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На основу члана 119 Закона о основама система образовања и васпитања (Службени 

гласник Републике Србије, бр.88/2017, 27/2018-други закон и бр10/2019, 27/2018-други 

закон и бр.6/2020) и члана 44 Статута школе за музичке таленте Ћуприја, Школски одбор 

на седмици одржаној 31.8.2020.године донео је одлуку да се усвоји 

 

Годишњи извештај о раду Школе за музичке таленте 

за школску 2019/20.годину 

 

1. УВОД  

 

Школа за музичке таленте у Ћуприји је јединствена установа у нашој земљи по свом наставном 

плану и програму и има за циљ да музички надарену децу уз помоћ посвећених наставника 

образује у професионалне музичаре. У току десетогодишњег школовања, ученици живе у 

условима интернатског смештаја и савладавају интензиван програм музичке и општеобразовне 

наставе. По сличном концепту раде само још две педагошке установе у свету- Централна музичка 

школа у Москви и школа „Јехуди Мењухин“ у Лондону.  

Школа је гудачког смера и у њој се учи виолина, виола, виолончело и контрабас. Повезана 

стручном сарадњом са Факултетом музичке уметности у Београду, школа постоји више од 45 

година. Позната је по својим резултатима и прослављеним бившим ученицима, а изнедрила је 

преко 200 младих музичара, који су своје школовање наставили на факултетима у земљи и 

иностранству.  

Школа за музичке таленте, осим своје образовно-васпитне улоге, има веома богату концертну 

делатност, широм наше земље  и у иностранству.  

Такође, ученици школе учествују на такмичењима у земљи, као и на међународним, на којима су 

високо пласирани по освојеним наградама.  

Школа за музичке таленте има статус школе од посебног националног значаја.  

 

Директор школе 

Данијела Јовић 
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2. УСЛОВИ РАДА  

Рад школе базирао се на следећим циљевима:  

• Развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика неопхдних за 

разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим 

потребама, моућностима и интересовањима;  

• Подстицање и развој физичких и здравствених способности;  

• Оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење; 

• Оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на 

сопствени развој и будући живот;  

• Развијање свесности о значају заштите и очувања природе и животне средине;  

• Усвајање, разумевање и развој социјалних и моралних вредности демократски 

уређеног, хуманог и толерантног друштва;  

• Поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и 

развијање способности за живот у демократски уређеном друштву;  

• Развијање другарства и пријатељства, вредности заједничког живота и подстицање 

индивидуалне одговорности. 

2.1. Материјално технички услови рада 

Настава је реализована у следећим објектима наставног рада: 

▪ 5 учионица за општеобразовну наставу  

▪ 1 учионице за учење и вежбање  

▪ 2 учионице за музичку теоријску наставу  

▪ 31 кабинет за индивидуалну наставу и вежбање 

▪ 2 кабинета за наставу упоредног клавира  

▪ камерна сала  

▪ библиотека/нототека/медијатека 

▪ просторија опремљена и прилагођена за одржавање физичког васпитања и 

корективне гимнастике  

▪ дигитална учионица са 10 компјутерских места  

▪ просторија за клавирске пробе, камерну музику и читање с листа  

 

Просторни услови за реализацију социјалне функције школе: 

▪ кухиња  

▪ трпезарија  

▪ учионице за реализацију васпитног програма (учење, радионице, играоница) 

▪ клуб ученика  

▪ просторија за стони тенис  

 

Наставничка зборница и кабинети за ваннаставно особље  
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▪ наставничка зборница  

▪ кабинет за психолога  

▪ 7 канцеларија за рад административног особља 

▪ канцеларија за референта обезбеђења 

 

2.2.Објекти за васпитно-образовни рад ван школске зграде  

  

За реалиазацију програма васпитно - образовног рада је користила одговарајуће објекте у 

окружењу ради ефикаснијег и квалитетнијег одвијања васпитно - образовног процеса: 

1. За одржавање концерата и матурских испита из главног предмета  и камерне музике 

користили смо градску салу која је у згради школе за основно музичко образовање „Душан 

Сковран“ у  Ћуприји.  

2. За рекреацију ученика користили смо градски базен у Ћуприји, Параћину и 

Јагодини, и 

3. Градски стадион „Морава“ у Ћуприји.  

 

Настава у школској 2019/20. години одвијала се у просторијама у којима је дотрајао 

намештај  замењен новим катедрама, клупама и столицама, док је простор библиотеке и 

нототеке обогаћен столицама са плочом за писање. Ради боље организације и 

обезбеђивања простора за одлагање дневника образовно-васпитног рада и другог 

материјала потребног наставницима, стари ормар у зборници замењен је новим плакаром.  

Такође, оформљена су два кабинета за групу општеобразовних предмета: кабинет за 

математику и физику и кабинет за биологију и хемију. Оба кабинета су почетом године 

опремљена наставним средстима као приступачнијим извором знања са циљем 

организовања креативније наставе и развијања функционалног знања ученика (микроскоп, 

скелет човека, торзо човека, цетриграм теразије са фиоком и комплетом тегова, пипете, 

модел атома и молекула, сликарски штафелај, сликарска платна, медицинска лопта, 

гимнастички разбој, геометријска тела, модел обртна геометријска тела, глобус, школски 

компас, карте за наставу географије и историје и други потребан материјал).  

Са побољшањем услова рада и живота у школи и дому, наставило се током школске 

године. У циљу унапређења сарадње са родитељима и обезбеђивања оптималнијих услова 

за ученике и наставнике школе, радило се и на преуређењу хола. Радови су подразумевали 

уклањање дотрајале ламперије, постављање изолације, кречење простора, опремање 

функционалним намештајем и украшавање жардињерама и цвећем. Тиме је обезбеђен 

простор за пријем посетилаца и родитеља у коме ученици могу проводити слободно 

време, у ком се могу одржавати концерти, приредбе... 

У складу са могућностима, радило се и на преуређењу дворишног простора. У 

жардињерама је засађено зимзелено биље и дуж већег дела ограде око школског дворишта 

посађене су тује.   
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Преуређен је простор за слободно време ученика у дворишту, испред трпезарије школе – 

обновљене су постојеће клупе заменом дасака и заштитом дрвених и металних елемената 

одговарајућим средствима и бојом, док су током лета израђени и дрвени столови који ће 

бити постављени уз клупе. Овај простор ученици могу користити у своје слободно време. 

Комплет обновљених клупица и сто постављени су и близу главног улаза у школско 

двориште.  

Током летњег распуста обновљени су тоалети за административно и наставно особље и 

ученике у приземљу школе, као и тоалети за наставнике и ученике напрвом спрату (код 

кабинета). Замењене су плочице, водоводна инсталација, постављене нове санитарије и 

израђен је купатилски намештај по мери. Карактеристике батерија за лавабое и осветљења 

(сензорски уређаји) омогућавају уштеду воде и струје, али и боље хигјенске услове.  

 

2.3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА  

 

2.3.1. Наставници инструменталне и теоријске музичке наставе  

 

Р.б. 
Презиме и име 

наставника 

Наставни 

предмет 

Разред у 

којима 

предаје 

% 

ангаж. 
ССС Р.С. 

Статус 

р.о. 

1. Оливера М. Хиршер виолина 2,4,5,8. 100 VII 25 неодређено 

2. Божидар Радосављевић виолина 2,4,5,7,9,10. 100 VII/2 28 неодређено 

3. 
Игор Вaсиљевић 

( замена за Јовић Данијелу) 
виолина 1,2,4,7,8. 100 VII 7/ 15 

одређено/ 

неодређено 

4. Милица Младеновић виолина 1,5,6,7,9. 100 VII 12 неодређено 

5. Драгутин Младеновић виолина 2,4,7,8,9. 100 VII 11 неодређено 

6. Даница Гавриловић виолина 
припремни, 
5,7,9,10. 

100 VII 31 неодређено 

7. Милош Симић виола 1,6,8. 100 VII/2 14 неодређено 

8. Немања Живановић виола 
припремни, 

2,3,8,9. 
100 VII 2 неодређено 

9. Невена Бусарац виолончело 2,3,4,7,8,9,10 100 VII 11 неодређено 

10. Ивовић Жељко 

Виолончело/ 
Мали 

oркестар/ 
Читање 

партитура 

5,6,7/4,5,6/ 4-

10 

50/ 

20/ 

30 

VII 9 неодређено 
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11. Божа Сарамандић виолончело 9,10 30 VII 31 

уговор  о 

извођењу 

наставе 

12. 

Душан Здравковић 

(замена за Благојевић 

Александра) 

Контрабас/ 

камерна 

музика/ 
читање 

партитура 

1,9/8,9,10/9 

 

65/ 

30/ 

5 

 

VII 2/ 13 
одређено/ 

неодређено 

13. Драган Мирчић 

читање 

партитура/ 
Велики 

оркестар 

4-10/7-10 80/ 20 VII 8 неодређено 

14. 

Милица Mихаиловић 

(замена Mилош 
Чорлија, Симонида Пешић) 

камерна 

музика 

8,9,10/4,5,6, 

7,8,9 

100/ 

(30/ 

70) 

VII/ 

VII/ 

VII 

6/ 

2/ 

11 

неодређено/ 

одређено/ 

одређено 

15. Милош Чорлија 

Камерна 

музика/ 

Средњи 

оркестар/ 

виолина 

7,8,9,10. 

