На основу члана 119.став 1. тачка 1, а у вези са чланом 100. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр.88/17), члана 44. и
члана 181. Статута Школе за музичке таленте Ћуприја, Школски одбор Школе за
музичке таленте Ћуприја , на седници одржаној дана 19.7.2018. године донео је:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЋУПРИЈА
Члан 1.
Овим Изменама и допунама Статута мења се Статут Школе за музичке таленте
Ћуприја бр.01-284 од 31.1.2018.године.
Члан 2.
У члану 1. став 1. иза речи: „у Школи за музичке таленте у Ћуприји“ додају се
речи: „и дому ученика Школе за музичке таленте у Ћуприји“
Члан 3.
У члану 2. став 1. иза речи: „у трајању од десет година“ додају се речи:“плус
припремни програм“.
Члан 4.
У члану 4. став 2. иза речи: „уникатна школа“ додају се речи: „и школа од
посебног интереса за Републику Србију“.
Члан 5.
У члану 11. додаје се став 3. који гласи:
„Рачуни за посебне намене су:
840-981660-50 (сопствени приходи);
840-34033760-38 (ђачки динар);
840-5938760-32 (донације);
840-248760-69 (боловања);
840-981860-50 (евиденциони рачун трезора за све накнаде зараде запосленима).“
Члан 6.
У члану 15. став 2. иза речи:“ у дому у саставу школе“ додају се речи:“који је
намењен за ученике старости од 6 до 19 година.“
Члан 7.
У члану 16. иза речи:“музички извођач“ додају се речи:“класичне музике и то:
виолиниста, виолиста, виолончелиста и контрабасиста.“
Члан 8.
У члану 26. став 1. иза речи:“сметњи у развоју и инвалидитету, брачном“
брише се број 60.
Члан 9.
У члану 40. мења се став 2. који сада гласи:

“За Школу за музичке таленте , као уникатну школу, ФМУ у Београду
предлаже скупштини јединице локалне самоуправе два истакнута представника.
Трећег истакнутог представника: привредне коморе, занатлије, удружења
послодаваца, националне организације за запошљавање, синдиката и других
заинтересованих за рад школе ( у даљем тексту : социјални партнери) именује сама
јединица локалне самоуправе.“
Члан 10.
У члану 47. мења се став 1. који сада гласи:
„Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког разреда
музичке наставе и један представник родитеља ученика који похађају припремни
програм, а бирају их родитељи ученика на родитељском састанку који сазива
разредни старешина за музичку наставу.
Чланови Савета бирају се на родитељским састанцима где присуствује већина од
укупног броја родитеља у разреду.
За члана Савета родитеља изабран је кандидат који добије највише гласова од
укупног броја гласова присутних родитеља (један родитељ).“
Члан 11.
У члану 50. мења се став 2. који сада гласи:
“Обавезне чланове Комисије чине два представника из реда наставника предметне
наставе (један из општеобразовне и један из музичке наставе) и један представник
из реда ненаставног особља.“
Члан 12.
У члану 59. мења се став 1. који сада гласи:
“Уметничког руководиоца Школе именује Факултет музичке уметности у Београду,
по добијеном мишљењу Стручног већа за музичку наставу Школе и сагласности
Школског одбора.“
Члан 13.
У члану 60. став 1 тачка 3. се брише, па досадашње тачке 4. до 10. постају
тачке 3. до 9.
Члан 14.
У члану 68. став 1. мења се тачка 17. који сада гласи:
„ разматра распоред одељењских/разредних старешинстава“.
Члан 15.
У члану 75. став 2. мења се тачка 17. која сада гласи:
“-региструје службену преписку са родитељима или
заступницима и другим институцијама;“

другим

законским

Члан 16.
У члану 81. мења се став 1. тачка 4. који сада гласи:
“-доноси годишњи програм полагања колоквијума, пријемних, годишњих,
матурских/дипломских испита;“
У ставу 1. тачка 6. истог члана, после речи:“за интерне и јавне часове“ додаје се
реч:“такмичења“.

Члан 17.
У члану 98. став 2. тачка 2. иза речи:“фестивали“ додају се речи:“интерни и
јавни часови“.
Члан 18.
Члан 100. мења се и сада гласи:
“ Настава се организује за образовни профил:
 музички извођач – класична музика
У оквиру образовног профила – музички извођач- класична музика главни
предмет је инструмент, а то су: виолина, виола, виолончело и контрабас.“
Члан 19.
Члан 101.мења се и сада гласи:
„Настава је организована као индивидуална, групна и разредна, а изводи
се:
1) индивидуално (за главни предмет - инструмент и упоредни клавир);
2) групно:
а) 2 ученика на часу (читање с листа)
б) до 5 ученика на часу (камерна музика)
в) до 10 ученика на часу (солфеђо, теорија музике, музички инструменти,
музички облици, хармонија, контрапункт, историја музике)
г) до 30 ученика на часу (хорић ученика од припремног 1 до 2. разреда
музичке наставе, оркестрић ученика од 1. разреда до 3. разреда музичке
наставе, оркестар ученика од четвртог до шестог разреда музичке наставе и
оркестар ученика од седмог до десетог разреда музичке наставе)
д) у групи до 60 ученика – хор и оркестар;
3) разредна настава (општеобразовна и музичка настава и одељенска
заједница)“
Члан 20.
У члану 102. мења се став 5. који сада гласи:
“ Програм васпитног рада доноси Школски одбор, на предлог Педагошког
већа, у складу са основама васпитног програма.“
Члан 21.
Члан 105. мења се и сада гласи:
„Наставни план садржи: обавезне, изборне и факултативне предмете по разредима,
облике образовно –васпитног рада којима се они остварују и годишњи и недељни
фонд часова по предметима.
Наставни програм садржи: сврху, циљеве и задатке програма образовања и
васпитања, обавезне и препоручене садржаје обавезних, изборних и факултативних
предмета, препоручене врсте активности у образовно-васпитном раду и стандарде
знања.“
Члан 22.
У члану 107. став 5. мења се и сада гласи:

“Школа је обавезна да у току школске године оствари утврђени годишњи фонд
часова наставе и других облика образовно – васпитног рада према Наставном
плану и програму и годишњем плану рада школе, као и да оствари циљеве и
задатке основног општег и основног и средњег музичког образовања и
васпитања.“
Члан 23.
У члану 108. став 2. мења се и сада гласи:
“ Образовно – васпитни рад остварује се у учионицама, кабинетима, камерним и
концертним салама.“
Члан 24.
У члану 110. став 8. иза речи:“одељенски“ додаје се реч:“разредни“.
Члан 25.
У члану 113.став 2. иза речи:“-допунски испит“ додају се речи:“- контролни
испит (на крају трећег разреда музичке наставе)“.
Члан 26.
У члану 114. додаје се нови став 4. који гласи:
“ На крају припремног програма полаже се пријемни испит за први разред Школе за
музичке таленте.“,
а досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 27.
У члану 115. став 2. иза речи:“ на пријемном испиту за седми разред
музичке школе“ додају се речи:“ као и на контролном испиту на крају трећег
разреда“.
Члан 28.
Остале одредбе Статута бр. 01-284 од 31.1.2018.год. остају непромењене.
Члан 29.
Измене и допуне Статута ступају на снагу осмог дана од дана објављивања
на огласној табли Школе.
Председник Школског одбора
__________________________
Саша Ђорђевић
Измене и допуне Статута објављене су на огласној табли Школе дана ___________.
Секретар
__________________
Мирјана Паунковић, дипл. правник

