2 4 / 4 / 15 23 

Свега 15 5 9 2 7 6 44 69 

Виолина 

Братислав Смичковић 5 1 4 / 2 3 15 23 

Јован Ђорђевић 

 
6 2 2 3 1 1 15 23 

Иван Костић 5 3 4 3 1 / 16 24 

Угљеша Тодоровић 2 / / / / / 2 10 

Свега 18 6 10 6 4 4 48 80 

Кларинет 
Милош Поповић 3 2 4 5 / / 14 25 

Свега 3 2 4 5 / / 14 25 

УКУПНО 69 31 39 39 32 22 232 382 

 

 

 У бројно стање ученика, додају се и ученици припремног разреда 36 ученика. Настава је 

организована у две смене, у супротној у односу на основну школу. 
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7.РАСПОРЕД ЧАСОВА СОЛФЕЂА 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА  

Наставник: Наташа Јовановић 

 

I недеља                                                   пре подне 

Час Време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. 8.00-8.45  III 

 

  III 

2. 8.50-9.35  IV 9.00-9.45 

Теорија 

музике 

1.група 

 IV 

3. 9.50-10.35   9.50-10.35 

Теорија 

музике 

2.група 

  

4. 10.40-11.25   

 

   

5. 11.30-12.15   

 

   

после подне 

1. 14.00-14.45 II 

 

  II  

2. 14.50-15.35 III 

 

  III  

3. 15.50-16.35 I 

 

  I  

4. 16.40-17.25 припремни  16.45-17.30 

Теорија 

музике 

3.група 

припремни  

5. 17.30-18.15 IV  17.35-18.20 

Теорија 

музике 

4.група 

IV  

6.    18.30-20-00 

хор 

  

 

 

II недеља                                                           пре подне 

Час Време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. 8.00-8.45 II   II  

2. 8.50-9.35 III  9.00-9.45 

Теорија 

музике 

3.група 

III  

3. 9.50-10.35 IV 

 

  IV  
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4. 10.40-11.25 I 

 

  I  

5. 11.30-12.15 Припремни 

 

  припремни  

после подне 

1. 14.00-14.45  III 

 

  III 

2. 14.50-15.35  IV 

 

  IV 

3.    15.55-16.40 

Теорија 

музике 

1.група 

  

4.    16.45-17.30 

Теорија 

музике 

2.група 

  

5.    17.35-18.20 

Теорија 

музике 

4.група 

  

6.    18.30-20-00 

ХОР 

  

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА  

Наставник: Драгана Петровић 

 

I недеља пре подне 

Час Време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. 8.00-8.45  VI   VI 

2. 8.50-9.35  I-1.група   I-1.група 

3. 9.50-10.35  IV   IV 

4. 10.40-11.25  I-2.група   I-2.група 

5. 11.30-12.15  II   II 

после подне 

1. 14.00-14.45 I -1.група   I -1.група  

2. 14.50-15.35 II   II  

3. 15.50-16.35 III   III  

4. 16.40-17.25 I-2.група   I-2.група  

5. 17.30-18.15 припремни   припремни  

 

II недеља                                                           пре подне 

Час Време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. 8.00-8.45      

2. 8.50-9.35      

3. 9.50-10.35      

4. 10.40-11.25      

5. 11.30-12.15      

после подне 
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1. 14.00-14.45 I -1.група I -1.група  I -1.група I -1.група 

2. 14.50-15.35 II I -2.група  II I -2.група 

3. 15.50-16.35 III II  III II 

4. 16.40-17.25 I-2.група IV  I-2.група IV 

5. 17.30-18.15 припремни VI  припремни VI 

 

 

РАСПОРЕД  ЧАСОВА  

Наставник: Сандра Николић 

 

 

 
I недеља                                                    пре подне 

Час Време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. 8.00-8.45  Припремна 

група 

  Припремна 

група 

2. 8.50-9.35  I разред   I разред 

3. 9.50-10.35  V разред 

I група 

  V разред 

I група 

4. 10.40-11.25  V разред 

II група 

  V разред 

II група 

5. 11.30-12.15   

VI разред 

   

VI разред 

после подне 

1. 14.00-14.45  Припремна 

група 

  Припремна 

група 

2. 14.50-15.35  I разред   I разред 

3. 15.50-16.35  V разред 

I група 

  V разред 

I група 

4. 16.40-17.25  V разред 

II група 

  V разред 

II група 

5. 17.30-18.15   

VI разред 

   

VI разред 

6.       

 

 
 

РАСПОРЕД ЧАСОВА  

Наставник: Микаела Смичковић 

 

I недеља                                                       пре подне 

Час Време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. 8.00-8.45 III   III  

2. 8.50-9.35 I   I  

3. 9.50-10.35 II   II  

4. 10.40-11.25 V   V  

5. 11.30-12.15 VI   VI  

после подне 

1. 14.00-14.45  III   III 

2. 14.50-15.35  V   V 
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3. 15.50-16.35  I   I 

4. 16.40-17.25  VI   VI 

5. 17.30-18.15  IV   IV 

 

 

II недеља                                              пре подне 

Час Време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. 8.00-8.45      

2. 8.50-9.35      

3. 9.50-10.35      

4. 10.40-11.25      

5. 11.30-12.15      

после подне 

1. 14.00-14.45 III III  III III 

2. 14.50-15.35 I V  I V 

3. 15.50-16.35 II I  II I 

4. 16.40-17.25 V VI  V VI 

5. 17.30-18.15 VI IV  VI IV 

 

Напомена: Распоред часова инструменталиста се налази у електронској документацији.  
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7.1.Распоред допуснке и додатне наставе шк. 2021-22. година 

 

ред. 

број 

 

Презиме  и  име 

Допунска настава Додатна настава 

Дан Време Дан Време 

1.  Предраг Ристић 

 

 

 

Наставници су у обавези да време допунске и додатне часове 

евидентирају у дневнике рада.  

 

Наствници који имају норму часова 24 или већу, немају додатну 

и допуснску наставу. 

 

 

Наставници чији је фонда часова 22 или 23 часова имају додатну 

и допунску наставу до 24 часова. 

2.  Обрадовић - Костић  Весна 

 
3.  Милосављевић  Милица 

 
4.  Величковић Ана 

 
5.  Ристић Ива 

 
6.  Ћирић Милена  

 
7.  Ракић Душан 

 

 

8.  Раденковић Жељко 

 
9.  Ђорђевић Душан 

 
10.  Смичковић  Братислав 

 
11.  Ђорђевић  Јован 

 
12.  Костић Иван 

 

  

13.  Поповић  Милош 

 
14.  Стојковић Никола  

 

 

15.  Милошевић Никола  

 
16.  Милорадовић  Борис 

 
17.  Јовановић Наташа 

 

  

18.  Петровић  Драгана 

 

  

19.  Николић Сандра  

 

20. Смичковић Микаела 

 

21. Митић Милан  

22. Тодоровић Угљеша 
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7.2.Отворена врата   шк. 2021-22.година 

 

ред. 

број 

 

Презиме  и  име 

 

Дан 

 

Време 

1. Ристић Предраг У току недеље Од 8.00-20.00 

2. Обрадовић - Костић  Весна У току недеље Од 8.00-20.00 

3. Милосављевић  Милица У току недеље Од 8.00-20.00 

4. Ћирић Милена У току недеље Од 8.00-20.00 

5. Величковић Ана У току недеље Од 8.00-20.00 

6. Ристић Ива У току недеље Од 8.00-20.00 

7. Ракић Душан У току недеље Од 8.00-20.00 

8. Раденковић Жељко У току недеље Од 8.00-20.00 

9. Ђорђевић Душан У току недеље Од 8.00-20.00 

10. Смичковић  Братислав У току недеље Од 8.00-20.00 

11. Костић Иван У току недеље Од 8.00-20.00 

12. Ђорђевић  Јован У току недеље Од 8.00-20.00 

13. Милошевић Никола У току недеље Од 8.00-20.00 

14. Милорадовић  Борис У току недеље Од 8.00-20.00 

15. Поповић  Милош У току недеље Од 8.00-20.00 

16. Јовановић Наташа У току недеље Од 8.00-20.00 

17. Петровић  Драгана У току недеље Од 8.00-20.00 

18. Николић Сандра  У току недеље Од 8.00-20.00 

19. Смичковић Микаела У току недеље Од 8.00-20.00 

20. Предраг Милошевић У току недеље Од 8.00-20.00 

21. Никола Стојковић У току недеље Од 8.00-20.00 

22. Милан Митић У току недеље Од 8.00-20.00 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Наставници су у обавези да у току недеље организује време када ће примати родитеље. 

                                   Време и дан  отворених врата, мора да буде истакнуто у учионици. 
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7.3.Преглег недељног задужења наставника 

 

 

 

 

 

Презиме и име 

 

Настава 

П
р
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%
 

р
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о
в

н
а

 

д
о

д
, 

д
о

п
. 

у
к

у
 

п
н

о
 

1 Обрадовић - Костић  

Весна 

 

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

 

2 Ристић Ива 

 

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

 

3 ВеличковићАна 

 

24 / 24 10 1 1 1 1 1 1 100 

 

4 Ћирић Милена  

 

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

 

5 Милосављевић  

Милица 

(клавир+корепетиција) 

24 / 24 10 1 1 1 1 1 1 100 

 

6 Ристић Предраг 

(клавир+корепетиција) 

24 / 24 10 1 1 1 1 1 1 100 

 

7 Никола Стојковић 24 / 24 10 1 1 1 1 1 1 100 

8 Ракић Душан 22 2 

 

24 

 

10 1 1 1 1 1 1 100 

9 Раденковић Жељко 24 / 24 10 1 1 1 1 1 1 100 

10 Ђорђевић Душан 23 1 24 10 1 1 1 1 1 1 100 

11 Смичковић  Братислав 23 1 

 

24 

 

10 1 1 1 1 1 1 100 

12 Ђорђевић  Јован 23 1 

 

24 

 

10 1 1 1 1 1 1 100 

13 Костић Иван 

 

24 / 24 10 1 1 1 1 1 1 100 

14 Тодоровић Угљеша 

(виолина, оркестар 

камерна музика) 

9 1 10 4 / 0,5 0,5 / 0,5 0,5 40 

15 Поповић  Милош 25 / 24 10 1 1 1 0,5 0,5 1 100 

16 Милорадовић  Борис 23 1 24 10 1 1 1 1 1 1 100 

17 Милошевић Никола 12 / 12 5 / 1 0,5 0,5 0,5 0,5 50 

18 Митић Милан  25 / 25     10 1 1 1 0,5 0,5 1 100 

19 Петровић  Драгана 

(солфеђо) 

20 4 24 10 1 1 1 1 2 2 100 

20 Смичковић Микаела 

(солфеђо) 

20 

 

4 

 

24 

 

10 / 2 1 1 2 2 100 

21 Јовановић Наташа 

(солфеђо+теорија+хор) 

  20 4 24 10 / 1 2 1 2 2 100(70+20+10) 

22 Николић Сандра 

(солфеђо) 

10 2 12 5 / 1 1 / 0,5 0,5 50 
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8.ПЛАНОВИ РАДА У ПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И САВЕТОДАВНИХ 

ОРГАНА 

 
8.1.План рада Школског одбора за шк. 2021/22.годину 

 
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 

2020-2021.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 

2021/2022. 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   

Педагог, Директор, 

чл.Школског одбора 

Израда 

извештаја, 

усвајање 

Увид у 

Извештај о 

раду школе 

Децембар 

Јануар 

 

- Разматрање и усвајање 

Извештаја комисије о 

извршеном попису имовине 

- Усвајање Извештаја о 

пословању и годишњем 

Директор, секретар, 

чл.пописне комисије 

Израда 

извештаја, 

усвајање, 

анализа, 

обележавање 

Увид у 

пописне 

листе 
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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 крајупрвог 

полугодишта, реализација 

плана и програма 

-Обележавање дана Светог 

Саве 

Фебруар 

Усвајање завршног рачуна за 

2021. годину и одобреног 

финансијског плана од стране 

буџета локалне самоуправе за 

2022. 

Директор, чл.Школског 

одбора, лок. самоуправа 

Усвајање  Увид у 

завршни 

испит 

Март 

Април 

-План уписа за 2022/2023. 