30/ 

20/ 

60 

 

VII 2 одређено 

16. Ели Крстева Виолончело 
припремни, 

2,4,6,8,10 
100 VII/2 7 одређено 

17. 

 

Јелена Василијевић 

 

Упоредни 

клавир 
3,4,5,6,7,8 100 VII 9/ 11 

50%одређено/ 

50%неодређено 

18. Ненад Милошевић 
Упоредни 

клавир 
3,4,5,6,7,8 100 VII/2 20 неодређено 

19. Драган Ђорђевић Виолончело 10 30 VIII 15 

уговор о 

извођењу 

наставе 
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2.3.2.  Наставници музичких теоријских предмета  

Р.б.  
Презиме и 

именаставника  
Наставни предмет  Разред  

%  
Ангаж.  

ССС  Р.С.  
Статус  

р.о.  

1.  

Дуња Савић 
 

Теорија музике/Национална 

историја музике/ Хармонија 
6,7/10/8,9,10 50 

VII/ 

VI 
0/ 

11 
одређено 

2.  
Ирена 

М.Милошевић 
 

Солфеђо 
 

припремни 
1,2,3,4,6 ,9, 10 

100 VII 13 

 

неодређено 

   

3.  

   

Горан 

Миљковић 
 

Солфеђо/ Историја 

музике/Музички 
инструменти/Контрапункт/ 

Музички облици 

5,7,8/7,8,9/7/9,10/9,10 100 VII 21 неодређено 

 

 

2.3.3. Клавирски сарадници  

Р.б.  Презиме и име наставника  
%  

ангажовања  

Степен 

стр. 

спреме  

Радни  

стаж  
Статус р.о.  

1.  Јована Николић   
(замена  за Теу Андријић)  

100  VII  0  одређено  

2.  Зоран Гавриловић  100  VIII  25  неодређено  

3.  Никола Шћеповић  

(замена за Милицу Пап) 

100  VII  
8 

неодређено  

4.  Радмила Стојановић  30  VII/2    у.о извођењу наставе  

 

 

2.3.4. Наставници општеобразовних предмета  

Р.б 
Презиме и 

име 

наставника 

Наставни 

предмет 

Разред у 

којима 

предаје 

% 
ангаж. 

Степен 

стр. 

спреме 

Радни 

стаж 
Статус 

р.о. 

1. Антић Весна Српски језик 5-10 100 VII 26 неодређено 

2. Петровић Татјана Енглески језик 
1,2,3,4,6,7, 

8,9,10 
100 VII 25 неодређено 

3. Николић Ана 
Енглески језик 

Немачки језик 
5,6,9,10 

10/ 

19 
VII 13 

неодређено/ 

одређено 

4. Даца Стевановић Немачки језик 7,8 11 VII 14 неодређено 

5. Андрејић Весна 
Разредна 

настава 
2,4 100 VII 28 неодређено 
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6. 
Јована Тодоровић 

(замена за Љиљану 

Тодоровић) 

Разредна 

настава 
1,3 100 VII 

2/ 

32 одређено/ неодређенo 

7. 
Душанка 

Радовановић 
Биологија 6,7,8,9 20 VII 21 неодређено 

8. 
Маријa Петровић 

Боровинa 
Биологија 5 10 VII 12 неодређено 

9. 
Весна 

Тирменштајн 

Историја и 

историја са 

историјом 

културе и 

цивилизације 

5-9 35 VII 17 неодређено 

10. Ивана Гавриловић Географија 5-8 25 VII 18 неодређено 

11. 
Жарко Боровина 
(замена за Миљанић 

Дарка) 
Физика 6-9 20 VI 

7/ 

15 одређено/ неодређено 

12. 

Срећко 

Тимотијевић/ 

Жарко Боровина 

Математика 5-8 44 VII 35 неодређено/одређено 

13. Анкица Ђорђевић Хемија 7,8 10 VII 25 неодређено 

14. 
Слађан 

Миленковић 

Ликовна 

култура 
5,6,7 15 VII 22 неодређено 

15. 
Бранислав 

Јевремовић 
Социологија 10 5 VII 17 неодређено 

16. Радмила Радић Психологија 10 10 VII 8 неодређено 

17. Јован Милинковић Филозофија 10 5 VII 25 неодређено 

18. 
Драгослава 

Костандиновић 

Физичко 

васпитање 
1-10 100 VII 34 неодређено 

19. 
Жарко Боровина 
(замена за Манић Мају) 

Информатика и 

рачунарство 
5-9 25 VII 

7/ 

17 одређено/ неодређено 

20. Зоран Мишковић Верска настава 
5,6,7,8,9, 

10 
30 VII 9 

уговор  о 

извођењу наставе 

 

21. Илија Најдановић 
Практична 

настава 
1-10 50 IV 2 одређено време 
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2.3.5. Ваннаставно особље школе  

Р.б. 
Презиме и 

именаставника 
Радно место 

% 
ангаж. 

ССС 
Радни 

стаж 
Статус р.о. 

1. Данијела Јовић Директор  50 VII 14 неодређено 

2. 
Зорана Првуловић 

Мирчић 
помоћник директора 

 

100 VII 29 неодређено 

3. Мирјана Паунковић секретар 50 VII 9 неодређено 

4. Иван Танасковић секретар 50 VI 1 одређено 

5. 
Александра 

Милoвановић 
шеф рачуноводства 50 VII 2 одређено 

6. Ивана Ћирић 

стручни сарадник 

психолог/ 

организатор практичне 

наставе 

50/50 VII 6 неодређено 

7. Јасна М. Стојановић 
стручни сарадник 

психолог 
50 VII 15 

неодређено 

 

8. 
Александра 

Тодоровић 

организатор практичне 

наставе 
50 VI 0 одређено 

9. Татјана Миљанић 
референт за финансијско 

књиговодствене послове 
50 IV 23 неодређено 

10. Радица Алексић 

референт за 

административно правне 

послове 

50 VI 28 неодређено 

11. Милан Рамадановић домар 100 IV 3 неодређено 

12. Љиљана Рошковић чистачица 100 II 30 неодређено 

13. Наташа Арсић  чистачица  100 II 3 одређено 

14. Стојановић Злата чистачица 100 II 30 неодређено 

15. 
Небојша 

Добросављевић  
ложач 100 III 1 одређено 
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

3.1. Дневни ритам рада  

Школа остварује образовање и васпитање на основу школског програма у складу са 

одредбама Закона о основама система образовања и васпитања , а према плану и програму 

који је утврђен Правилником о плану и програму музичког образовања и васпитања деце и 

омладине са изразитим музичким способностима (Сл.г.Просветни гласник 02-90) и 

Сл.г.Просветни гласник (10/2004, 1/2005, 3/2006, 6/2006, 11/2008, 5/2010, 6/2009, 2/2010-13). 

Школа за музичке таленте у Ћуприји има десет разреда општеобразовне и десет разреда 

музичке наставе.  
 
 

У школи се ради у две смене: у преподневним сатима настава се одвија у термину од  08:00 

до 13:45 часова, а у поподневним сатима, након ручка, организована је  настава од 13:00-

20:45 час. 
 

ПРВИ ЧАС 08:00 – 08:45 

ОДМОР 08:45 – 08:50 

ДРУГИ ЧАС 08:50 – 09:35 

ВЕЛИКИ ОДМОР 09:35 – 10:00 

ТРЕЋИ ЧАС 10:00 – 10:45  

ОДМОР 10:45 – 10:50 

ЧЕТВРТИ ЧАС 10:50 – 11:35 

ОДМОР  11:35 – 11:40 

ПЕТИ ЧАС 11:40 – 12:25 

ОДМОР (РУЧАК) 12:25 – 13:00 

ШЕСТИ ЧАС/ 

ПРВИ ЧАС 
13:00 – 13:45 

ОДМОР 13:45 – 13:50 

ДРУГИ ЧАС 13:50 – 14:35 

ОДМОР 14:35 – 14:45 

ТРЕЋИ ЧАС 14:45 – 15:30 

ОДМОР (УЖИНА) 15:30 – 16:00 

ЧЕТВРТИ ЧАС 16:00 – 16:45  

ОДМОР 16:45 – 16:50 

ПЕТИ ЧАС 16:50 – 17:35 

ОДМОР 17:35 – 17:45 

ШЕСТИ ЧАС 17:45 – 18:30  

ОДМОР (ВЕЧЕРА) 18:30 – 19:00 

СЕДМИ ЧАС 19:00 – 19:45 

ОДМОР 19:45 – 20:00 

ОСМИ ЧАС 20:00 – 20:45 

 

3.2. РАСПОРЕД ЧАСОВА  

3.2.1. Распоред часова на општеобразвној настави – разредна настава  



 

Име и презиме 

наставника + предмет 
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК  (пре подне) СРЕДА (по подне) ЧЕТВРТАК (пре подне) ПЕТАК (по подне) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Љиљана Т.  

(замена Јована Т.) 