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 

 
На почетку школске 2021/22. године Школски одбор ће се најпре бавити усвајањем 

докумената о раду школе (извештај о раду школе школске 2020/21. године, извештај о 

раду школског одбора школске 2020/21. године, потом извештај о остваривању плана 

стручног усавршавања и извештај о самовредновању школе у претходној школској 

години, усвајање предлога за коришћење уџбеника и стручне литературе за основну и 

средњу школу), као и доношењем докумената школе (план рада школе за 

2021/22.годину, план рада директора школе за школску 2021/22. годину, план рада 
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школског одбора за школску 2021/22. годину, план о самовредновању и план стручног 

усавршавања за предстојећу школску 2021/22. годину). 

 
У наставку свога рада, Школски одбор ће проверити и констатовати усаглашеност 

општих аката школе са евентуалним изменама и допунама закона ЗОСОВ-а, потом ће 

Школски одбор да усвоји евентуалне неопходне и оправдане допуне годишњег плана 

рада школе за школску 2021/22.годину. Школском одбору ће бити достављене све 

информације о Међународним и другим такмичењима ученика. Школски одбор ће 

донети одлуку о висини накнада које се уплаћују школи. 

 
У току школске године, Школски одбор ће се бавити усвајањем финансијског плана, 

као и евентуалним предлозима измене финансијског плана, затим бавиће се усвајањем 

плана јавних набавки, евентуалним предлозима измене Правилника о испитима или 

каквим другим оправданим предлозима измена. 

У децембру месецу план је да Школски одбор донесе и усвоји финансијски план за 

наредну календарску годину, потом да усвоји и донесе план јавних набавки за наредну 

календарску годину. 

 
Затим, у току школске 2021/22. године Школски одбор ће донети правилник о трошењу 

средстава са рачуна сопствених прихода. 

 
Напомињемо да ће предстојећа школска 2021/22. година бити специфична и то у 

погледу отежаних услова за рад због епидемиолошке ситуације ширења заразе корона 

вирусом ковид 19, како у нашој земљи, тако и у свету. 
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8.2.План рада директора школе за школску 2021/2022. годину 

 
Документ израђен на основу Правилника о стандардима компетенција директора 

установа образовања и васпитања Сл. гласник 38/2013 и Развојног плана школе 

2018/2019-2022/2023.    

 
I Област: РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

II Област: ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

III Област: ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

IV Област: РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ 

УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

V Област: ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ 

УСТАНОВЕ 

VI Област: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

 

 
*Напомена: Директор школе планира све активности, као и сваке године, али 

колико ће се неке активности реализовати, зависиће искључиво од епидемиолошке 

ситуације у земљи због појаве корона вируса.   

 
I Област: РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

Стандарди: 

1.1. Развој културе учења 

1.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

1.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 

1.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

1.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

Активности Време 

реализације 

Носиоци/ Начин 

реализације 

- Стварање безбедне средине у 
школи због корона вируса 

током целе године директор организује рад 
помоћног особља 

- Прављење распореда часова како 

би се испоштовале све 
мере које је прописало 

Министарство просвете 

август 2021. и 
септембар 2021. године 

директор, наставници 

- Организација културне и 

концертне делатности 

током целе године директор, шефови одсека,  
ученици 
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- Инструктивно педагошки рад током целе године директор,  
педагог 

- Припреме за прославу Дана школе 

 
мај директор, шефови одсека, 

, ученици 

- Сарадња у идентификацији 

даровитих ученика, координација и 

учешће у раду са даровитим 
ученицима 

током целе године директор, наставници, 

психолог, педагог 

- Избор учесника за концерте 

поводом Дана школе 

новембар Комисија Наставничког 
већа бира тачке на 

преслушавању 

- Праћење ученика са тешкоћама у 
раду и понашању. Предлагање 
одговарајућих активности. 

током целе године директор, наставници, 
одељенске старешине, 

педагог 

- Централна прослава Дана школе 

са свечаним концертом 

децембар директор, руководиоци 
класа 

- Праћење припрема за такмичења 
ученика у земљи  

током целе године наставници главног 
предмета 

- Анализа рада и извештај о успеху 
у 1. полугодишту, мере за даљи рад  

новембар 
децембар 

директор, наставници,  
педагог 

- Организација припреме и 

прославе школске Славе - Свети 
Сава 

јануар директор, руководиоци 

класа 
 

- Увид и праћење припрема за 

Републичко такмичење  

септембар-април директор, руководиоци 

класа 

- Увид и праћење припрема за 
републички Фестивал музичких 

школа, избор екипе школе 

март Комисија Наставничког 

већа 
бира тачке за Фестивал 

- Саветодавни рад са ученицима 

који испољавају проблемске облике 

понашања 

током целе године директор, 

наставници, педагог 

- Анализа проблема у вези са 

оцењивањем, педагошко- 

инструктивни рад и сарадња са 

наставницима у циљу отклањања 

истих. Увид у комплетну 
документацију наставника. 

током целе године директор, 

наставници, педагог 

- Организација завршних концерата 

школе 

мај Комисија Наставничког 

већа 
бира тачке за завршне 

концерте школе 
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- Поправка инструмената током целе године зависи од врсте 
инструмента 

- Богаћење нототеке  
 

током целе године нототекар, уз надзор 
директора 

- осмишљавање анкета у оквиру 
самовредновања,статистичка 
обрада података анкетирања у 
оквиру самовредновања, 

током целе године  (директор врши увид) 

- израда презентација за наставнике 

и ученике 

новембар/децембар 

2021. 

(директор врши увид) 

II Област: 

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Стандарди: 

2.1. Планирање рада установе 

2.2. Организација установе 

2.3. Контрола рада установе 

2.4. Управљање информационим системом установе 

Управљање системом обезбеђења квалитета у установи 

Активности Време 

реализације 

Носиоци/ Начин 

реализације 

- Планирање пројеката у Школи септембар 2021. директор 

- Праћење израде Летописа школе током целе године Нототекар 

- Праћење ажурирања сајта школе током целе године Нототекар 

- Осмишљавање организације рада 

услед отежаних околности због 

корона вируса 

септембар 2021. 

током целе године 

До септембра треба 

осмислити како да се 

одржава настав, касније 

током године треба 

решавати проблеме који 

наступе услед евентуалних 
компликација. 

- Састанци стручних актива и 

Тимова 

септембар, фебруар 
(неки тимови се састају 

чешће) 

чланови тимова и актива са 

координаторима 

- Увођење нових наставника у 
процес рада 

по потреби директор, ментори, педагог 

- Израда предлога организационе 
шеме обављања свих послова у 
школи 

септембар директор 

- Подела задужења и решења о 

радним обавезама 

током целе године директор 

- Формирање и допуна стручних 

тимова и актива 

септембар директор, чланови тимова 

са координаторима, 
педагог 

- Утврђивање распореда часова за 

све облике рада и дежурства 

наставника, увид у планове 

септембар директор,педагог 
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- Припреме и руковођење 

седницама Наставничког већа 

сваког месеца, а по 

потреби и чешће 

директор, 
стручни сарадници, сви 

наставници 

- Припреме и руковођење 

Педагошким колегијумом 

сваког месеца, а по 

потреби и чешће 
директор, стручни 

сарадници, шефови 

одсека, одељењске 
старешине 

- Утврђивање броја часова редовне 

наставе, допунског и додатног рада 

септембар директор 

- Анализа реализације васпитно 

образовног рада – на крају сваког 

класификационог периода 

новембар, јануар, 

април, јун 

Стр.већа, стручни 

сарадници 

- Преглед педагошке документације 
 

током целе године директор,  
педагог 

- Праћење реализације активности 

из Развојног плана 

током целе године директор, 
стручни сарадници, сви 

наставници 

- План уписа у СМШ и ОМШ за 
наредну школску годину 

децембар 2021. директор, 
нототекар 

- Израда извештаја о раду 
директора у 1. полугодишту 

јануар 2022. директор 

- Израда разних извештаја за 
потребе педагошких и друштвених 

институција 

у зависности од 

потребе 

Директор, педагог 

- Контрола података из 

информационог система школе, 

базе података ученика -ЈИСП 

директор, стручни 

сарадници, сви 

наставници 

директор, нототекар 

- Организација припрема за 
полагање пријемног испита у 
средњу музичку школу 

фебруар - јун 2022. директор, наставници 

- Организација и план рада око 
уписа ученика у први разред 

основне школе 

септембар-мај директор, 
Организациони одбор 

такмичења 

- Анализа успеха и дисциплине 
ученика завршног разреда 

током целе године директор, педагог, 
одељенско веће 

- Израда плана испита и радних 
обавеза за мај и јуни 

април, мај 2022. директор 

- Утврђивање комисија за годишње 

испите 

април, мај 2022. директор 
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- Припрема плана активности и 
избор комисија за пријемне испите 

за упис у 1. разред средње школе 

април, мај 2022. директор, наставници 

- Праћење годишњих, пријемних, 

поправних, разредних  
испита 

мај, јун, август 2022. директор, шефови одсека 

- Предлог плана рада школе за 
наредну школску годину 

август 2022. директор, шефови одсека, 
педагог 

- Организација годишњих, 
поправних, разредних и матурских 

испита 

август 2022. директор, шефови 

одсека 

- Израда распореда рада, плана 
задужења и решења о радним 

обавезама наставника 

август 2022. директор 

- Израда извештаја рада школе август 2022. шефови одсека, секретар, 

педагог, наставници 

- Израда извештаја директора август 2022. директор 

- Организациони послови око 
припреме за почетак школске 

године 

август 2022. помоћници, шефови одсека, 
секретар,педагог, 

одељенске старешине... 

- Израда плана рада за наредну 

школску годину 

август Директор на основу 

закључака после анализе 

реализације претходног и 
визије развоја Школе. 

III Област: 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

Стандарди: 

3.1. Планирање, селекција и пријем запослених 

3.2. Професионални развој запослених 

3.3. Унапређивање међуљудских односа 

3.4.Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

Активности Време 

реализације 

Носиоци/ Начин 

реализације 

-Израда плана стручног усавршавања за 

шк. 2021/22. 

годину 

септембар 

2021. 

Тим за стручно усавршавање 

-Анализа планова рада  наставника више пута током 

године 

директор школе, педагог 

-Анализа текућих васпитно образовних 

проблема и помоћ    

наставницима у успешнијем 

васпитно-образовном деловању 

током шк.године директор школе, педагог 
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Праћење реализације наставе, посета 

часовима редовне 

наставе 

више пута током 

године 

директор школе, педагог 

Контрола планова и реализација 

допунског и    додатног рада 

више пута током године директор школе,  

педагог 

Анализа рада предшколске групе више пута током 

године 

директор школе, педагог 

Преглед школске евиденције и 

документације 

више пута током 

године 

директор школе, педагог 

Седнице већа – анализа извештаја о 

успеху и  остваривање ГПРШ 

на крају сваког 

класификационог 

периода 

директор школе, стр.већа, педагог 

IV Област: 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМИ ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

Стандарди: 

4.1. Сарадња са родитељима/старатељима 

4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи 

4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

4.4.       Сарадња са широм заједницом 

Активности Време 

реализације 

Носиоци/ Начин 

реализације 

- Припрема за избор Савета 
родитеља 

септембар Наставници 

- Родитељски састанак за основну 

музичку школу - израда смерница 

и   

упутстава 

септембар Наставници,  у основној 

школи (наставници главног 

предмета) 
 

- Припреме и учешће на седници 
Школског одбора 

септембар, 
децембар, 
март, јун 

директор,  
секретар 

- Сарадња са Општином Зајечар пројекти директор 
 

- Припреме и учешће на седници 
Савета родитеља 

новембар, јануар, 
април, 

јун 

директор, родитељи 

- Сарадња са наставницима  и 
родитељима у вези ИОП-а, 

током целе године директор  
 

- Сарадња са локалним и 
републичким институцијама 

током целе године директор школе 

- Организовање сарадња са 

основним  школа и предшколским 

установама 

током целе године директор 
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- Сарадња са Заједницом музичких и 
балетских школа Србије (ЗМБШС) 

по позиву Учешће на седницама 
Заједнице 

- Родитељски састанак и подела 

диплома 

јун 2022. директор,  наставници, 

родитељи, ученици 

- Сарадња са Министарством 
просвете у вези са организацијом 
пријемних испита за упис у средње 

школе 

мај 2022. директор 

- Достављање списка ученика 

награђених ученика и 

наставника 

мај 2022. Директор  и 

административна радница 

V област: 

ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

Стандарди: 

5.1. Управљање финансијским ресурсима 

5.2. Управљање материјалним ресурсима 

5.3.   Управљање административним процесимa 

Активности Време 

реализације 

Носиоци/ Начин 

реализације 

Израда цене услуга за 
финансирање у шк. 2021/22. 

години 

септембар 2021. директор, Школски 

одбор 

Израда финансијског плана децембар 2021/јануар 

2022. године 

директор школе, шеф 

рачуноводства 

Израда плана набавке опреме, 
наставних средстава и плана 

инвестиционог одржавања 

септембар - децембар 

2021. 

директор, шефови одсека, 

шеф рачуноводства 

Анализа обављања 

административно-финансијских 
послова 

децембар 2021. и јун 

2022. 

директор, шеф 

рачуноводства 

Припрема за израду завршног 
рачуна 

од децембра до 
фебруара 2022. 

шеф рачуноводства 

Израда Плана јавних набавки за 

2022. годину 

децембар 2021. директор, шеф 

рачуноводства, 

представници агенције 

која за школу ради јавне 

набавке 

Увид у израду завршног рачуна фебруар 2022. директор, шеф 
рачуноводства 

Увид у анализу шестомесечног 
финансијског пословања школе 

децембар 2021. јун 
2022. 

директор, шеф 
рачуноводства 
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План радова у школи за време 

школског распуста 

мај, јун 2022. директор у сарадњи са 
шефовима одсека у 

зависности од потреба 

Реализација плана опремања 
инвентаром и училима 

фебруар 2022. директор, шеф 
рачуноводства 

VI Област: 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

Стандарди: 
6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

6.2. Израда општих аката и документације установе 

6.3.      Примена општих аката и документације установе 

Активности Време 

реализације 

Носиоци/ Начин 

реализације 

- Организација израде и

 ажурирање   
нормативних аката школе 

током целе године директор школе, 

секретар  школе 

- Анализа кадровских потреба за 
следећу 
школску годину 

септембар 2021. директор 

- Контрола кадровских послова, 

активности везане за радно - правне 

односе запослених: израда уговора 

о раду, решења о отказу уговора, 

уговора о извођењу наставе, пријаве 

и одјаве запослених код НСЗ и сва 

друга решења којим се уређују 

права, обавезе и  одговорности 

запослених. 

сепетмбар 2021. секретар, директор 

- Рад у ЈИСП-у Током целе године директор 

- Упознавање са актима приспелим 

у току школског распуста 

септембар 2021. директор, секретар 

школе 

- Праћење нових прописа из 
области образовања и упознавање 

колектива са тим прописима. 

Током целе године секретар (директор има 
увид) 

- Расписивање конкурса за 

упражњена радна места 

по потреби директор, секретар 

школе 

- Усклађивање школских аката са 
новом законском регулативом 

до назначених 
рокова 

секретар школе 

- Контрола и увид у израду решења 
за менторе и спровођење поступка за 
полагање испита за лиценцу 

по потреби секретар, директор, 

педагог 

Директор, Станоје Јованови
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8.3.План рада Савета родитеља за шк. 2021/2022. годину 

 

 

Активности Носиоц 

реализације 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Верификациј а и 

избор новог састава 

Савета родитеља 

Чланови Савета 

родитеља, директор 

школе 

Септембар 2021. Избор председника 

и заменика и 

записничара 

Формирање  састава 

општинског Савета 

родитеља 

Чланови Савета 

родитеља 

Септембар 2021. Избор председника 

и заменика 

Упознавање са 

најзначајниј им 

документим а школе 

Директор школе Септембар 2021. Директор 

представља 

Годишњи план рада 

школе и Извештај 

рада школе и друга 

најзачајнија 
документа 

Верификациј а 

уџбеника за наредну 
школску годину 

Чланови Савета 

родитеља 

Септембар 2021. Директор 

представља списак 

уџбеника . 

Анализа успеха 

ученика и 

проблема у настави 

Чланови Савета 

родитеља, директор 

школе, одељенске 

старешине 

Новембар,јануар, 

април, јун 

2021-2022. 

Представљање 

резултата успеха 

ученика 

Предлози за 

побољшање 

просторних  услова 

за одржавање 

наставе 

Чланови Савета 

родитеља, директор 

школе 

Април, јун 2022. Упознавање са 

планом поправки у 

школи у току 

распуста 

Предлагање 

побољшања 

безбедности  

ученика у школи 

Чланови Савета 

родитеља, директор 

школе 

Септембар 2021. и 

јануар, април, јун 

2022. 

Подношење 

предлога за 

унапређивање 

безбедности 
ученика 
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8.4.План рада секретара школе за шк.2021/2022.годину 

 

Активности Носиоци 

реализације 

Време реализације Начин 
реализације 

Одјаве у ЦР 

запослених 

ангажваних на 
одређено време 

Секретар школе током септембра Рад на порталу ЦР и 

штампање доказа 

Пријаве 

новооангажваних 

радника на 
одређено време 

Секретар школе током септембра Рад на порталу ЦР и 

штампање доказа 

Израда решења о 

престанку рада 

Секретар школе током септембра Радом на рачунару и 

архивирањем 

документа у 

одговараћи фолдер. 

Штампање 
докумената 

Израда Уговора о 

раду за 

новоангажоване 

раднике 

Секретар школе током септембра Радом на рачунару и 

архивирањем 

документа у 

одговараћи фолдер. 

Штампање 
докумената 

Ради формирања 

радне листе за 

септембар од 

директора добити 

информације ко су 

одељењске 

старешине и 

шефови одсека и 

помоћници 

директора 

 

Директор школе 
током септембра Добијање путем мејла 

информације и 

уношење у радну 

листу података 

Формирање радне 

листе за септембар 

Секретар школе током септембра Формира се радна 

листа као посебан 

документ за сваки 

месец и архивира у 
посебан фолдер 
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Текући послови 

везани за кадровске 

промене и праћење 
прописа 

Секретар школе Током месеца у 

зависности од 

потребе 

Израдом нових 

решења и анекса 

уговора у случају 
промене норме 

Припреме за 

седницу Школског 

одбора и слање 

позива 

Секретар школе 

Директор школе 

током септембра Добијањем 

информација од 

директора и 

предсеника Школског 

одбора сачињава се 

позив за седницу и 

мејлом свим 
члановима шаље 

материјал 

 

Контрола и по 

потреби израда 

решења о 
менторству за 

приправника 

Секретар школе Током месеца у 

зависности од 

потребе 

Преглед приправника 

Формирање 

одговарајућих 

фолдера у којима се 

чувају електронски 
акти 

Секретар школе Током месеца  Радом на рачунару 

Договор са 

директором око 

расписивања 
конкурса на 

одређено време 

Секретар школе Током месеца  Састанак и договор 

око наведених 

активности 

Почетак израде 

решења о зарадама 

Секретар школе До краја септембра Радом на рачунару и 

архивирањем 

документа у 

одговараћи фолдер. 

Штампање 

докумената 

Израда решења о 

зарадама 

Секретар школе До средине октобра Радом на рачунару и 

архивирањем 

документа у 

одговараћи фолдер. 

Штампање 
докумената 
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Ажурирање радне 

листе за текући 
месец 

Секретар школе Током целог 

месеца 

Радом на документу 

који је отворен за 
текући месец 

Одјаве,пријаве у ЦР 
за запослене 

Секретар школе Током целог 
месеца 

Рад на порталу ЦР и 
штампање доказа 

Израда решења и 

Уговора о раду код 

промена/замене и 

сл. 

Секретар школе Током целог 

месеца 

Радом на рачунару и 

архивирањем 

документа у 

одговараћи фолдер. 

Штампање 
докумената 

Прављење спискова 

и попуњавање 

табела, скупљање 

података за 
јубиларне награде 

Секретар школе До краја месеца Провером у досијеима 

и радним књижицама 

а затим сачињавање у 

документу списка 

Рад на 

статистичким 

подацима за СШ 

Директор школе 

сардници секретар 
школе и 

Медиајтекар 

До краја месеца Рад на добијеним 

обрасцима 

Израда решења за 

јубиларне награде 

Секретар школе До краја месеца Радом на рачунару и 

архивирањем 

документа у 

одговараћи фолдер. 

Штампање 

докумената и 

прослеђивање на 

потпис и оверу и 
уручивање 

Израда одлука о 

додацима на плату 

и за превоз 

Секретар школе До краја месеца Радом на рачунару и 

архивирањем 

документа у 

одговараћи фолдер. 

Штампање 

докумената и 

прослеђивање на 

потпис и оверу и 
уручивање 
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Праћење прописа и 

достављање мејлом 

директору и 
помоћницима 

Секретар школе Током целог 

месеца 

Прегледом 

Електронских збирки 

прописа на које је 
школа претплаћена 

По налогу израда 

разних уговора и 

одлука 

Директор школе и 

секретар школе 

До краја месеца Радом на рачунару и 

архивирањем 

документа у 

одговараћи фолдер. 

Штампање 

докумената и 

прослеђивање на 
потпис и оверу и 

уручивање 

 

Достава података о 

кадровским 

променама 

помоћнику 

директора за ЈИСП 

Секретар школе До краја месеца 
октобра 

Путем мејла и лично 

када је у школи 

помоћник 

Активности везане 

за расписане 

конкурсе 

Секретар школе Током целог 
месеца новембра 

Радом на рачунару и 

архивирањем 

документа у 

одговараћи фолдер. 

Штампање 

докумената и 

прослеђивање на 

потпис и оверу и 
уручивање 

Рад на 

нормативним 

актима 

Секретар школе Током целог 

месеца 

Радом на рачунару и 

архивирањем 

документа у 
одговараћи фолдер. 

Израда потврда 
запосленима 

Секретар школе Током целог 
месеца 

Радом на рачунару и 

архивирањем 

документа у 

одговараћи фолдер. 

Штампање 

докумената и 
прослеђивање на 
потпис и оверу и 
уручивање 
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Израда Плана 
Годишњих одмора 
за текућу 
календарску годину 

Директор и 
Секретар школе 

До краја месеца Радом на рачунару и 
Архивирањем 
документа у 
одговараћи фолдер.  

Израда разних 

уговора са другим 

правним и 

физичким лицима 

Секретар школе До краја месеца Радом на рачунару и 

архивирањем 

документа у 

одговараћи фолдер.  
 

Праћење прописа и 

достављање мејлом 

надређенима 

Секретар школе Током целог 

месеца 

Прегледом 

Електронских збирки 

прописа на које је 
школа претплаћена и 

слање мејлом 
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9.ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА, ТИМОВА И ПЕДАГОШКОГ 

КОЛЕГИЈУМА 

 

9.1.План рада Наставничког већа за шк. 2021/2022. годину 

 
Наставничко веће, као стручни орган школе, пратиће и анализирати васпитно- 

образовну делатност школе, настојећи да унапреди целокупан васпитно-образовни рад. 

НВ оствариће свој план кроз рад на седницама у току школске године. Састав, 

належности, одговорности и начин рада НВ ближе су одређени Законом о основама 

система образовања и васпитања чл. 130. и чл 131. и Статутом школе чл. 87 – 89. 

 

 
Време 

реализације 
Активности 

Носиоц 

активности 

Начин 

праћења 

 

 

 

 

Август-

Септембар 

-Упознавање са планом рада Наставничког већа 

шк. 2021/22. годину 

-Избор записничара 

-Упознавање са шк.календаром 

-Организација почетка шк.године 

-Доношење одлуке о формирању стручних 

тимова 

-Разматрање Годишњег плана рада школе за 

школску 2021/2022. 

-Разматрање Извештаја о раду школе за шк. 

2020/2021. 