1. раз. ов ср м уч уч  ск ср м рч уч  лк сн  ср дп   м ср  дд   ср гв сн кг рд 

3.раз. ов  ср м   ск м ср уч рч  ср лк гв пд    пд ср м дп  ср  дд уч кг рд 

Весна 

Андрејић 

2 раз.  ов ср гв дп   сн м ср уч рч  ср м лк  ск  сн ср м  дд   уч ср уч кг рд 

4.раз. ов ср  пд   ср м пд рч уч  ср лк дд гв ск  ср дп м     ск уч м кг рд 

Весна А. ср        6 5 5 7 7 8 10 9 9 6 6 7 10 10 5 дд дп 9 5 8 8 ск ск 

Тања П. е        10 10 8 6 6 7 7 1 2 3 дд 8 9 9 1 4 дп 4 3 2 ск ск  

Ана Н. е                             5 5 

Даца С./Ана 

Н. 
н                      9 5  10 8 7 6   

Срећко Т. м              8 7 6 5 дп        6 5 7 8 дд 

Слађан М. л              5 6 7               

Драгослава фв        7 9 10 8 
1/

3 
9 6 10 5 7/

8 

2/

4 

1/

3 
8 5 2/

4 
6  5/6 

9/1

0 
рч 

 

 7  

Весна Т. и             6 9 рч     9 5 6 7 8 рч        

Ивана Г. г                         8 7 дд 5 6 6 

Жарко Б. фк                    6 7 8 9 рч        

Душанка Р. б       9 8 6 7                     

Марија Б. б           5 5                   

Анкица Ђ. х                       7 8       

Јован М. фл       10                        

Бранислав Ј. сц                               

Радмила Р. п                 10 10             

Жарко Б. ин       8 9 7 6 рч р

ч 

      5            

Зоран М. вн                10 9 5 6 7 8          
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3.2.2. Распоред часова за комбинована одељења (1-4.разред) 

Име и презиме 

наставника + предмет 

ПОНЕДЕЉАК (пре подне) УТОРАК (пре подне) СРЕДА (по подне) ЧЕТВРТАК (пре подне) ПЕТАК (пре подне) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

 

Јована  

Тодоровић  

1. 

 
ов ср м уч уч  ск ср м рч уч  лк сн  ср дп   м ср  пн   ср гв сн рд рд 

3. ов  ср м   ск м ср уч рч  ср лк гв пд    пд ср м дп  ср  пн уч рд рд 

Весна   

Андрејић 

2. ов ср гв дп   сн м ср уч рч  ср м лк  ск  сн ср м  пн   уч ср уч рд рд 

4. ов ср  пд   ср м пд рч уч  ср лк пн гв ск  ср дп м     ск уч м рд рд 

Разреди 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1. сф ср м уч уч  ск ср м рч уч фв лк сн е ср дп  фв м ср е пн  сф ср гв сн рд рд 

2. сф ср гв дп   сн м ср уч рч  ср м лк е ск фв сн ср м фв пн  сф уч ср уч рд рд 

3. ов сф ср м   ск м ср уч рч фв ср лк гв пд е  фв пд ср м дп  ср сф пн уч рд рд 

4. ов ср сф пд   ср м пд рч уч  ср лк пн гв ск фв ср дп м фв е   ск сф м рд рд 



3.3 Расподела ученика према разредима музичке наставе (1-6.разред, 7-10.разред) 

 

ОСНОВНА МУЗИЧКА  ШКОЛА СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА 

Разред Инструмент Број ученика Разред Инструмент Број ученика 

ПРИПРЕМНИ 

Виолина  5 

СЕДМИ 

Виолина  7 

Виола   Виола   

Виолончело  1 Виолончело  2 

Контрабас   Контрабас   

 Укупно: 6  Укупно:9 

ПРВИ 

Виолина  3 

ОСМИ 

Виолина  5 

Виола   Виола  5 

Виолончело   Виолончело  2 

Контрабас   Контрабас   

 Укупно: 3  Укупно:12 

ДРУГИ 

Виолина  7 

ДЕВЕТИ 

Виолина  5 

Виола   Виола  2 

Виолончело  3 Виолончело  2 

Контрабас   Контрабас  3 

 Укупно: 10  Укупно:12 

ТРЕЋИ 

Виолина   

ДЕСЕТИ 

Виолина  3 

Виола  1 Виола   

Виолончело  1 Виолончело  3 

Контрабас  1 Контрабас   

 Укупно: 3  Укупно:6 

ЧЕТВРТИ 

Виолина  6    

Виола      

Виолончело  2    

Контрабас      

 Укупно: 8    
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ПЕТИ 

Виолина  3    

Виола      

Виолончело  1    

Контрабас      

 Укупно: 4    

ШЕСТИ 

Виолина  2    

Виола  1    

Виолончело  2    

Контрабас      

 Укупно: 5    

 

*Један ученик је током школске године премештен у другу школу 

 

 

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА И СТРУЧНИХ ВЕЋА 

ШКОЛЕ 

 

 4.1. Извештај о раду Школског одбора  

 

Школски Одбор ради у саставу: 

Р.б. Име и презиме Представници 

1.  Саша Ђорђевић представник родитеља, председник 

2.  Весна Антић представник запослених, заменик председника 

3.  Марина Ђорђевић представник запослених 

4.  Зоран Гавриловић представник запослених 

5.  Љубомир Милановић представник локалне заједнице (са ФМУ) 

6.  Срђан Сретеновић представник локалне заједнице (са ФМУ) 

7.  Предраг Стојадиновић   представник локалне заједнице 

8.  Далиборка Богдановић представник родитеља (Алекксандар Гајић- – 

представник родитеља) 
9.  Катарина Ненадовић представник родитеља (Иван Танасковић – 

представник родитеља) 
10.  Вања Црнобрња и Петра 

Атанасијевић 

Представници Ученичког парламента 

11.  Весна Андрејић синдикат Независност 
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12.  Срећко Алексић Синдикат образовања Србије 

13.  Мирјана Паунковић, записничар секретар школе 

 Седници повремено присуствовали (по потреби)  

14.  Драган Костандиновић „Унија синдиката просветних радника Србије“ 

15.  Данијела Јовић, проф. директор школе 

16.  Драган Ђорђевић уметнички руководилац 

17.  Јасна Милошевић Стојановић и 

Ивана Ћирић 

стручни сарадник/психолог 

18.  Александра Миловановић шеф рачуноводства 
 

Школски одбор је у предвиђеним роковима и у складу са Законом доносио потребне 

одлуке, разматрао и усвајао извештаје, давао сагласности и 

сугестије. 

На 19-oj Седници од 30. августа 2019.године: 

•    Усвојен је записник са претходне седнице 

•    Усвојен је Извештај о раду Школе за музичке таленте у Ћуприји за школску 2018/2019. 

годину. 

Седница је одржана електронским путем 

На 20-ој  Седници од 14. септембра 2019.године: 

•    Усвојен је записник са претходне седнице 

•    Усвојен је Годишњи план рада Школе за музичке таленте у Ћуприји за школску 

2019/2020. годину. 

Усвојен је Извештај о самовредновању рада школе у школској 2018/2019.год. 

Седница је одржана електронским путем 

На 21-ој Седници од 18. октобра 2019.године: 

• Усвојен је записник са претходне седнице 

• Читање решења о разрешењу и решења о именовању појединих чланова Школског 

одбора 

• Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних места у 

Школи за музичке таленте у Ћуприји бр. 01-2184 од 28.8.2019. године 

• Усваја се Измена бр. 2 Плана набавки Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2019. 

годину, у делу набавки на које се закон не примењује – 
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• Усваја се Измена финансијског плана Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2019. 

годину. 

• Усвојен је предлог за отпис потрживања и приходовање више уплаћених средстава за 

смештај и исхрану у дому 

• Правилник о поступку стицања и радподеле сопствених прихода у Школи за музичке 

таленте у Ћуприји једногласно усвојен. 

• Правилник о поклонима запослених усвојен већином гласова. 

• Измене и допуне Статута Школе за музичке таленте у Ћуприји усвојене једногласно. 

• Измене и допуне Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 

у Школи за музичке таленте у Ћуприји једногласно усвојене. 

Измене и допуне Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавкеу Школи за 

музичке таленте у Ћуприји једногласно усвојене. 

• Стручни актив за развој школског програма упутио је директору допис да је потребно 

пројектну наставу унети у Школски програм, а касније и у Наставни план и програм 

Школе. 

*Секретар је известила чланове ШО о изабраним представницима из реда родитеља за 

стручне активе  и тимове у Школи и то: 

1) Тим за самовредновање –Саша Ђорђевић; 

2) Стручни актив за школско развојно планирање – Снежана Марковић; 

3) Тим за заштиту деце од дисцриминације, злостављања и занемаривања – Миодраг 

Јовановић; 

4) Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе – Марија Јовановић; 

5) Тим за инклузију – Снежана Марковић; 

6) Стручни актив за развој школског програма – Јелена Антић; 

7) Тим за професионални развој – Оливера Ђокић. 

Стављена је примедба што је један родитељ (Снежана Марковић) у два тима, те је у складу 

са тим одлучено да је потребно да Савет родитеља иманује другог родитеља за један од 

два тима у којима је Снежана Марковић. 

 

На Седници од 29. новембра 2019.године: 

• Усвојен је записник са претходне седнице 

• Читање решења о разрешењу и решења о именовању појединих чланова Школског 

одбора; 
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• ОДЛУКА О ПОПИСУ И ОБРАЗОВАЊУ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ 

• Усваја се Измена бр. 3 Плана набавки Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2019. 