-Предлози измена у нормативним актима школе, 

сходно новој законској регулативи 

-Достављање Годишњих и месечних планова 

рада 

-Расподела класа 

-Распоред часова 

-Договор око набавке и коришћења учионица, 

утврђивање за потребе за опремом и  наставним 

средствима и инструментима 

-Стручно усавршавање наставника 

Чланови 

педагошког 

колегијума, 

директор, 

педагог 

Извештај о 

раду 

Педагошког 

колегијума 

Октобар- 

Новембар 

 

 

-Организовање смотри, интерних часова 

-Анализа успеха и дисциплине ученика  на крају 

првог тромесечја, реализација плана и програма и 

мере за унапређење 

-Стручно усавршавање наставника 

-Давање предлога унапређења слабости из 

самовредновања  

-Рад на уједначавању критеријума у оцењивању  

-Евидентирање ученика који ће убрзано 

напредовати и примена ИОП-а 

Чланови 

педагошког 

колегијума, 

директор 

Извештај о 

раду 

Педагошког 

колегијума 

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 
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-Предлози са стручних већа за јавне набавке у 

2021. години 

-Утврђивање комисије за прославу школске 

Славе 

-Стручно усавршавање 

-Обилазак наставе, запажања 

-Завршетак I полугодишта, анализа успеха и 

дисциплине, реализација наставног плана и 

програма и мере за унапређење рада 

 

Јануар- 

Фебруар 

-Припреме за такмичење (формирање екипе за 

наступ на Фестивал Музичких и балетских школа 

Србије) 

-Помоћ у организацији пописа инвентара школе, 

формирање комисије 

-Избор школа које ће држати презентацију 

ученицима завршних разреда 

-Организација избора екипе школе 

Фестивал музичких школа, прикупљање 

документације 

-Уџбеници 

-Полугодишњи  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 за наредну годину 

-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 

- Похваљивање и награђивање ученика 

 -Израда Годишњег Извештаја о раду педагошког 

колегијума 

Чланови 

педагошког 

колегијума, 

директор 

Извештај о 

раду 

Педагошког 

колегијума 

 
*Планиране активности ће се одвијати у сладу са развојем епидемиолошке ситуације у земљи. 

 

 
9.2. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

Чл.130 Закона о основама система образовања и васпитања Педагошки колегијум чине представници стручних 

већа и стручних актива, координатори стручних тимова и стручни сарадници. Педагошки колегијум разматра 

питања и даје мишљење у вези послова директора из чл. 126 став 4. тач. 1)-3) и тач. 5)-7) овог закона. 
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Време 

реализације 
Активности 

Носиоц 

активности 

Начин 

праћења 

 

 

 

 

Август-

Септембар 

-Именовање чланова педагошког колегијума 

-Упознавање са планом рада Педагошког 

колегијума за шк. 2020/21. годину 

-Избор записничара 

-Упознавање са шк.календаром 

-Организација почетка шк.године 

-Доношење одлуке о формирању стручних 

тимова 

-Разматрање Годишњег плана рада 

-Извештавање стр.већа након августовског 

испитног рока 

-Предлози измена у нормативним актима школе, 

сходно новој законској регулативи 

-Расподела класа 

-Распоред часова 

-Договор око набавке и коришћења учионица, 

утврђивање за потребе за опремом и  наставним 

средствима и инструментима 

-Стручно усавршавање наставника 

Чланови 

педагошког 

колегијума, 

директор, 

педагог 

Извештај о 

раду 

Педагошког 

колегијума 

Октобар- 

Новембар 

 

 

-Организовање смотри, интерних часова 

-Анализа успеха и дисциплине ученика  на крају 

првог тромесечја, реализација плана и програма и 

мере за унапређење 

-Стручно усавршавање наставника 

-Давање предлога унапређења слабости из 

самовредновања  

-Рад на уједначавању критеријума у оцењивању  

-Евидентирање ученика који ће убрзано 

напредовати и примена ИОП-а 

Чланови 

педагошког 

колегијума, 

директор 

Извештај о 

раду 

Педагошког 

колегијума 

Децембар 

-Припреме за Новогодишњи концерт 

-Анализа педагошко инструктивног рада 

в.д.директора и педагога, предлог мера за 

унапређење 

-Реализацију школског развојног плана 

-Реалиазција самовредновања 

-Стручно усавршавање 

-Предлози са стручних већа за јавне набавке у 

2021. години 

-Утврђивање комисије за прославу школске 

Славе 

-Завршетак I полугодишта, анализа успеха и 

дисциплине, реализација наставног плана и 

програма и мере за унапређење рада 

-Обилазак наставе, запажања 

Чланови 

педагошког 

колегијума, 

директор 

Извештај о 

раду 

Педагошког 

колегијума 

 

Јануар- 

Фебруар 

-Припреме за такмичење (формирање екипе за 

наступ на Фестивал Музичких и балетских школа 

Србије) 

-Помоћ у организацији пописа инвентара школе, 

Чланови 

педагошког 

колегијума, 

директор 

Извештај о 

раду 

Педагошког 

колегијума 
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формирање комисије 

-Избор школа које ће држати презентацију 

ученицима завршних разреда 

-Организација избора екипе школе 

Фестивал музичких школа, прикупљање 

документације 

-Уџбеници 

-Полугодишњи  Извештај о раду Педагошког 

колегијума за прво полугодиште 

 

Март- 

Април 

-Припреме за такмичење 

-Припреме за Дан школе 

-План уписа за наредну годину 

-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 

- Похваљивање и награђивање ученика 

 -Израда Годишњег Извештаја о раду педагошког 

колегијума 

Чланови 

педагошког 

колегијума, 

директор 

Извештај о 

раду 

Педагошког 

колегијума 

 

 

*Планиране активности ће се одвијати у сладу са развојем епидемиолошке ситуације у земљи. 
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9.3.План рада Стручног актива за развојно планирање за шк. 2021/2022.годину 

 

 

бр Активност 
време 

реализације 

носиоци 

активности 
сарадници 

1 

Формирање Тима, израда плана рада и усвајање 

плана рада тима за школску 2021/22.годину 

 

Анализа реализације школског развојног плана у 

2020/2021. године 

 

Израда плана реализације ШРП-а за школску 

2021/2022. годину по активима и областима 

септембар 

октобар 

директор, 

стручни актив 

за развојно 

планирање, 

педагог, 

наставници 

Тим за 

ШРП 

 

2 

 

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 самовредновања 

новембар 

децембар 

 
Руководиоци  

стручних већа 

Наставници 

класа 

Тим за 

ШРП 

директор 

3 

Анализа реализације школског развојног плана у 

2021/2022. године, израда полугодишњег 

извештаја о раду 

јануар 

фебруар –  

 
Тим за ШРП 

 

Тим за 

ШРП 

директор 

4 

Сарадња са стручним већима – подсећање на 

активности планиране ШРП – ом (огледни 

часови, угледни часови, семинари, предавања у за 

ученике...) 

март 

април 
Тим за ШРП, 

Руководиоци  

стручних већа, 

наставници 

класа  

Представн

ици тимова 

Предметни 

наставници 

Тим за 

ШРП 

5 

 

Израда Годишњег  извештаја стручног актива за 

Развојно планирање 

 

јун, 

јул 
Тим за ШРП 

Представн

ици тимова 

Предметни 

наставници 

Тим за 

ШРП 
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Акциони план рада Стручног актива за развојно планирањешк.  2021/2022. 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 

-Адаптација крова и 

кровне конструкције 

Постављање расвете 

- Планирање угледних и 

огледних часова 

Септембар 

-Октобар 

Координатор 

тима 

Сви чланови 

актива 

Извођач 

радова, 

директор 

Тим за ШРП 

Педагог 

Директор 

 

Ресурси 

Настава и 

учење 

2 -Реконструкција грејања 

-Реконструкција 

електричних инсталација 

Новембар- 

Децембар 

Извођач 

радова, 

директор 

Тим за ШРП 

педагог 

 

Ресурси 

3 -Отварање издвојеног 

одељења Школе 

-Организовање два 

акредитована семинара из 

области унапређења 

процеса наставе 

Наставници, ученици и 

родитељи организују 

заједничке активности у 

циљу јачања осећења 

припадности школи 

Јануар 

Фебруар 

Извођач 

радова, 

директор, 

педагошки 

колегијум 

Тим за ШРП Извођач 

радова, 

директор 

4 -Побољшање услова рада 

у школи обогаћивањем 

техничко-материјалних 

ресурса 

-Унапређење сарадње са 

рдитељима 

-Подстицање ученика да 

посећују концерте 

-Унапређивање рада 

стручних органа и тимова 

Март 

Април 

Тим за ШРП 

Педагог, 

Предсеник 

актива 

Сви чланови 

актива 

 

педагог Ресусрси 

Настава и 

учење 

Подршка 

ученицима 

Етос 

Ресурси 

Организација 

рада школе и 

руковођење 

5 -Унапређење евиденције 

и праћења постигнутог 

просечног успеха по 

разредима, одсецима, 

класама 

- Унапређење евиденције 

и праћења постигнутог 

успеха ученика на 

пријемном испиту за упис 

у СМШ 

Мај 

Јун 

директор 

педагог 

Тим за ШРП 

педагог 

 

Подршка 

ученицима 

Образовна 

постигнућа 

ученика 

 

*Планиране активности ће се одвијати у сладу са развојем епидемиолошке ситуације у 

земљи.  
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бр. 

 

Чланови Стручног актива за Школско развојно планирање 

1 Братислав Смичковић Нас.виолине  -  координатор 

2 Милош Поповић Нас.кларинета 

3 Микаела Смичковић Нас.теорије 

4 Душан Ракић Нас.хармонике 

5 Милан Митић Нас.гитаре 

6 Драган Мирчић Родитељ 

7 Марија Милојевић Представник локалне самоуправе 

 

 

 

9.4. План Стручног  актива  за развој школског програма за шк. 2021/2022. годину 
 

 

Време 

реализације 
Активности Носиоц активности Начин праћења 

 

Септембар 

Октобар 

-Формирање Тима 

-Израда плана рада и Усвајање плана рада 

тима за школску 2020/21.годину 

-Рад на Анексима свих школских 

програма ради усклађивања са законским 

актима –по потреби 

-Сарадња са Заједницом музичких и 

балетских школа Србије 

Стручни актив      за 

развој школског 

програма, педагог 

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  полугодишњегИзвештаја о раду 

стручног актива за развој школског 

програма 

-Избор уџбеника и помоћне литературе. 

Стручни актив      за 

развој школског 

програмаа 

Шестомесечни и 

Годишњи 

Извештај о раду 

тима 
Март 

Април 

-Анализа слабости Школског програма  

-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 
 

 

 

*Планиране активности ће се одвијати у сладу са развојем епидемиолошке ситуације у 

земљи.  
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бр. 