годину, у делу набавки на које се закон не примењује  

• усвајен предлог Правилника о мерама начину и поступку заштите и безбедности ученика 

за време боравка у школи и свих активности које организује Школа за музичке таленте у 

Ћуприји. 

• донета одлука о усвајању Правилника о слжбеним путовањима запослених у земљи и 

иностранству 

Седница је одржана електронским путем 
 

На 23-ој Седници од 9. децембра 2019.године: 

• Усвојен је записник са претходне седнице 

• Даје се сагласност за путовање 12 ученика Школе за музичке таленте  који ће узети 

учешћа у зимској турнеји европског омладинског симфонијског оркестра (ESYO) у 

Италији, град Трст и још неколико градова током турнеје, у периоду од 13. до 24. 

децембра 2019. године. 

• Усваја се Измена бр. 4 Плана набавки Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2019. 

годину, у делу набавки на које се закон не примењује  

Седница је одржана електронским путем 
 

На 24-oj Седници од 13. јануара 2020.године: 

• Усвојен је записник са претходне седнице 

• Усваја се Оквирни финансијски план Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2020. 

годину. 

Седница је одржана електронским путем 

 

На 25-oj Седници од 14. фебруара 2020.године: 

• Усвојен је записник са претходне седнице 

• Констатује се да је жалба Јелене Белошевић на решење директора бр. 01-168 од 

22.01.2020.год.одбијена јер је већина чланова ШО била против усвајања исте. 

• Акциони план Школе за музичке таленте у Ћуприји за школску 2019/2020. годину 

усвојен једногласно  
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• Констатује се да је уместо наставника упоредног клавира Ненада Милошевића за 

председника стручног актива за школско развојно планирање изаабрана Ивана Ћирић 

(стручни сарадник-психолог) 

Ова промена је усвојена једногласно 

Седница је одржана електронским путем 
 

На 26-oj Седници од 28. фебруара 2020.године: 

• Усвојен је записник са претходне седнице 

• Усваја се Финансијски извештај Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2019. годину. 

• Усваја се Извештај о попису са предлогом за расходовање опреме Школе за музичке 

таленте у Ћуприји за 2019. годину. 

• Усваја се План набавки Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2020. годину. 

• Правилник о накнади путних трошкова запослених у Школи за музичке таленте у 

Ћуприји усвојен једногласно. 

• Даје се сагласност за путовање ученика Срђана Вељковића, Елвиса Трујановића, Луке 

Радојковића и Драгоша Тамбурића на гостовање (завршни концерт и свечана додела 

награда у Карнеги холу)  у Америку, град Њујорк, у периоду од 4.3.2020. год. до 

8.3.2020.год, 

Ученици путују у пратњи наставника: Симониде Пешић, а ради стручно-педагошке 

подршке ученицима; 

• Упознавање са посебним програмима који су део Школског програма  

 

На 27-ој Седници од 30. јуна 2020.године: 

• Усвојен је записник са претходне седнице 

• Усваја се Измена финансијског плана Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2020. 

годину 

• Усваја се Измена бр. 1 Плана набавки Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2020. 

годину, у делу набавки на које се закон не примењује   

Седница је одржана електронским путем. 

 

На 28-ој Седници од 21. августа 2020.године: 

• Усвојен је записник са претходне седнице 

• Усваја се Измена бр.2 финансијског плана Школе за музичке таленте у Ћуприји за 

2020. годину. 
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• Усваја се Измена бр. 2 Плана набавки Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2020. 

годину, у делу набавки на које се закон не примењује   

• Усваја се Правилник о набавкама 

• Даје се сагласност за путовање ученика Јоване Удовић, Уроша Адамовића и Нађе 

Комленић на такмичење ''Охридски бисери'' у Северну Македонију (Охрид) , у периоду од 

27.08.2020. год. до 01.09.2020.год. 

Ученици путују у пратњи наставника: Оливере Милић Хиршер и директора школе 

Данијеле Јовић, а ради стручно-педагошке подршке ученицима; 

Констатује се да је ШО једногласно дао сагласност на План организације рада у школској 

2020/2021 години. 

Седница је одржана електронским путем 

 

Саша Ђорђевић, 

Председник Школског Одбора 

 

 4.2. Извештај о раду Савета родитеља  

У школској 2019/20.години Савет родитеља радио је у следећем саставу:  

Р.б. Име и презиме  

19.  Јасмина Обрадовић представник родитеља припремног разреда 

20.  Невена Гајић председник савета и представник родитеља 1.разреда 

21.  Драгана Станковић представник родитеља 2.разреда 

22.  Јелена Добросављевић представник родитеља 3.разреда 

23.  Катарина Ненадовић представник родитеља 4.разреда 

24.  Андријана Јовановић представник родитеља 5.разреда 

25.  Снежана Марковић представник родитеља 6.разреда 

26.  Соња Станковић представник родитеља 7.разреда 

27.  Саша Ђорђевић представник родитеља 8.разреда 

28.  Оливера Ђокић представник родитеља 9.разреда 

29.  Марија Мадарац представник родитеља 10.разреда 

 

У школској 2019/20. години одржане су две седнице Савета родитеља на којима се 

расправљало о питањима битним за оптимално функционисање школе, а које су из 

надлежности савета родитеља:  
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Усвојени су предлози представника савета родитеља у свим обавезним тимовима 

установе, предложени су представници родитеља, односно других законских заступника и 

ученика у орган управљања, чланови Савета су учествовали и у поступку избора уџбеника 

за наредну школску годину. Донета је и одлука о коришћењу “Generali osiguranja” ученика 

за школску 2019/20.годину, као најповољније осигурање и то са премијом од 540,00 

динара годишње по ученику.  

 

 4.3. Извештај о раду директора  

Као и претходне школске године, Школа за музичке таленте је у нову 2019/2020. годину 

ушла потпуно припремљена када су у питању наставни и ненаставни кадар, као и 

уређеност простора за извођење наставе. Настава је почела на време и до краја првог 

полугодишта успешно је реализован наставни план и програм, како за музичку, тако и за 

општеобразовну наставу. Васпитна служба је, такође, реализовала све предвиђене 

активности према годишњем Плану рада школе. Урађени су полугодишњи извештаји ових 

већа са детаљно описаним активностима. 

Распоред часова је у сарадњи са помоћником директора и организатором практичне 

наставе израђен већ током лета, прослеђен осталим школама са којима имамо заједничке 

наставнике и са њихове стране је  прихваћен, управо због разумевања наше комплексне 

организације. Из тог разлога смо благовремено почели и да га примењујемо – од почетка 

школске године.  

Активно сам учествовала у изради Годишњег плана рада школе за школску 

2019/2020.годину, као и Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 

2018/2019. годину који  који су на време урађени и усвојени од стране Школског одбора. 

Формирала сам све обавезне школске тимове, именовани су и координатори на седници 

наставничког већа. Веома је важно да тимови функционишу, јер је сваки тим значајан у 

области коју разрађује, а то је и један од елемената који ће оцењивати просветни 

саветници школске управе Јагодина, када буду почели други круг спољашњег вредновања, 

који је већ кренуо.  

Сви тимови су поднели своје извештаје о раду, неки су остварили свој план, а неки нису и 

тиме ћу се позабавити у наредном периоду. 

У сарадњи са помоћником директора и секретаром, донела сам решења о распоређивању, 

решења о 40-часовној радној недељи и коефицијенту  за све запослене за школску 

2019/2020. годину. 

Поред осталих надлежности и одговорности, имам задатак и да пратим стручно 

усавршавање запослених (ЗОСОВ, члан 126.) Такође, установа је дужна да сваке школске 

године припреми план стручног усавршавања запослених. Овај план се доноси у складу са 

приоритетима установе ради остваривања циљева образовања и васпитања и стандарда 

постигнућа и приоритетима Министарства (члан 151.) 
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У складу са финансијским средствима која су опредељена од стране МПН за ту намену, 

похађали смо следеће семинаре: 

У организацији Института за економију и право, акредитовану конференцију: 

ВАСПИТНИ РАД У ДОМОВИМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ од 26-29. септембра 2019. године у студентском одмаралишту „Ратко Митровић“ 

на Златибору. 

Такође, на семинар у организацији ЗМБШС  који је одржан у Ивањици од 29.11. – 

3.12.2019. упућено је 8 колега музичара који су похађали 3 семинара: 

1.  618  К3 П3  " Примена мотивационих техника у настави" -  8 бодова 

2.  463  К2 П3   " Како лако до квалитетног учења"  - 8 бодова 

3.  251 К3 П4  "Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља"   -  16 бодова 

Сви учесници су добили по 32 сата стручног усавршавања. 

Према овогодишњем плану стручног усавршавања, а у складу са приоритетима и 

интересним групама, школа је за наше запослене и у нашим просторијама организовала 

семинаре и то: 11.1.2020.год. семинар „Саветодавни разговор – примена у васпитном раду 

са адолесцентима и родитељима“, које је реализовало Друштво психолога Србије - Центар 

за примењену психологију и који је био предвиђен за 30 полазника, а носи 8 бодова (К4). 

Наредни семинар, „Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“ биће одржан 

1. и 2. фебруара ове године, ми ћемо бити домаћини, а циљ семинара је повећање 

компетенција наставника да препозна и подстиче развој капацитета свих ученика уз 

уважавање различитости. Похађање семинара носи са собом 16 бодова (К2). 

Од стране стручне службе упућен је позив циљној групи запослених за један од ова два 

семинара.  

С обзиром на то да школа организује и финансира наведене семинаре, ове школске године 

нећемо бити у могућности да финансирамо семинаре у оквиру личних планова стручног 

усавршавања запослених.  

Важна информација је и та да нас у другом полугодишту очекују нови семинари.  

Сарадња са Саветом родитеља, на састанцима овог органа, у пуном сазиву одржаном 2 

пута, којом приликом је Савет одлучивао у оквиру својих надлежности о свему што је 

било важно за ученике. Редовно сам обављала и индивидуалне разговоре са сваким од 

родитеља који је за тим имао потребу и позивала и писала родитељима са којима је 

додатно лично било потребно разговарати.  

Присуствовала сам и учествовала у раду свих седница школског одбора, као и у сарадњи 

са секретаром и председником школског одбора, учествовала у планирању дневног реда за 

електронске седнице, што се показало корисним, због немогућности појединих чланова 

одбора да долазе на седнице.  
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Редовне седнице Наставничког већа, као и Педагошког колегијума сазивала сам и водила 

према Годишњем плану рада. Одржано је 5 састанака Педагошког колегијума – 

12.9.2019.године, 2.10.2019.године, 6.11.2019.године, 4.12.2019.годин и 9.1.2020.године.  

Прво наставничко веће је у августу месецу заокружило прошлу школску годину и 

отворило нову. Наставничко веће за крај првог класификационог периода, одржано је 

4.12.2019.године.  

Овом данашњом, 3. седницом завршавамо прво полугодиште 2019/2020. године. На 

седницама смо се бавили основним, али и ванредним темама, пре свега реализацијом 

наставног плана и програма, успехом и дисциплином ученика, успехом ученика на 

колоквијумима и осталим проверама знања, реализацијом додатне и допунске наставе, 

анализом рада стручних актива, већа и тимова и другим питањима од значаја за оптимално 

функционисање школе и дома. 

На састанцима педагошког већа и педагошког колегијума, бавили смо се питањима од 

значаја за унапређење образовног и васпитног процеса: усклађивањем распореда часова на 

оон и мн, поштовањем индивидуалних распореда ученика и мерама које би помогле тамо 

где је то било проблем, као организовањем ваннаставних и рекреативних садржаја, као 

што је излет за ученике школе. Ту бих напоменула, да, захваљујући средствима које је 

школа остварила током летњег распуста и то радом помоћних радника, радника у кухињи 

и дела администрације, могли смо да приуштимо 2 излета о трошку школе: за ученике 

млађег узраста одредиште је било Виминацијум и Сребрно језеро, а за ученике старијег 

узраста Ниш и знаменитости које овај град пружа. Носиоци активности били су 

наставници ООН и васпитачи. Такође, од других садржаја, ученици су били на 

позоришној представи „Госпођа Министарка“ у Народном позоришту у Београду, такође 

комплетно финансираној од стране школе. Мишљења сам да је неопходно, кроз разоноду,  

ученицима пружити и друге занимљиве садржаје и тако употпунити њихове редовне 

наставне програмске садржаје.  

Ученици су у организацији школе присуствовали концерту виолинисте Дарка Коџаса који 

већ неколико година одржава мастер-клас виолине у нашој школи. Такође, ученици 

челисти су у Нишу, са Нишким Симфонијским оркестром, одслушали и својим 

присуством подржали солистички наступ нашег уметничког руководиоца са ФМУ, 

Драгана Ђорђевића.   

На састанцима Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе , чији сам координатор, 

и у овој школској години настављамо да разматрамо резултате самовредновања, резултате 

анализе стања школе (јаке и слабе стране) и путем предлога и идеја донесемо конкретне 

мере за њихово побољшање. Једна од реализованих мера је опремање школе савременим 

наставним средствима, конкретно за ООН, за кабинете за физику и математику, за 

биологију и хемију, за историју и географију, за информатику, српски језик и стране 

језике, као и за физичко васпитање. Од добијених средстава за ту намену, утрошено је 

475.000,00 динара.  
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Примећено је велико залагање и сарадња међу наставницима општеобразовне наставе, те 

су међупредметна корелација, као и осавремењивање наставног процеса, довели до 

општег напретка у интересовању, раду и резултатима ученика.      

Урадили смо и рестаурацију и уређивање дела хола школе, који је био мрачан и 

нефункционалан. Одстрањена је дотрајала ламперија и постављен кнауф, окречено је и 

једним светларником осветљен простор, а украсила га је и гарнитура за седење, коју 

користе ученици и запослени, а и гости ће достојанствено моћи да буду примљени. 

У процесу смо озелењавања, уређивања и ограђивања нашег раскошно пространог 

дворишта. 

Учествовала сам у раду Актива директора основних и средњих школа Ћуприје, у 

питањима од заједничког интереса, али тамо где тога није било, као што је предлог 

локалне заједнице за промену радног времена, тј. почетка наставе од 7:30 који је 

успостављен због концесије превоза, то нисмо ни применили (будући да ни један наш 

ученик или запослени не користи ту услугу).  

Редовно сам присуствовала састанцима Школске управе Јагодина, као и Министарства  

просвете, Сектор за ученички стандард и однедавно састанцима Школа од посебног 

интереса за Републику Србију, што је отворило велика врата за материјално побољшање 

стања наше школе, на основу постојећег стања, али и наших посебних захтева. 

На наш захтев, са помоћником директора и шефом рачуноводства, примљене смо на 

састанак код помоћника Министра сектора за Ученички стандард, везано за неколико 

наших захтева:  

1.средства за промену столарије у холу школе, трпезарији, зборници и администрацији. 

Мислим да смо довољно образложили неопходност добијања истих, ради уштеде 

енергената, успостављања бољих услова живота и рада, па се надамо да ће нашу 

апликацију на конкурс овог пута уважити. Резултати се очекују у марту или априлу. 

2.добијање средстава за путне трошкове запослених  

3.захтев за допуну и добијање неопходних радних места који се финансирају из овог 

сектора. 

Сарадња са локалном заједницом у првом полугодишту: 

1. учешће камерних ансамбала на отварању и затварању традиционалних „Матићевих 

дана“. Треба напоменути да су наши ученици били награђени од стране библиотеке, која 

је организатор ове манифестације, за књижевне и друге радове.  

2. наступ квартета на националној прослави патолога у Ћуприји. 

 

 

 



 
 

26 

Наступи ученика: 

1. Већ у септембру месецу, гудачки квартет је наступио на светском конгресу педијатара у 

Београду, за који смо позвани из наше болнице, са којом имамо одличну сарадњу у 

неговању здравља наших ученика. 

2. Велики оркестар, који је припремио проф. Драган Мирчић, наступио је на концерту у 

знак сећања на композитора и диригента Александра Вујића, у Коларчевој задужбини, 17. 

октобра, извевши његово познато „Српско коло“. 

3. Из Центра за музику Коларчеве задужбине контактирани смо и пружена нам је прилика 

да наш квартет добије ту част да ради са чувеним „Емемрсон“ квартетом из САД-а.  

Осим традиционалног концерта у Галерији САНУ, залагањем шефа Музичког већа, током 

овог полугодишта успоставили смо сарадњу и добили простор Атријума Народног музеја, 

те смо у том новоотвореном импозантном простору одржали концерт солиста и камерних 

ансамбала, у новембру месецу. Радићемо на томе да тамо и убудуће редовно наступамо. 

Поново смо оживели реализацију семинара од стране професора са ФМУ, и то: контрабаса 

(Слободан Герић), виолине (Ивана Аћимоски), виоле (Љубомир Милановић) и виолончела 

(Дејан Божић). То је веома корисно за ученике, пре свега због наставка школовања, тј. 

уписа на овај факултет. За сваки од ових мајсторских курсева, одређени су носиоци 

активности међу професорима главног предмета, што су они професионално одрадили.  

Семинар за челисте одржала је и проф. Ивана Попарић из Холандије, пореклом из Србије, 

Београд, која је са нашом корепетиторком Јованом Николић одржала реситал у Великој 

градској сали, наступила соло са проф. Жељком Ивовићем, који је за ту прилику 

припремио Мали оркестар који их је пратио и одржала мастер-клас свим заинтересованим 

ученицима.  

На годишњој Скупштини ЗМБШС, у новембру месецу, именована сам за одговорно лице 

које је пратило ученике свих музичких школа Србије на зимску турнеју по Италији, 

европског  ESYO оркестра младих, под вођством маестра Коретија, у чијем раду је 

учествовало 12 ученика наше школе, који су чинили већину гудача овог симфонијског 

оркестра. Турнеја је одржана од 13.-24. децембра, са припремама у италијанском градићу 

Маринело и концертима у 5 градова Италије. Имали смо одличне услове за пробе, мени је 

поверен рад са секцијом виолина, услови су били одлични и осим стицања драгоценог 

искуства у великом оркестарском апарату, ученици су имали и друге туристичке садржаје 

у којима су могли да уживају.      

Наставили смо сарадњу са Фондацијом „Добар глас“, чији су чланови присуствовали и 

концерту у Галерији САНУ, али и нашој Новогодишњој приредби, којом приликом су 

свим ученицима, сада већ традиционално, даривали пакетиће.  