 

Чланови стручног актива за Развој школског програма  

1 Душан Ђорђевић Нас.хармонике  

2 Угљеша Тодоровић Нототекар- координатор 

3 Драгана Петровић Нас.теорије 

4 Милан Митић Нас.гитаре 

5 Весна О.Костић Нас.клавира 

6 Данилка Блинджов Родитељ 

7 Владимир Ђуричић Представник локалне самоуправе 

 

 
9.5.План рада тима за инклузивно образовање за шк.2021/2022. годину 

 
 

Садржај активности Циљеви Евалуација Критеријуми 

успеха 

В
р

ем
е 

 

Носиоци 

активности 

-Формирање Тима  

-Израда плана рада и 

усвајање плана рада 

тима  

 

 

-Анализа 

актуелне 

школске 

ситуације: на 

почетку и током 

школске године: 

-број ученика 

којима је 

потребна  додатна 

подршка и врста 

додатне подршке 

-Реализација плана и 

програма рада школе 

-Пружање подршке 

ученицима који раде 

по ИОП-у 

- Остваривање 

образовних и 

васпитних циљева 

-Пружање подршке у 

индентификацији 

ученика  

-Сензибилисање 

наставника за 

сарадњу и пружање 

подршке тиму 

-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 

Записници са 

седница и 

састанака 

 

60% запослених 

познаје програм 

тима и његов 

значај за успех 

ученика 

 

-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 

 

-Урађен и усвојен 

план рада за 

школску 

2021/2022.годину 

60% запослених 

активно учествује 

у Реализацији 

програма Тима 

 

Израђена база 

података и 

пропратна 

документација 

 

С
еп

те
м

б
ар

 -
 О

к
то

б
ар

 

Директор 

школе 

Секретар 

школе 

Координатор 

тима 

Педагог 

Сви чланови 

тима 

Педагошки 

колегијум 

 

Разредне 

старешине 
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Формирање потребне 

документације за 

сваког ученика 

 

(сагледавање потреба 

за израдом и 

применом ИОП-а) 

 

Иницијативни 

интервју са 

породицом/ 

старатељима ученика 

и ученицима који раде 

по измењеном или 

прилагођеном плану 

 

(израда педагошких 

профила 1.разреда 

ОМШ; ажурирање 

прошлогодишњих 

педагошких профила 

за све ученике ОМШ 

са сметњама у развоју 

и инвалидитетом) 

 

Полугодишњи 

извештај о раду тима 

 

 

 

Прилагодити план 

рада способностима 

ученика; 

Одредити 

методологију и 

приступ који 

одговара ученику 

Остварити што боље 

резултате у раду са 

учеником 

 

-Прикупљање 

података о породици 

и ученицима; 

-Израда педагошке 

документације; 

- одабране методе 

рада одговарају 

потребама ученика; 

 

-Постизање што 

бољих резултата у 

наставном процесу; 

 

-Опсервација 

ученика  

-Процене професора 

–Континуирана 

комуникација између 

разр.старешина, 

педагогом 

 

 

Израђена 

документација  

 

Потпуна база 

података 

 

 

Израђена 

потребна 

документација за 

сваког ученика 

 

Израђени 

педагошки 

профили  

 

60% наставника 

познаје потребе 

ученика и ради 

према одређеном 

програму 

 

 

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 Н
о
в
ем

б
ар

-Д
ец

ем
б

ар
 

Сви чланови 

Тима 

 

Разредне 

старешине 

 

Директор 

школе 

 

Педагог  

-Усвајање педагошких 

профила од стране 

педагошког 

колегијума 

 

-Саветодавни рад и 

сарадња са 

родитељима 

 

-Израда  

полугодишњег 

Извештаја о раду 

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 

-Евидентиране 

потребе ученика 

-Ученици раде у 

складу са совјим 

могућностима; 

 

Израђена 

документација 

 

Записници са 

саветодавног рада 

са 

родитељима; 

 

Израђена 

потребна 

документација за 

сваког ученика 

 

Израђени 

педагошки 

профили  

 

Усвојени 

педагошки 

профили од 

стране колегијума 

 

Записник са 

педагошког 

колегијума 

Ја
н

у
ар

-Ф
еб

р
у
ар

-М
ар

т 

Сви чланови 

Тима 

 

 

Директор 

школе 

 

Педагошки 

колегијум 
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-Сарадња са 

наставницима при 

конципирању ИОП-а, 

праћење реализације, 

праћење напредовања 

ученика 

 

-Јачање 

професионалних 

компетенција 

наставника за рад у 

инклузивном 

образовању 

 
-Саветодавно 

инструктивни рад и 

сарадња са ученицима 

 

-Праћење и 

реализација ИОП –а, 

уочени проблеми, 

напредка ученика, 

евидентирање 

проблема, ревизија 

ИОП-а, предложене 

мере, дискусија 

 

 

Израда  Годишњег  

извештаја 
 

Анализа ИОП 

документације 

Педагошко- 

инструктивни рад са 

наставницима, 

обезбеђивање 

примера ИОП-а и 

евалуација, 

Посете часовима 

 

-Евидентиране 

потребе ученика 

-Ученици раде у 

складу са совјим 

могућностима; 

-Методе рада 

одговарају 

ученицима 

-остваривање добрих 

резултата у учењу и 

савладавању 

школског програма 

 

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 

– записници; 

Остварени 

резултати  

– успех ученика, 

ниво 

уклопљености у 

школску средину 

 

Записници са 

саветодавног рада 

са ученицима; 

 

Разматрање и 

решавање 

евидентираних 

потреба и 

проблема на 

састанцима тима 

и педагошком 

колегијуму – 

записници; 

 

ИОП планови  

реализују се  за 

све ученике 

 

 

Сви ученици су 

савладали 

наставни програм 

 

Успех ученика 

 

Сви ученици 

успешно 

савладавају 

градиво 

 

Ученици су 

прихваћени од 

стране вршњака и 

лепо се осећају у 

школском 

окружењу 

 

90% ученика који 

раде по ИОП-у 

нема 

евидентираних 

тешкоћа 

 

Записници о раду 

разредних 

старешина, 

одељенсјких већа, 

педагошког 

колегијума 

А
п

р
и

л
-М

ај
 Ј

у
н

 

Сви чланови 

Тима 

 

Педагог  

 

Разредне 

старешине 

 

Наставници 

 

 

*Планиране активности ће се одвијати у сладу са развојем епидемиолошке ситуације у 

земљи.  

 

бр. 

 

Чланови Тима за Инклузивно образовање 

1 Наташа Јовановић Нас.солфеђа - координатор 

2 Татјана Милисављевић Петровић Педагог     

3 Милена Ћирић Нас.клавира 

4 Никола Милошевић Нас.гитаре 

5 Предраг Ристић Нас.клавира 

6 Тамара Србуловић Родитељ 

7 Марија Милојевић Представник локалне самоуправе 
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9.6.План рада тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања за шк.2021/2022. годину 

 

Време 

реализациј

е 

Активности Носиоц 

активности 

Начин 

праћења 

Септембар 

Октобар 

-Формирање Тима 

-Израда плана рада и Усвајање плана рада тима за 

школску 2021/22.годину 

-Упознавање и едуковање свих актера школе са  

важећим Правилницаима 

-Упознавање и едуковање свих актера школе са  

Општим и Посебним протоколом поступања 

-Упознавање и едуковање свих актера школе са  

Законским одредбама, Протоколом везано за насиље и 

познавањем редоследа и мера и поступања у 

интервенцији 

-Упознавање наставног  кадра са Правилником      о 

поступању установе у случају сумње или 

утврђеног дискриминаторног понашања и 

вређања угледа, части и достојанства 

личности. 
-Организација дежурства помоћног особља у холу 

школе 

-Истицање података о члановима Тима (имена, контакт 

телефони),  

-Истицање бројева телефона служби: Дом здравља, 

Хитна помоћ, Полиција, Центар за социјални рад 

(превентивна активност) 

-Учешће у хуманитарној  акцији –помоћ са циљем да се 

код ученика и запослених развије емпатија и васпитање 

за хумане односе у заједници 

Стручни тим за 

заштиту од 

дискриминациј

е, насиља и 

занемаривања, 

директор, 

педагог, 

запослени, 

помоћно 

особље, 

ученици 

Шестомесечн

и и Годишњи 

Извештај о 

раду тима 

Новембар 

Децембар 

-Истраживачки рад – Анкета за ученике на тему насиља 

и безбедности 

-Израда извештаја о спроведеном истраживању 

Педагог школе Извештај о 

спроведеном 

истраживању 

Јануар 

Фебруар 

Март 

-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 

-Истраживачки рад – Анкета за наставнике на тему 

безбедности  

-Израда извештаја о спроведеном истраживању 

Стручни тим за 

заштиту од 

дискриминациј

е, насиља и 

занемаривања 

Шестомесечн 

Извештај о 

раду тима 

Извештај о 

истраживању 

 

 

Април 

Мај 

Јун 

- Сарадња са институцијама из окружења у циљу 

превенције  

-Укључивање ученика у Обележавање Дана школе 

(превентивна активност) 

-Израда  Годишњег  извештаја о раду тима за заштиту 

од дискриминације, насиља и занемаривања 

Стручни тим за 

заштиту од 

дискриминациј

е, насиља и 

занемаривања 

Шестомесечн

и и Годишњи 

Извештај о 

раду тима 
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*Планиране активности ће се одвијати у сладу са развојем епидемиолошке ситуације у земљи. 

 

бр. 

 

Чланови тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања  и 

занемаривања 

1 Станоје Јовановић Директор 

2 Јасмина Милутиновић Секретар – одговорна за чување 

документа 

3 Татјана Милисављевић Петровић Педагог     

4 Микаела Смичковић Нас.теорије 

5 Жељко Раденковић Нас.хармонике-координатор 

6 Марија Остојић Родитељ 

7 Владимир Ђуричић Представник локалне самоуправе 

 

9.7.План рада тима за самовредновање школе за шк. 2021/2022.годину 
 
 

Активности Носиоци 

реализације 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

-Формирање Тима  

-Израда плана рада и 

усвајање плана рада тима за 

школску 2021/22.годину 

-Aнкетирање ученика 

-Анкетирање 

наставника 

 

Чланови тима 

 

Септембар 

Октобар 

 

 

Израда и подела 

анкете  

 

-Анкетирање 

родитеља 

- Статистичка обрада 

резултата  анкета и 

израда извештаја 

Чланови тима Новембар 

Децембар 
Задавање анкете 

Савету родитеља, 

слање анкете 

узорку осталих 

родитеља преко 

ученика, враћање 

попуњених анкета 

Бројање одговора, 

сумирање 

резултата, 

анализа и 

формулисање 

извештаја 

-Извештавање  ШО, 

НВ,СР Савета о 
резултатима       анкета 

-Израда Годишњег 

извештаја о раду 

тима 

 

Чланови тима Јануар Фебруар  Презентација 
резултата анкета 

-Израда акционог  плана 

за унапређивање 

квалитета рада у области  

Тим за 

самовредновање 

директор  

Март 
Април 

Прикупљање 

предлога, анализа 

резултата анкета 
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-Израда Годишњег 

извештаја о раду тима 

Тим за 

самовредновање  

Мај-Јун Израда извештаја 

 

Евалуација реализацијесвих тимова биће спроведена периодично, током школске године кроз 

извештаје рада тимова, као и на крају школске године у виду годишњег извештаја координатора тима. 

 

*Планиране активности ће се одвијати у сладу са развојем епидемиолошке ситуације у земљи. 

 
бр. 

 

Чланови Тима за самовредновање 

1 Татјана Милисављевић Петровић Педагог  - координатор 

2 Наташа Јовановић Нас.солфеђа  

3 Милена Ћирић Нас.клавира 

4 Јован Ђорђевић Нас.виолине 

5 Борис Милорадовић Нас.гитаре 

6 Јелена Алексић Родитељ 

7 Дарко Милосављевић Представник локалне самоуправе 

 

 
9.8.План унапређење квалитета рада Област: Организација рада школе, 

управљање људским и материјалним ресурсимаза шк. 2021/2022.годину 
 

Активности Носиоци 

реализације 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

6.2.1.Директо

р редовно 

прати рад 

наставника на 

часу и 

предлаже 

мере за 

побољшање 

квалитета 

Директор, педагог Током школске 

године 
Редован 

обилазак 

наставе 

6.2.2.Стручни 
сарадник прати рад 
наставника и 
предлаже мере за 
побољшање квалитета 
рада 

Педагог, директор Током школске 

године 
Редован 

обилазак 

наставе 

6.2.6.Директор 

предузима мере  за 

унапређење 

образовно-

васпитног рада на 

основу резултата 

праћења рада 

наставника 

Педагог, директор Током школске 

године 
Праћење рада 

наставника, 

евидентирање, 

предлагање 

мера 
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6.5.2. Директор 

показује отвореност 

за промене  и 

подстиче иновације 

 

Директор Током школске 

године 
Подстицање 

иновација 

6.5.3.Културне и 

научне институције 

, историјски 

локалитети, научне 

институције, 

привреднеи друге 

организације 

користе се у 

функији наставе и 

учења. 

Директор, нототекар, 

наставници, педагог 

Током школске године Планирање, одабир, 

организација и 

реализација 

корисшћења 

локалитета 

6.6.Школа подржава 

иницијативу и развија 

предузетнички дух 

Директор, Тим за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

Током школске године Планирање, одабир, 

организација и 

реализација 

иницијативе 

 6.6.1. Директор развиjа 

сарадњу и мрежу са 

другим установама, 

привредним и 

 непривредним 

организациjама и 

локалном заjедницом у 

циљу развиjања 

предузетничких 

 компетенциjа ученика  

Директор, Тим за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво, 

локална заједница и др. 