У посети нам је био и изврсни украјински пијаниста Јуриј Кот, који већ низ година 

професионално сарађује са појединим нашим професорима и који је, на наше 

задовољство, 21. јануара у камерној сали одржао реситал. 
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Професионални контакти са нашим уметницима у свету, довели су нам и флаутисткињу и 

композиторку Дијану Бошковић из Минхена, која је одмах након посете школи почела да 

компонује композицију за оркестар коју жели да нам посвети. 

Новоформирани „Средњи оркестар“ са којим ради проф. Милош Чорлија, традиционално 

је наступио на манифестацији прославе Св. Саве у Сокобањи, у организацији друштва 

„Сава“, са којима успешно сарађујемо већ 25 година.  

А на Савиндан, у просторијама школе, ми запослени и наши ученици, свечано смо, 

одржавањем приредбе коју су припремили васпитачи и наставници, прославили школску 

Славу. 

Настављамо даље са унапређивањем услова за рад и боравак у нашој школи, како 

ученицима, тако и наставницима, што ће олакшати достизање високо постављених циљева 

наше јединствене установе.  

Друго полугодиште је, захваљујући одличној организација наставе и рада запослених, 

кренуло да се убрзава, да се припремају програми ученика за предстојећи колоквијум, 

такмичења и концерте, не реметећи и несметано одвијање њихових редовних активности. 

Светли тренутак ове школске године је учешће гудачког квартета, који води проф. 

Симонида Пешић, на такмичењу „Rondo Young Artists“ у Њујорку, где је постојала 

могућност да се, због даљине, конкурише снимком са извођењем једне композиције. 

Крајем фебруара сазнали смо за резултат - 1. награда и позив за наступ на концерту 

првонаграђених у чувеном Карнеги холу у Њујорку. Имали смо среће, јер су се на наш 

мали апел јавили људи добре воље, расположени да помогну младе, надарене уметнике. 

Обавила сам неколико разговора са потенцијалним донаторима, како бих им што боље 

приближила причу наше школе. Тако су Срђан, Елвис, Лука и Драгош, са својом 

професорком, отпутовали и боравили у Њујорку од  4.- 8. марта, наступили на концерту, 

стекли музичке пријатеље из многих земаља и обишли „нови свет“.  

Дана 13.марта урадили смо штимовање клавира као припрему за колоквијум, сумње су већ 

постојале а затим су се и обистиниле – 15. марта проглашено је ванредно стање услед 

пандемије изазване вирусом CoV19. Неочекивано и готово нестварно. Већина ученика до 

краја школске године није ни крочила у школу. 

Током ванредног стања, наставници су на најбољи могући начин наставили да раде са 

својим ученицима, васпитачи да одржавају контакте и пружају помоћ у незавидној 

ситуацији у којој су се деца нашла, администрација на функционисању школе, а помоћно 

– техничко особље на одржавању објекта.    

Сви неопходни састанци и консултације у том периоду, успешно су одржавани на даљину.   

Завршили смо наставну 2019/20. годину, не онако како смо мислили да ће бити, већ онако 

како смо морали. Нисмо учествовали на такмичењима за која смо се спремали, нити 

одржали све концерте које смо планирали. Припреме за испите смо организовали у прве 

две недеље јуна за мале и велике матуранте, испите одржали током треће недеље јуна, а 
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пријемне у четвртој. Упркос ванредним условима у којим смо се нашли, ученици су се, уз 

помоћ својих професора, сјајно спремили за матурске и дипломске испите и веома 

успешно извели своје програме и показали добро знање и из солфеђа. Цела организација 

доласка, боравка и рада, била је у складу са препорученим мерама хигијенске и 

здравствене заштите од епидемије која нас је снашла у земљи, али и у целом свету. Моја 

највећа брига је била да све прође пре свега безбедно по здравље ученика и запослених. 

Веома сам задовољна што је тако и било и што је боравак ученика у посебним условима 

прошао без иједне непожељне ситуације. 

Захвална сам свим професорима на посвећеном раду, стручним сарадницима и 

администрацији на одличној подршци, као и комплетном помоћном особљу које је 

учинило да школа блиста (то је већ дуже време тако), као и особљу кухиње, који су кували 

по жељи деце. 

За ученика генерације школске 2019/20. године изабрана је Николина Маричић, чији је и 

дипломски, одлуком музичког већа, изабран за најбољи дипломски испит. То је заслужени 

резултат, након низа година година марљивог рада и сарадње са свима нама, и Николине и 

њеног професора Боже Радосављевића.  

Валентина је најбоље пласирани гудач на ФМУ у Београду, Јелисавета такође одлично 

пласирана на ранг листи ФМУ у Београду, Петар је остварио висок пласман на пријемном 

на Академији уметности у Новом Саду, као и Катарина, а Милана је остварила изузетан 

успеху у Нишу, као једини виолиниста на буџету, а очекује и резултат са пријемног у 

Словенији. 

Честитам и свим професорима дипломаца, као и клавирским сарадницима на посвећеном 

раду и резултатима које су остварили са својим ученицима! 

Поново смо оправдали своје постојање и изузетност одличним пласманима на ранг 

листама факултета. Завршило је њих 6, а примили смо нових 7 ученика.  

Упркос новој димензији рада и понашања због пандемије вируса, желим да верујем да 

ћемо успешно наставити своју мисију да образујемо и уметнички обликујемо младе 

таленте. Припремили смо нову школску годину, са организацијом која је произашла је из 

пажљивог разматрања и одговорног приступа безбедности и здравља ученика и 

запослених, а у складу са безбедносним препорукама из Министарства, све у нади да ћемо 

у догледно време изаћи из ове ситуације, или јој се што безболније прилагодити.  

Као и сваке године, радило се на на одржавању и реновирању школског објекта. Осим 

редовног сервисирања и одржавања објекта и школских добара, током лета реновирали 

смо и школске тоалете, који сада имају савремен изглед и модерније апарате. 

Радим на озелењавању школског дворишта и коришћењу зелених површина, што ће и 

ученицима и запосленима омогућити да у пријатном окружењу проводе и радно и 

слободно време. Цела ова ситуација утицаће на повратак човека природи, а ми имамо 

среће да нас окружује велелепно двориште које је потребно одржавати, улепшавати и 
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користити простор за што пријатнији боравак ученика, запослених и гостију. Све је то 

изводљиво захваљујући одличним сарадницима који на томе раде. 

Несметано функционисање нашег сложеног механизма, где се свака настава и ваннастава 

одржава у датим терминима, без ремећења свега осталог, а водећи рачуна о свим важним 

факторима за несметан рад, омогућила је Зорана Првуловић Мирчић, помоћник директора, 

у сарадњи са стручним сарадником Иваном Ћирић. За израду ових распореда, не постоји 

ниједан софтвер. 

Током летњег распуста, троје ученика је, у оквиру 1. етапе на такмичењу „Охридски 

бисери“ послало свој снимак и успешно прешло у 2. етапу. Захваљујући конкурсу којим 

смо као школа аплицирали код Министарства културе и добили извесна средства, наши 

ученици Јована Удовић, Урош и Нађа Комленић, у пратњи проф. Оливере Хиршер и 

директора, отпутоваће у Охрид како би узели учешћа у 2. етапи овог, од EMCY 

асоцијације, признатог такмичења. Леп завршетак 2019/20. школске године. 

Нека нам наредна школска година буде лакша и боља од претходне. Радићу на 

обезбеђивању што бољих услова живота и рада, као и квалитетног кадра, уз очекивање да 

сви запослени својим посвећеним радом дају допринос, како бисмо у ово турбулентно 

доба могли да наставимо своју мисију, у нашој малој оази музике. 

Директор школе, 

Данијела Јовић 

 

 4.4. Извештај о раду помоћника директора  

У току школске 2019/20. године, помоћник директора реализовао је следеће активности:  

• Учешће у изради  решења наставника за четрдесеточасовну радну недељу  

• Подела ученика у класе наставника музичке наставе  

• Израда распореда часова општеобразовне наставе, распореда часова наставника 

музичке наставе и индивидуалних распореда ученика 

• Расподела наставника и ученика у кабинетима, учионицама и собама  

• Израда распореда рада васпитача по месецима 

• Организација седница одељењског музичког и општеобразовног већа 

• Учешће у раду стручних већа, актива и тимова 

• Организација колоквијума, смотри, годишњих и матурског испита 

• Учешће у организовању семинара за наставнике и васпитаче школе и похађање 

истих 

• Сарадња са наставницима, васпитачима и стручним сарадницима у вези са вођењем 

педагошке документације и решавањем конкретних васпитних проблема 

(изостајање са наставе, конфликтне ситуације, недостатак дисциплине и други 

проблеми) 
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• Сарадња са родитељима у вези решавања васпитних, образовних и других 

проблема и потешкоћа одвијала се путем индивидуалних састанака, разговора, на 

састанцима тимова за појачан васпитни рад 

• Учешће у изради Плана рада школе за школску 2019/20.годину и у изради 

Летописа за школску 2018/19. годину  

• Учешће у уређењу интернет презентације школе 

• Организовање замена за одсуте наставнике и васпитаче 

• Учешће у раду комисија за проверу савладаности програма за увођење 

приправника у посао наставника, васпитача, стручног сарадника 

• Учешће у раду комисије за интервјуисање кандидата за пријем у радни однос 

• Учешће у раду комисије за разматрање исправности пријава за конкурс за пријем у 

дом школе 

Зорана Првуловић Мирчић, 

помоћник директора школе  

 

 4.5. Извештај о раду психолога школе  

Стручни сарадници-психолози су се бавили следећим делатностима у школској 

2019/20.години:  

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

• Координатор Комисије за израду Годишњег извештаја о раду школе 

• Координатор Kомисије за израду Годишњег плана рада школе 

• Израда Летописа школе  

• Учешће у изради све неопходне документације за почетак школске године 

• Учествовање у изради акционих планова стручних актива, тимова, већа и других 

органа школе; 

Праћење реализације програма и вредновања рада школе 

• Праћење и вредновање образовно-васпитног рада на општеобразовној и музичкој 

настави, писање ивештаја о педагошко-инструктивном раду  

• Израда и  обрада података анкете која је спроведена онлајн ( сајт школе) а у вези са 

квалитетом рада онлајн наставе са ученицима; 

• Праћење рада наставника на општеобразовној и музичкој настави и васпитача у оквиру  

онлајн наставе/активности преко недељних извештаја о реализацији. 
 