установе 

Током школске године Планирање, одабир, 

организација и 

реализација сарадње и 

активности 

6.6.4. Школа укључуjе 

ученике и родитеље у 

конкретне активности у 

кључним областима 

 Квалитета  

Директор, Тим за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво, 

ученици, родитељи 

Током школске године Планирање, 

обавештавање, 

укључивање, 

организација и 

реализација сарадње са 

родитељима 

6.6.5. Директор развиjа 

међународну сарадњу и 

проjекте усмерене на 

развоj кључних 

 компетенциjа за 

целоживотно учење 

ученика и наставника   

Директор, Тим за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво, 

међународне 

организације и 

пројкети који се нуде 

Током школске године Планирање, 

обавештавање, 

укључивање, 

организација и 

реализација на 

међународним 

пројектима 
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9.9.План рада тима за професионални развој за шк.2021/2022.годину 

 

Време 

реализаци

је 

Активности Носиоц 

активности 

Начин 

остваривања 

Начин 

праћења 

 

Септембар 

Октобар 

 

-Формирање тима 

-Израда  и усвајање Годишњег 

плана рада 

-Информисањем ученика о 

могућностима уписа у средње 

школе 

-Реални сусрети са светом рада 

и укључивање гостујућих 

предавача из света музике 

 

Чланови 

тима, 

директор, 

педагог 

 

 

Формиран тим , 

израђењ Годишњи 

програм и усвојен 

 

ОС информишу 

ученике 

Увид у план рада 

тима,записници 

са  Тима, 

Извештај о раду  

 

Разговор са 

ученицима 

 

Извештај о раду 

Тима за 

професионални 

развој 

Новембар 

Децембар 

Јануар 

-Испитивање 

интересовања 

ученика за  

професионално 

опредељење и 
пружање повратне 

информације  о 

резултатима (педагог –

анкета) и анализа 

истраживања 

-Израда шестомесечног 

Извештаја о раду 

ОС, педагог, 

Чланови тима 

Анкетирање Извештај о раду  

Фебруар 

Март 
-Oрганизација 

снимања ученика за 

такмичења, концерте 

и сл.  
 

Наставници 

инструмента 

и теорије, 

Чланови тима 

Снимање, 

организација 

Извештај о раду  

Април Мај 

Јун 
-Професионално 

информисање 

заинтересованих 

ученика у циљу 

доношења адекватне 

одлуке о избору 

уписа у музичку 

школу 
- Израда Годишњег Извештаја о 

раду 

Наставници 

инструмента 

и теорије, 

Чланови тима 

Израда извештаја Извештај о раду 

Тима  

 
*Планиране активности ће се одвијати у сладу са развојем епидемиолошке ситуације у земљи. 
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бр. 

 

Чланови тима за професионални развој 

1 Ива Ристић Нас.клавира - координатор 

2 Никола Стојковић Нас.клавира 

3 Предраг Ристић Нас.клавира 

4 Јован Ђорђевић Нас.виолине 

5 Јелена Стевановић Родитељ 

6 Дарко Милосављевић Представник локалне самоуправе 

 
 

9.10.План рада тима за обезбеђење квалитета и развој установе за шк. 

2021/2022.годину 

 

Време реализације Активности Носиоц активности Начин праћења 

Септембар 

Октобар 

-Формирање Тима  

-Израда плана рада и 

Усвајање плана рада 

тима за школску 

2021/22.годину 

- Разматрање Извештаја 

о реализацији Годишњег 

плана рада школе за шк. 

2020/21. годину 

- Разматрање Годишњег 

плана рада школе за шк. 

2021/22 . 

-  Анализа и разматрање 

Анекса ШП 

-Анализа Успеха ученика 

на крају првог 

тромесечја 

- Анализа Извештаја о 

обављеном редовном 

Годишњем 

инспекцијском прегледу 

директор, педагог, 

Чл.тима за развој 

квалитета рада 

школе,Наставници 

Шестомесечни Извештај 

о раду тима 

Новембар 

Децембар 

 

-Упитник за родитеље– 

сарадња са тимом за 

Самовредновање 

(дистрибуција и 

попуњавање) 

-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  

 

директор, педагог, 

Чл.тима за развој 

квалитета рада 

школе,Наставници, Тим 

за самовредновање, Тим 

РПШ, секретар 

Шестомесечни Извештај 

о раду тима, Извештај о 

самовредновању 

Јануар 

Фебруар 

Подношење 

Шестомесечног 

директор, педагог, 

Чл.тима за развој 

Шестомесечни Извештај 

о раду тима 
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Март Извештаја о ради Тима 

за обезбеђивање 

квалитета рада 

- 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 

квалитета рада 

школе,Наставници 

Април 

Мај 

Јун 

-Израда Плана 

Унапређења за област 

вредновања у сарадњи са 

Тимом за 

самовредновање 

-Анализа постигнућа 

ученика на такмичењима  

- Анализа Успеха 

ученика на крају трећег 

тромесечја у рангу са 

прошлогодишњим и 

предлог мера за даљи рад 

-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 

директор, педагог, 

Чл.тима за развој 

квалитета рада 

школе,Наставници, 

секретар 

Шестомесечни Извештај 

о раду тима 
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стручном усавршавању 

- Анализа Извештаја о 

реализацији рада 

директора и предлог 

мера за унапређење 

- Анализа Извештаја о 

реализацији рада школе 

и предлог мера за 

унапређење 

 

*Планиране активности ће се одвијати у сладу са развојем епидемиолошке ситуације у 

земљи. 

 

 

бр. 

 

Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

1 Никола Стојковић Нас.клавира -  координатор 

2 Милош Поповић Нас.кларинета 

3 Весна О.Костић Нас.клавира 

4 Иван Костић Нас.виолине 

5 Угљеша Тодоровић Нототекар 

6 Драгана Петровић Нас.теорије 

7 Добрица Јовановић Родитељ 

8 Марија Милојевић Представник  локалне самоуправе 
 

 

 

9.11.План рада тима за међупредметну компетенцију и предузетништво за 

шк.2021/2022.годину 

Време 

реализациј

е 

Активности Носиоци 

активности 

Начин праћења 

Септембар 

Октобар 
-Формирање тима 

-Израда  годишњег програма рада  

-Усвајање Годишњег програма рада  

 

Чланови 

тима,директор 

Увид у план рада тима,записници са  

Тима за развој међупреметних 

компетенција и предузетништва, 

Извештај о раду Тима за развој 

компетенција 

Новембар 

Децембар 

-Унапређивање дигиталних 

компетенција наставника кроз обуку за 

рад на одређеним програмима 

-Обилазак установе за децу и одрасле 

ометене у развоју ,,Облутак“ у виду 

промоције школе  и развијање 

међупредметних компетенција и 

предузетништва кроз обележавање 

,,Дечје недеље“ и ,,Дана здраве хране“ 

-Израда полугодишњег извештаја о 

раду тима 

 

Чланови тима, 

директор 

Записник Тима за развој 

међупредметних компетенција и 

предузетништва, Извештај о раду 

Тима за развој компетенција 

Записник Тима за развој 

међупредметних компетенција и 

предузетништва,фотографије,сајт 

школе, Извештај о раду 

Јануар 

Фебраур 

Март 

-Сарадња са локалном радио 

станицом/локалном телевизијом. 

Ученици промовишу класичну музику 

Чланови тима, 

наставници, 

ученици, 

Записник Тима за развој 

међупредметних компетенција и 

предузетништва, фотографије, сајт 
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учешћем у радио-Тв емисији 

-Обилазак вртића и промоција школе 

(Мини концерт за најмлађе) 

 

родитељи, 

директор 

школе, радио-ТВ-емисија, Извештај 

о раду Тима за развој компетенција 

Април 

Мај 

Јун 

-Јавни час на Тргу између две школе у 

циљу промовисања ОМШ „Стеван 

Мокрањац“ 

Израда промо материјала (флајера, 

постера...) у циљу промовисања ОМШ 

„Стеван Мокрањац“  

Обилазак основних школа у циљу 

промовисања ОМШ „Стеван 

Мокрањац“ 

-Израда Годишњег Извештаја о раду 

тима 

 

Чланови тима, 

наставници, 

ученици, 

родитељи, 

директор, 

основне школе 

Записник Тима за развој 

међупредметних компетенција и 

предузетништва,фотографије,сајт 

школе, Извештај о раду Тима за 

развој компетенција 

*Планиране активности ће се одвијати у сладу са развојем епидемиолошке ситуације у  

земљи. 

 

бр. 

 

Чланови Тима за за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

1 Сандра Николић Нас.теорије     координатор 

2 Татјана М.Петровић педагог 

3 Душан Ракић Нас.хармонике 

4 Ана Велићковић Нас.клавира 

5 Марија Радуловић Родитељ 

6 Дарко Милосављевић Представник  локалне самоуправе 

 
 

9.12.План рада тима за пројекте Еразмус за шк. 2021/2022.годину 

 

Време 

реализациј

е 

Активности Носиоци 

активности 

Начин праћења 

Септембар 

Октобар 

-Формирање тима 

-Израда  годишњег програма рада  

-Усвајање Годишњег програма рада  

-Састанак чланова тима ради договора 

о начину рада и поделе задужења 

-Одабир пројеката за које школа жели 

да аплицира 

Чланови 

тима,директор 

Увид у план рада тима,записници са  

Тима за развој међупреметних 

компетенција и предузетништва, 

Извештај о раду Тима за развој 

компетенција 

Новембар 

Децембар 

- Прикупљање конкурсне 

документације и израда одабраног 

пројекта 

 - праћење конкурса за пројекте и 

учешће на истим 

 - учешће у Савету родитеља са циљем 

информисања у активностима школе у 

реализацији парнерства и пројеката 

(наведена активност реализоваће се 

континуирано у току године у складу 

са динамиком одржавања Савета 

родитеља) 

Тим за пројекте 

Директор 

педагог 

Документација рада, записници 
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Израда полугодишњег извештаја о раду 

Јануар 

Фебраур 

Март 

Пријава на одабрани конкурс Тим за пројекте 

Директор 

педагог 

Документација рада, записници 

Април 

Мај 

Јун 

Анализа остварених резултата и 

састављање годишњег извештаја о 

раду Тима 

Тим за пројекте 

Директор 

педагог 

Документација рада, записници 

 

*Планиране активности ће се одвијати у сладу са развојем епидемиолошке ситуације у 

земљи. 

. 
  

бр. 

 

Чланови Тима за ппројекте - Ерасмус 

1 Душан Ђорђевић Нас.хармонике   - координатор 

2 Сандра Николић Нас.солфеђа 

3 Татјана Милисављевић Петровић Педагог 

4 Ана Велићковић Нас.клавира 

5 Братислав Смичковић Нас.виолине 
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10.СТРУЧНА ВЕЋА 

 
10.1.План рада Стручних већа за инструментални одсек 

                   (клавир, виолина, гитара, кларинет и хармоника) 

 

Време 

реализације 
Активности 

Носиоци 

активности 

Начин 

праћења 

 

 

Септембар 

 

-усвајање Плана рада стручног већа 

-подела ученика по класама  

-утврђивање распореда часова 

-израда годишњих плана  и програма редовне, 

допунске и додатне наставе и сарадње са 

друштвеном заједницом 

-израда месечних планова рада  

- 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, 

директор, 

педагог 

 

 

 

 

 

 

Увид у 

Извештај о 

раду стручних 

већа 

 

Октобар 

 

-учествовање ученика на интерним и јавним 

часовима 

-израда месечних планова рада 

-сарадња шефа одсека са наставницима на 

одсеку, пружање стручне  помоћи у раду 

-провера педагошке документације 

-организовање угледних и огледних  часова 

Чланови 

стручног већа, 

директор, 

педагог 

 

 

Увид у 

Извештај о 

раду стручних 

већа 

 

 

Новембар 

-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 

такмичења 

-родитељски састанци 

Чланови 

стручног већа, 

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 

полугодишњи концерт ученика школе 

-организовање смотри 

- попис инструмената и наставних средстава на 

нивоу одсека 

-успех и дисциплина ученика на крају I 

полугодишта, реализација плана и програма, 

мере за унапређење 

Чланови 

стручног већа, 

директор, 

педагог, 

пописна 

комисија  

 

 

Увид у 

Извештај о 

раду стручних 

већа 

Јануар 
-реализација смотри  

-анализа рада стручног већа на крају првог 

Чланови 

стручног већа, 
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полугодишта и израда полугодишњег Извештаја 

о раду 

-родитељски састанци 

-Обележавање славе Свети Сава 

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 у раду 

-провера педагошке документације 

-организовање угледних и огледних  часов 

- извештај са стручног усавршавања наставника 

-припреме  и учешће на такмичењима 

Чланови 

стручног већа, 

директор, 

педагог 

 

 

 

 

Увид у 

Извештај о 

раду стручних 

већа 

Април 

-анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

трећег тромесечја, реализација плана и програма 

-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 

Чланови 

стручног већа, 

директор, 

педагог 

 

 

 

Увид у 

Извештај о 

раду стручних 

већа 

Мај 

-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 

Чланови 

стручног већа, 

директор, 

педагог 

 

 

 

 

 

 

Увид у 

Извештај о 

раду стручних 

већа 

Јун 

-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 

Чланови 

стручног већа, 

директор, 

педагог 

 

 

 

 

Увид у 

Извештај о 
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-припрема тачака за Годишњи концерт и 

21.јунСветски дан музике 

-анализа рада Стручног већа у протеклој 

школској години и израда Годишњег Извештаја о 

раду стручног већа 

раду стручних 

већа 

 

*Планиране активности ће се одвијати у сладу са развојем епидемиолошке ситуације у 

земљи. 

 

Стручно веће наставника клавира 

 

  
Наставник 

 
Предмет 

% 

рада 

Степе

нстр. 

спр. 

 
Статус 

 
1. 

Весна Обрадовић 

Костић 
клавир 

 

 

100% 
 

VII 

 
неодређено 

2. 
Ива Ристић 

 
клавир 100% 

 

VII 
 

неодређено 

3. 
Ана Величковић клавир 100% 

 

VII 
 

неодређено 

 

4. 
Милена Ћирић 

 
клавир 

 

100% VII 
неодређено 

 

5. 
Предраг Ристић Клавир, 

корепетиција 
50+50 

100% 

 

VI 
 

одређено 

6. 
Никола Стојковић  

клавир 
100% 

 

VII 
 

неодређено 

7. 
Милица Милосављевић Клавир, 

корепетиција 
50+50 

100% 

 

IV 
 

одређено 

 

 

Стручно веће наставника виолине 

 

  
Наставник 

 
Предмет 

% 

рада 

Степе

нстр. 

спр. 

 
Статус 

 
1. 

Иван Костић 
виолина 
 

 

100% 
 

VII 

 
неодређено 

2. 
Братислав Смичковић 

 
виолина 100% 

 

VI 
 

неодређено 
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3. 
Јован Ђорђевић виолина 100% 

 

VI 
 

неодређено 

4. 
Угљеша Тодоровић виолина,оркес

тар,камерна 

музика 

40% 
 

VII 
 

одређено 

 

 

Стручно веће наставника хармонике 

 

  

Наставник 

 

Предмет 
% 

рада 

Степе

нстр. 

спр. 

 

Статус 

 
1. 

Душан Ракић 
хармоника 

 

 

100% 
 

VII 

 
неодређено 

2. 
Душан Ђорђевић 

 

хармоника 
100% 

 

VII 
 

неодређено 

3. 
Жељко Раденковић хармоника 

100% 
 

VII 
 

неодређено 

 

 

Стручно веће наставника теорије 

 

  
Наставник 

 
Предмет 

% 

рада 

Степе

нстр. 

спр. 

 
Статус 

 
1. 

Наташа Јовановић 
Солфеђо,теори
ја музике,хор 

 

 

100% 
 

VII 

 
неодређено 

2. 
Микаела Смичковић 

 

солфеђо 
100% 

 

VII 
 

неодређено 

3. 
Сандра Николић 

солфеђо 
 

50% 
 

VII 
 

неодређено 

4. 
Драгана Петровић солфеђо 

100% 
 

VII 
 

неодређено 
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Стручно веће наставника гитаре 

 

  
Наставник 

 
Предмет 

% 

рада 

Степе

нстр. 

спр. 

 
Статус 

 
1. 

Борис Милорадовић 
гитара 

 

 

100% 
 

IV 

 
одређено 

2. 
Милан Митић 

 

гитара 
100% 

 

VII 
 

неодређено 

3. 
Никола Милошевић гитара 

50% 
 

IV 
 

одређено 

 

 

Стручно веће наставника кларинета 

 

  
Наставник 

 
Предмет 

% 

рада 

Степе

нстр. 

спр. 

 
Статус 

 
1. 

Милош Поповић 
кларинет 
 

 

100% 
 

VII-1 

 
неодређено 

 

 

 

10.2. Стручно веће за теоретски одсек 

 
 

Време 

реализације 
Активности 

Носиоц 

активности 

Начин 

праћења 

Септембар 

-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 

-Одабир семинара у току године и израда плана 

стручног усавршавања 

-Пријемни  и поправни испит 

Чланови 

стручног већа 

 

 

 

 

Извештај о 

раду стручног 

већа 

Октобар 

 

- Договор око такмичења из солфеђа и теорије 

музике 

-Сарадња шефа одсека са наставницима на одсеку, 

пружање стручне и друге помоћи у раду 

Чланови 

стручног већа, 

педагог 

 

 

Извештај о раду 

стручног већа 
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-критеријум оцењивања 

-Евидентирање ученика који имају потешкоће у 

раду, пружање подршке 

-Организовање угледних и огледних  часова 

 

Новембар 

 

 

-Анализа успеха и изостајање ученика на крају првог 

тромесечја, реализација плана и програма, мере за 

унапређење 

-Припреме за Новогодишњи концерт  

-Пријаве за регионално (до 15.11.) и републичко 

такмичење  

- Организовање угледних и огледних  часова 

-Евидентирање ученика за напредовање (спајање два 

разреда) и обнављање 

Чланови 

стручног већа 

 

 

 

Извештај о раду 

стручног већа 

Децембар 

- Реализација регионалног такмичења 

-Новогодишњи концерт 

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I 

полугодишта, реалаизација плана и програма, мере 

за унапређење рада 

Чланови 

стручног већа 

 

 

Извештај о раду 

стручног већа 

 

Јануар 

 

 

 

- Извештај са регионалног такмичења 

- Евидентирање ученика за такмичење солфеђа  

-Испити за ученике који напредују 

-Прослава Светог Саве 

-Изрда полугодишњег Извештаја о раду стручног 

већа 

Чланови 

стручног већа, 

педагог 

 

 

 

Извештај о раду 

стручног већа 

Фебруар 
- Пријава ученика за такмичење  

-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 

-Анализа постигнутих резултата ученика са 

такмичења солфеђа  

- Пријава ученика за такмичење 

- 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) музичког образовања 

и васпитања 

-Утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају 

школске године 

-Реализација планова и програма 

Чланови 

стручног већа 

 

 

 

Извештај о раду 

стручног већа 
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-Завршни концерт и 21.јун-Светски дан музике - хор 

и припремни разред 

-Израда Годишњег Извештаја о раду стручног већа 

 

*Планиране активности ће се одвијати у сладу са развојем епидемиолошке ситуације у 

земљи. 

 

 

Ред.бр. Председник Стручног већа Класа 

1. Весна Обрадовић Костић Клавир 

2. Ивица Костић Виолина 

3. Милан Митић Гитара 

4. Душан Ракић Хармоника 

5. Милош Поповић Кларинет 

6. Микаела Смичковић Теоретски одсек 

 

 

11.ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ РАДА 

 

11.1.Педагог школе 

 
 

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: 

1. унапређивању образовно-васпитног рада у установи;  

2. 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;  

3. пружању стручне подршке васпитачу, наставнику и директору за:  

4. стварање подстицајне средине за учење уз примену савремених научно заснованих сазнања;  

5.  јачање компетенција и професионални развој наставника, васпитача и стручних сарадника;  

6. развијање компетенција за остваривање циљева и општих исхода образовања и васпитања;  

7. развоју инклузивности установе;  

8. стручним пословима у заштити од насиља и стварању безбедне средине за развој деце и 

ученика, заштити од дискриминације и социјалне искључености деце, односно ученика;  

9. праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагању мера за повећање квалитета 

образовно-васпитног рада;  

10. остваривању сарадње са децом и ученицима, родитељима, односно другим законским 

заступницима и другим запосленима у установи;  

11. остваривању сарадње са надлежним установама, стручним удружењима и другим органима и 

организацијама;  

12. координацији сарадње и обезбеђивању примене одлука савета родитеља установе и 

општинских савета родитеља;  

13. спровођењу стратешких одлука Министарства у установи, у складу са својим описом посла. 
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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 

 
Планирање и програмирање образовно-васпитног рада, односно 

васпитно-образовног рада 
2 

 
Праћење и вредновање образовно-васпитног, односно васпитно-

образовног рада 
2 

 Рад са наставницима 5 

 Рад са ученицима 2 

 Рад са родитељима, односно старатељима 1 

 
Рад са директором, стручним сарадницимаи пратиоцем детета, 

односно ученика 
2 

 Рад у стручним органима и тимовима 1 

 
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 
1 

 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 

*ИзрадаГодишњег  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 

 

Област рада 2. Праћење и вредновање образовно васпитног рада 
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*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 

рада и наставе увођењем иновација и иницирањем 

коришћења савремених метода  и облика рада. 

 

 

 

 

 

 

 

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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*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 радаи 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; 

*Идентификовање и рад на отклањању 

 

 

Према 

указаној 

 

 

Дневник рада 

педагога 

 

 

педагог, 

директор 
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педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању. 

потреби 

 

 

 

*Учествовање у изради педагошког профила 

заученике 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 

 

 

 

континуиран

о 

 

 

 

 

Евиденција о 

 

 

 

 

педагог, 
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редовна размена информација; 

*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 

 

 

 

раду-дневник 

рада педагога 

директор, 

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 
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Област рада  9. Вођење документације, припрема за рад, стручно усавршавање 

*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 учењa
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➢ Педагог школе планира све активности, као и сваке године, али колико ће се неке 

активности реализовати, зависиће искључиво од епидемиолошке ситуације у земљи због 

појаве корона вируса. 
 

11.1.1Годишњи план посете часовима директора и педагога  

 

Име и презиме 

наставника, васпитача 

Час, активност, 

разред 

Разлог посете Начин 

праћења 

Време 

реализације 

Припремна група 

 

Припремни 

предшколски 

програм 

 

Саветодавни рад са 

васпитачем, 

Деца са потешкоћама, 

Праћење рада васпитача и 

деце 

Евиденција 

о 

Обиласку 

наставе 

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 

о 

Обиласку 

наставе 

током 

школске 

године 

Други разред  

Други разред 

Редовна настава 

 

 

Саветодавни рад са 

учитељима, 

Деца са потешкоћама, 

Праћење рада наставника и 

деце 

Евиденција 

о 

Обиласку 

наставе 

током 

школске 

године 

Трећи  разред 

 

Трећи  разред 

Редовна настава 

 

 

Саветодавни рад са 

учитељима, 

Деца са потешкоћама, 

Праћење рада наставника и 

деце 

Евиденција 

о 

Обиласку 

наставе 

током 

школске 

године 

Четврти разред 

 

Четврти разред 

Редовна настава 

 

Саветодавни рад са 

учитељима, Деца са 

потешкоћама, 

Праћење рада наставника и 

деце 

Евиденција 

о 

Обиласку 

наставе 

током 

школске 

године 

Пети разред 

 

Пети разред 

Редовна настава  

Саветодавни рад са 

учитељима, Деца са 

потешкоћама, Праћење 

рада наставника и деце 

Евиденција 

о 

Обиласку 

наставе 

током 

школске 

године 

Шести  разред Шести  разред 

Редовна настава 

 

Прилагођавање на 

предметну 

наставу,Саветодавни рад 

Деца са потешкоћама 

Праћење рада наставника и 

деце 

Евиденција 

о 

Обиласку 

наставе 

током 

школске 

године 

директор школе: Станоје Јовановић 

педагог: Татјана Милисављевић Петровић 
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11.2.Нототекар школе 
 
 