Рад са васпитачима и наставницима 

Током школске 2019/20.године стручни сарадници су обављали разговоре са 

наставницима и васпитачима у циљу индивидуализације васпитно-образовног рада, 

односно наставе на основу уочених потреба, интересовања и способности деце, 

односно психолошке процене индивидуалних карактеристика ученика (способности, 

мотивације, особина личности) и остварености образовних постигнућа у школи. 
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 Рад са наставницима 

• Стручни сарадник је обављао индивидуалне разговоре са наставницима и давао 

повратну информацију о квалитету одржаног часа уз сугестије ради унапређења 

процеса образовно– васпитног рада. 

• Током школске године редовно је прегледао евиденцију образовно-васпитног рада 

       наставника на општеобразовној и музичкој настави. 

• Сарадња са наставницима реализована је и кроз рад тимова за појачан васпитни рад са 

ученицима у оквиру васпитних и  васпитно-дисциплинских поступака. 

• Као стални члан Комисије за проверу савладаности програма за увођење приправника 

у посао, учествовао је у раду Комисије и писао извештај о реализованом часу 

(кандидати: Јована Тодоровић, Немања Живановић, Јелена Василијевић) 

• Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен  

психолошки узрок неуспеха у достизању захтева образовних стандарда као и појава 

неадаптабилних  облика понашања и предлагање мера за њихово превазилажење.  
 

Рад са васпитачима  

• Сарадња са васпитачима се одвијала свакодневно током целе школске године. Стручни 

сарадници су активно били укључени у решавање проблема и потешкоћа у вези са: 

прихватањем правила понашања у школи и дому, адаптацијом на живот и рад у дому и 

школи, решавањем конфликата међу вршњацима, специфичним тешкоћама у процесу 

учења ( дефицит пажње, хиперактивност..);  

• Сарадња са васпитачима реализована је и кроз рад тимова за појачан васпитни рад са 

ученицима у оквиру васпитно-дисциплинских поступака;  

• Током школске године редовно је прегледао евиденцију васпитно- образовног рада; 

• Кроз спровођење саветодавног рада, стручни сарадници су пружали подршку у раду са 

ученицима код којих су уочене појаве неадаптивних облика понашања и предлагање 

мера за њихово превазилажење. 

• Од ове школске године уведен је и саветодавни рад са васпитачима у циљу 

оснаживања њихових компетенција за рад, сарадњу, решавање конфликтних ситуација 

(једном месечно). 
 

Рад са ученицима  

• Учешће у организацији пријемног испита, тестирање кандидата (РЕВИСК, Тест 

зрелости за школу – проширена верзија, Прогресивне матрице за млађи старији узраст, 

Харис – Гудинаф тест ), израда извештаја психолога на основу прикупљених података 

путем тестовног материјала, опсервацијa ученика током тестирања и структуиранi 

интервју са родитељима;  

• Праћење процеса адаптације и пружање подршке ученицима у савладавању тешкоћа у 

процесу адаптације путем свакодневне размене информација са дежурним 

васпитачима, кроз: активно учешће у раду Педагошког већа; сарадњу са разредним 
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старешинама на општеобразовној и музичкој настави; сарадњу са родитељима 

ученика; разговоре са ученицима; опсервацијa понашања ученика на часовима 

општеобразовне и музичке наставе, као и кроз васпитне и слободне активности 

ученика;  

• Стручни сарадници су активно били укључени у решавање проблема и потешкоћа у 

вези са:  

      ➢ Прихватањем правила понашања у школи и дому  

      ➢ Адаптацијом на нов ритам живота и рада  

      ➢ Решавањем конфликата међу вршњацима  

      ➢ Акцедентним кризама  

      ➢ Емоционалним и социјалним тешкоћама  

      ➢ Развојним потешкоћама (редовно вођена евиденција у оквиру досијеа ученика)  

• Стручни сарадници су организовали и координирали рад тимова за појачан васпитни 

рад са ученицима који су вршили повреде правила понашања у школи или се нису 

придржавали одлука директора и органа школе. 

 

У оквиру покретања појачаног васпитног рада, стручни сарадници су обављали 

редован саветодавни рад са ученицима који су били у процесу васпитно-дисциплинског 

поступка. 

 

Рад са родитељима/старатељима 

• Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су од значаја за 

      упознавање детета, односно ученика и праћење његовог развоја (досије ученика). 

• Саветодавни рад са родитељима ученика код којих су уочене потешкоће: у адаптацији 

на нову школску и домску средину, у праћењу наставе (проблеми концентрације и 

мотивације, неадекватна припремљеност детета за полазак у школу), у вези са 

понашањем ученика на настави и ван наставе (поштовање правила, приватање граница, 

односи са вршњацима). 

• Подршка јачању родитељских компетенција, нарочито информисањем о психолошким 

карактеристикама њихове деце у оквиру индивидуалних консултација. 

Сарадња са родитељима реализована је и кроз рад тимова за појачан васпитни рад са 

ученицима у оквиру васпитно-дисциплинских поступака. 

 

Сарадња са директором и помоћником директора 

• Учествовање у раду Комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао 

      васпитача, односно наставника, стручног сарадника; 

• Свакодневна сарадња са директором у процесу организације и праћења реализације 

      активности у оквиру образовно- васпитног процеса; 

• Сарадња са помоћником директора у процесу организације наставе и израде распореда 

часова групне и индивидуалне наставе. 
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• Сарадња са директором и помоћником директора кроз заједнички рад у стручним 

већима, органима, тимовима и активима; 

 

Рад у стручним органима, активима и тимовима 

Учествовање у раду: 

• Наставничког већа 

• Одељенских већа 

• Педагошког већа 

• Стручног већа за општеобразовне предмете 

• Стручног већа за инструменталне и теоријске музичке предмете 

• Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

• Стручног актива за школско развојно планирање 

• Стручног актива за развој школског програма 

• Стручног актива за инклузивно образовање 

• Тима за маркетинг школе 

• Тима та каријерно вођење и саветовање 

• Тима за обезбеђивање квалитета рада установе 

• Учествовање у раду тимова установе који се образују ради остваривања одређеног 

задатака. 

 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

o Вођење евиденције о:  

➢ извршеним анализама, 

➢ истраживањима,  

➢ психолошким тестирањима,  

➢ педагошко-инструктивном раду,  

➢ саветодавном раду са ученицима, наставницима, васпитачима, родитељима. 
 

o Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који садржи 

личне податке о деци, односно ученицима ( израда електронских досијеа ученика) 

Стручно усавршавање 

1. Диференцијација у настави“, стручни скуп, Учитељски факултет, Јагодина- 

5.12.2019.године 

2. Тренинг вештина комуникације и самопоуздања- асертивни тренинг - 20 сати 

(6.10.2019.године, 13.10.2019.године, 20.10.2019.године, 27.10.2019.године) 

3. Саветодавни разговор - примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима, К3, 

П4 8 бодова, 11.01.2020.године 
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4. Инклузивно образовање и индивидуални образовни план, К2, П2, 16 бодова, 1.02.-

2.02.2020.године 

Стручне сараднице-психолози 

Током одржавања наставног и васпитног процеса на даљину ( онлајн) у периоду од 

17.3.2020.године до 31.5.2020.године стручни сарадници су пратили реализацију  

наставног процеса, учествовали  у планирању и организацији кроз: 

o праћење планирања и реализације наставног процеса и израда базе података 

оперативних планова рада наставника ( на недељном нивоу). 

o израда извештаја за Школску управу у Јагодини , на недељном нивоу 

o координација са предметним наставницима, наставницима разредне наставе, 

ученицима и родитељима у циљу решавања проблемских ситуација. 

o редовно обавештавање запослених о дописима Министарства просвете а у вези са 

наставом на даљину и ажурирање обавештења на сајту школе. 

o израда упитника за наставнике, родитеље и ученике у вези са проценом квалитете 

наставе на даљину, обрада података. 

o организација одељенских и наставничких већа на даљину, израда записника након 

одржаних седница. 

o организација годишњих испита и пријемног испита. 

o учешће у организацији рада школе након завршетка ванредног стања уз поштовање 

свих мера заштите и превенције 

o и други послови по налогу директора и помоћника директора. 