Оперативни план рада стручних сарадника Нототекар 

шк.2021/2022. година 

 Активности Носиоци 

реализације 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

1
.О

Б
Л

А
С

Т
Р

А
Д

А
: 

П
л
ан

и
р
ањ

е 
и

 

п
р
о
гр

ам
и

р
ањ

е 

о
б

р
аз

о
в
н

о
г 

и
 в

ас
п

и
тн

о
г 

р
ад

а 

Учлањивање и 

рад са 

ученицима при 

одабиру нота, 

дискова, касета и 

муз.литератире 

Нототекар Током године Ручно 

електронски 

Сређивање 

картотеке 

Нототекар Током године Ручно 

Дигитализација 

нототеке 

Нототекар 
    Током године Електронски 

2
.О

Б
Л

А
С

Т
Р

А
Д

А
: 

П
р
аћ

ењ
е 

и
 в

р
ед

н
о
в
ањ

е 

о
б

р
аз

о
в
н

о
в
ас

п
и

тн
о
гр

ад
а 

Израда 

годишњег 

плана и 

програма рада 

за текућу 

школску 

годину за 
нототеку 

Нототекар  

 

Септембар

2021.годи

не 

Електронски 

Информисање 

О ажурирању 

кориштен 

ешколске 

литературе 

Нототекар Октобар 2021 Електронски 

3
.О

Б
Л

А
С

Т
Р

А
Д

А
:Р

а

д
са

н
ас

та
в
н

и
ц

и
м

а 

Помоћ при 

Одабиру 

муз.литературе 

наставницима 

Нототекар Токомгодине Ручноиеле

ктронски 

Посета „Ноћ 

књига“ и одабир 

књига из 

области 

муз.литературе 

Нототекар,

Директор 
окотобар Посетакњижа

ри 
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 Евиденција 
узимања и 

врaћања нота 

Нототекар Током године Ручно и 

електронски 
4
. 
О

Б
Л

А
С

Т
 

Р
А

Д
А

:Р
ад

са
у
ч
ен

и

ц
и

м
а 

Учлањивање

ученика и 

помоћ при 

одабиру 
муз.литературе 

Нототекар Током године Ручно и 

електронски 

Евиденција 

враћања и 

задуживања 
нота 

Нототекар Током године Ручно и 

електронски 

Обележавање 
школске славе   

Свети Сава 

Ноторекар, 
Директор 

јануар Присуство 

концерту 

5
. 
О

Б
Л

А
С

Т
 

Р
А

Д
А

:Р
ад

са
р
о
д

и
те

љ
и

м
а 

–
ст

ар
ат

ељ
и

м
а 

Помоћ прио 

дабиру 

литературе 

Нототекар, Април,мај Ручноиел

ектронски 

6
. 
О

Б
Л

А
С

Т
 Р

А
Д

А
: 

Р
ад

 с
а 

д
и

р
ек

то
р
о
м

, 
п

о
м

о
ћ
н

и
ц

и
м

а 
и

 

ст
р
у
ч

н
и

м
 с

ар
ад

н
и

ц
и

м
а,

 

р
у
к
о
в
о
д

и
o
ц

и
м

а 
о
д

се
к
а 

и
 

и
ж

и
 

Посета „Ноћ 

књига“ и одабир 

књига из 

области 

муз.литературе 

Нототекар,

Директор 
окотобар Посета 

књижари 

Помоћ при 
изради плана 

концертних

активности 

Нототекар, 
Директор 

Током године Ручно и 
електронски 

Прикупљање 

извештаја са 

такмичења 

Нототекар, 

Директора, 
педагог 

Током године Електронски 
 

7
.О

Б
Л

А
С

Т
 Р

А
Д

А
: 

Р
ад

 у
 с

тр
у
ч

н
и

м
 

о
р
га

н
и

м
а 

и
 

ти
м

о
в
и

м
а 

Учествовање у 

стручним 

тимовима 

Нототекар,

стручни 

сарадници,

Директора 

Током године Присуство 

састанцима, 

припрема 

литератуте 
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8
.О

Б
Л

А
С

Т
 

Р
А

Д
А

: 
Р

ад
 с

а 

н
ад

л
еж

н
и

м
 

у
ст

ан
о
в
ам

а,
 Дигитализација 

нототеке 

Нототекар Током године Електронски 

Учествовање на 
семинарима 

везаним за 

нототекарство 

Нототекар Током године Присуство 

9
. 
О

Б
Л

А
С

Т
 Р

А
Д

А
: 

В
о
ђ
ењ

е 

д
о
к
у
м

ен
та

ц
и

је
, 

п
р
и

п
р
ем

а 

за
 р

ад
 и

 с
тр

у
ч

н
о

 

у
са

в
р
ш

ав
ањ

е 

Сређивање 

документације 

нототеке и рад 

у ЈИСП-у 

Нототекар Током године Ручно и 

електронски 

 

Евалуација реализације свих активности биће спроведена периодично, током школске 

године кроз извештаје рада стручих сарадника, као и на крају школске године у виду 

годишњег извештаја стручних сарадника. 
 

Нототекр, 

Угљеша Тодоровић 
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12. ПЛАН ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

12.1. План концерата за вртиће и основне школе 

 
Организација и реализација ове активности не зависи само од напора наше школе, 

већод низа других фактора које најчешће није могуће предвидети. Односи се пре свега 

напрограме рада основних школа са којима сарађујемо, временске околности, 

заузетостинаше сале другим садржајима и слично. Досадашња пракса указује на то да 

је реалноостварити између 20 и 30 концерата у току школске године. Концерти могу 

почети најраније средином октобра јер је ђацима потребан одређени период за 

припрему нових програма. Такође се концерти не организују у другој половини маја и 

јуну збогобавеза наставникаиђака везанихзакрајшколске године. 

Концертима ће бити обухваћени: Вртић ”Ђулићи” иосновне школе у граду. 

 

 
12.2. Сарадња са друштевеном средином 

 

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. 

 

 
12.3.Годишњи план стручног усавршавања запослених  

 

За школску 2021/2022. годину планирани су разни облици стручног усавршавања запослених у установи и ван 

установе. У установи је планирано одржавање огледних и угледних часова, школских такмичења, интерних 

часова, смотри, преслушавања и других облика стручног усавршавања који су дефинисани документом 

„Вредновање стручног усавршавања у оквиру установе“ и који се налази у електорнској документацији. 

 

Годишњи план стручног усавршавања подложан је променама у току школске 2021/22. године  и реализација 

планираног  стручног усавршавања зависиће од епидемиолошке ситуације у земљи због појаве корона вируса. 

 

Назив семинара Каталошки број Компетенција Приоритети Бодови 

Корелација наставе 

солфеђа са 

инструменталном 

наставом 

944 К1 П3 8 

Музика уз помоћ 

рачунара 

Образовно 

креативни центар 

948 К1 П1 32 

Музичка култура и 

модерне 

технологије 

Отворена просветна 

иницијатива 

973 К2 П3 16 

Савремене методе 
957 К1 П3 16 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=225
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=225
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=266
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=266
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=536
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=536
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=536
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=651
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учења музике у 

различитим 

развојним фазама 

детета 

Удружење музичких 

и балетских 

педагога Србије 

 

 

 

 

Напомена: 

➢ Индивидуални планови стручног усавршавања саставни су део Годишњег плана рада школе и налазе се 

у електронској документацији школе. Бодовник о стручном усавршавању унутар школе саставни је део 

Годишњег плана рада школе и налазе се у електронској документацији школе.  

 

➢ Планиране  обуке, и њихова реализација, зависиће од епидемиолошке ситуације 

у земљи због појаве корона вируса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=651
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=651
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=651
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=651
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13.Остваривање плана и програма у основној Музичкој школи 

 

Језик на коме се остварује план и програм наставе и учења у ОМШ „Стеван Мокрањац“ у Зајечару је 

српски, на ћириличном писму. 

 

 13.1.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 основношколском. 

 Предшколско музичко образовање и васпитање остварује се у трајању од годину дана. 

 Основно музичко образовање и васпитање остварује се у два образовна циклуса и обухвата Основно 

музичко образовање у шестогодишњем трајању. 

 
13.2.Наставни план 

13.2.1.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) 

 

13.2.2. 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, оркестар, камерна 

музика  

- - - - - - 2 70 2 70 2 66 

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

  

13.2.3.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 
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14. ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

 

Ритам радног дана школе:Наставау 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. 

 

Уосновној 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 2021/2022. год. раде ансамбли: 

 

1. камерни састав 

2. хор 

3. оркестар 

 

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. 

      Програм наставе и учења у основној  музичкој школи изводи се индивидуално  (настава 

инструмената и певање)  и групно (настава солфеђа, теорије музике, групно певање, хора, оркестра 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. 

 

Настава инструмента:У првом циклусу  шестогодишњег основног музичког образовања и 

васпитања  час индивидуалне наставе и групног певања траје 30 минута. У другом циклусу часови 

групне наставе и сви остали часови индивидуалне наставе трају 45 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 45минута. 

Настава солфеђа и теорије музике: 

Настава солфеђа и теорије музике одвија се у групама. Часови трају по 45 минута. 

Настава припремног разреда  

Настава припремног разреда одвија се по групама. Часови трају по 45 минута. 

Настава камерне музике, хора и оркестраје 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. 
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Ученици који не свирају у камерном саставу  обавезни су да похађају наставу хора. 

Часови трају по 45 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. 

 

 

14.1. 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.; 

▪ завршни; 

▪ испит за ниво знања првог циклуса и 

▪ испит за ниво знања основне музичке школе 

 

Пријемни испитполаже 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.  
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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. 

 

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. 

 

14.2. Наставни програм 

14.3. 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). 

 

 14.4. ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  

Циљ 

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

школовања у средњој музичкој школи. 

 

Задаци 



 

 

 107 

 

 

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 Primavista). 

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 Primavista. 

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. 
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9. Стицање искуства редовног јавног наступања (самосталног и у ансамблу) изградња одговорног 

става у односу на висок стандард захтева савремене концертне и такмичарске праксе. 

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. 

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. 
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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. 



 

 

 111 

 

 

 

 

ХОР, КАМЕРНА МУЗИКА И ОРКЕСТАР 

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.) разговорсаученицимаоважностисарадњеитимскоградаудостизањузаједничкогциља, и 

2.) јавно презентовање заједничког рада ученика на концертима и такмичењима. 

 

Хор: Настава хора обавезна је за ученике III, IV, V, и VI разреда , као и за оне ученике који нису 

укључени у рад камерне музике.Настава се организује до 50 ученика. 

 

Оркестар: Настава оркестра обавезна је за ученике III, IV, V, и VI разреда , као и за оне ученике који 

нису укључени у рад камерне музике.Настава се организује од 12-30 ученика. 

 

Камерна музика:Настава камерне музике обавезна је за ученик IV, V, и VI разреда шестогодишњег и 

III и IV разреда четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања који нису укључени у 

рад хораили оркестра. Организује се у групама до 12 ученика. 

 

 

15. 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/. 

 

 

УСМЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

- На редовним часовима 

- На седницама колектива и стручних органа 

- На родитељским састанцима 

 

ПИСАНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

- Истицањем информација на огласној табли 

 

15.1. Екстерни маркетинг : 

http://mokranjaczajecar.wordpress.com/
http://www.mokranjaczajecar.edu.rs/
https://web.facebook.com/Muzička-Škola-Stevan-Mokranjac-Zaječar-213088109249/
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 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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16.ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

 

За праћење реализације програмских задатака наставника и ученика у школи се водистандардна и Законом 

одређена педагошка документација: 

 

1. Дневник образовно-васпитног рада – разредна књига. 

2. Матична књига. 

3. Прописана евиденција о полагању испита – записник о поправном, разредном испиту,испиту за ванредног 

ученика, испита за стручну оспособљеност, и сл. 

 

А као и непрописана: 

Припрема наставника за рад 

Евиденција о стручном усавршавању наставника 

Евиденција о раду стручних већа 

Евиденција о посети часовима 

Записник о раду Наставничког већа и сл. 

 

 

 

 

 

 

              У Зајечару, 

 

              15.09.2021.                                                                              Председник Школског одбора 

                                                                                                                    ____________________ 

                                                                                                                       Жељко Раденковић 

 