 

Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог 

Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог 

 

 

  4.6. Извештај о раду организатора практичне наставе 

 
У школској 2019/20. години, организатор пректичне наставе радио је на следећим 

задацима:  

• Учешће у изради распореда часова наставника и ученика са часовима практичне 

наставе (групни и индивидуални распореди)  

• Учешће у изради распреда наставника и ученика у кабинетима и учионицама. 

•  Анализа распореда часова и уношење потребних измена 

• Учешће у раду стручних већа, актива и тимова (педагошки колегијум, наставничко 

веће, стручно веће за музичке инструменталне и теоријске предмете, педагошко 

веће, стручни актив за школско развојно планирање, тим за заштиту деце од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, тим за професионални 

развој и стручно усавршавање, тим за каријерно вођење и саветовање, тим за 

маркетинг школе, тим за обезбеђивање квалитета и развој установе) 

• Учешће у набавци материјала за наставу и опремање кабинета за општеобразовну и 

музичку наставу. 
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• Координација и праћење одвијања часова и помоћ директору у вези са пословима 

везаним за часове практичне наставе  

• Учешће у организацији концерата и у припреми извештаја за интернет 

презентацију школе  

• Присуство школским приредбама (новогодишња припредба, приредба поводом 

обележавања Св. Саве) и рад на припреми фотоматеријала; учешће у припреми 

извештаја за сајт школе 

• Сарадња са директором и помоћником директора на изради предлога за визуелни 

идентитет школе 

• Сарадња са директором и помоћником директора у циљу унапређења квалитета 

наставе 

Ивана Ћирић,  

организатор практичне наставе 

 

 4.7. Извештај о раду библиотекара школе  

Септембар - На почетку школске године развстани су уџбеници за општеобразовну и 

музичку наставу. Ученици су доносили своје радне свеске, читанке и нотни материјал из  

претходних разреда, а према списковима потребних уџбеника узимали што је потребно.  

Достављен је списак нових наслова за библиотеку које је израдио библиотекар у сарадњи 

са наставником српског језика и књижевности и наставницима разредне наставе.  

Октобар - Комплетиран је списак потребних књига за школску библиотеку. Планирана је 

посета Сајма књига у Београду која није реализована. Школски библиотекар је радио на 

популаризацији књига помоћу паноа и каталога са новим насловима. Школска библиотека 

је обогаћена са 58 књига из донација и 87 новокупљених књига, углавном за ученике 

нижих разреда. Књиге су уредно обележене и пописане.  

Новембар - Рад напромоцији књига и акцији „Књига за под главу“  за коју смо израдили и 

плакат. Настављена је акција донирања књига па је том приликом помоћник директора 

Зорана Првуловић Мирчић поклонила 58 наслова из своје кућне библиотеке.  

Децембар - Децембар је, по правилу, сав у припремама за новогодишњу прославу био 

пропраћен низом манифестација као што су украшавање школе, припрема приредбе, 

концерти.. У сарадњи са децом старијег узраста школски библиотекар је имао прилог о 

лепом рецитовању песама. Такође, сарађивао је са колегама и ученицима приликом 

организације целе приредбе. Са групом ученика 4. разреда разговарали смо о женском 

роману на примеру „Књиге за Марка“ Светлане Велмар Јанковић.  Са појединим 

ученицима обрађивали смо гласовне промене, граматику, бавили се анализом реченице и 

дефинициојм музичке реченице. Ученицима су дате препоруке за читање према 

појединачном списку, а деветнаесторо ученика је добило једну или две књиге за читање у 

току распуста.  
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Настављена је акција донирања књига школској библиотеци под слоганом „Једна књига за 

моју библиотеку“.  

Јануар - Поред свакодневног рада на издавању књига, ажурирању администрације и 

разговора о прочитаним књигама са ученицима средњих школа, вођени су разговори о 

писцима Андрићу, Гетеу, о поезији и поетском, као и о стиховима којима је 

припремљеним за приредбу поводом обележавања школске славе Светог Саве. Са 

ученицима средњих школа и ученицима старијих разреда наше школе библиотекар је 

сарађивао приликом израте темата за писмене задатке,током анализе „Хасанагинице“ и 

„Диобе Јакшића“, Андрићеве приповетке „Мост на Зепи“, затим су вођени разговори на 

тему женских ликова у романима Добрице Ћосића. Такође, билиотекар је израдио 

препоруку књига руских писаца за читање (руски класици). 

Фебруар - Поред свакодневног издавања књига и разговора и препорука од стране 

библиотекара, као и присуствовање часовима српског језика и књижевности, консултација 

са наставницом Весном Антић, библиотекар је доприоносио квалитету и занимљивости 

часова. Планирано је, да на основу података забележених у књизи за издавање књига, 

доделимо награду ученику који је највише књига прочитао за ову школску годину. У томе 

нас је спречила ванредна ситуација.  

У време ванредне ситуације, школски библиотекар је одржавао комуникацију са 

ученицима путем телефона и порука. Ученицима су слати спискови књига, поштујући 

жеље за књигом које су деца тражила. На њихов захтев слат је и списак омиљених књига 

из ђачког периода библиотекара који је касније проширен насловима омиљених филмова. 

Заузврат, ученици су прослеђивали препоруке музичких дела које би требало чути.  

Гордана Радуловић, 

библиотекар 

  

 4.8. Извештај о раду нототекара школе  

Током школске 2019/2020. године, а према годишњем плану рада нототеке Школе за 

музичке таленте у Ћуприји реализоване су све наведене делатности које стоје како у опису 

посла нототекара тако и у годишњем плану за наведену школску годину. Осим издавања 

нотног материјала (музикалија, стручне литературе и носача звука) и рада са корисницама, 

током ове школске године настављен је процес дигитализације нотне грађе, селекције и 

класификације постојеће и новопристигле нотне грађе, набавка књига и стручне 

литературе, архивирање остале грађе (најава концерата, мајсторских курсева, дипломских 

концерата). 

Просторија нотетеке и библиотеке коришћена је не само за реализацију наставних 

активности у које улазе и додатна и допунска настава, већ је коришћена и за 

преслушавање снимака концерата одржаних током школске године, припремање 

презентација ученика, упознавање са новом музичком грађом и уџбеницима, израду 

домаћих задатака.  
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Током ове школске године, у оквиру описа посла нототекара било је и писање извештаја 

са одржаних јавних часова, концерата како у школи тако и у другим културним 

институцијама у земљи, мајсторских курсева и дипломских испита.  

Од тренутка проглашњења ванредног стања услед пандемије вируса Ковид -19, просторија 

школске нототеке није коришћена те су и планиране активности биле обустављене и 

сведене на минимум. 

Дуња Савић,  

нототекар  

 

 4.9. Извештај о раду Наставничког већа  

Наставничко веће у Школи за музичке таленте чине наставници музичке и 

општеобразовне наставе, васпитачи и стручни сарадници.  

Током школске 2019/20. године одржано је седам осам овог већа, од којих су последње 

четири одржане на даљину услед епидемиолошке ситуације у  Србији. 

На одржаним састанцима чланови већа су анализирали и утвђивали успех и владање 

ученика на општеобразовној и музичкој настави, анализирали реализацију наставног 

плана и програма и планираних васпитно-образовних активности. Усклађивани су 

термини провера знања са припремама ученика за учешће на такмичењима (Републичко 

такмичење музичких и балетских школа, Такмичење младих солфеђиста у Пожаревцу...) и 

концертима (Гала концерт Фондације Добар Глас, ....). Такође, анализиран је рад стручних 

актива и тимова и верификване су измене у организацији појединих актва и тимова школе. 

С обзиром на то да су претходне школске године све учионице и кабинети опремљени 

савременим наставним средствима разговарало се и о потешкоћама са којима се 

наставници сусрећу у свакодневној примени и начинима отклањања истих.  

Услед епидемије од марта месеца настава је одржавана на даљину те су чланови већа 

разматрали предности и потешкоће новог начина реализације наставе. Упознати су и са 

новим програмима -Програм подршке новоуписаним ученицима, Програм увођења 

приправника у посао и Програм подршке наставницима / васпитачима/стручним 

сарадницима који први пут ступају у радни однос у школи.  

Донета је одлука о избору уџбеника за школску 2020/21.годину, одређени датуми за 

колквијуме/смотре и испите (годишњи, завршни матурски, пријемни испит). Формиран је 

тим за израду Годишњег извештаја о раду школе за школску 2019/20.годину и тим за 

израду Годишњег плана рада школе за школску 2020/21.годину.  
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 4.10. Извештај о раду Педагошког колегијума  

У школској 2019/20.години, чланови Педагошког  колегијума  одржали су пет састанака.  

Р.б. Име и презиме Предмет који наставник предаје/представник  

1.  Данијела Јовић Директор и координатор тима за обезбеђивање квалитета и 

развој установе  

2.  Зорана Првуловић Мирчић Помоћник директора  

3.  Јована Тодоровић Председник стручног већа за оон 

4.  Милица Младеновић Председник стручног већа за мн и координатор тима за 

маркетинг школе  

5.  Ивана Ћирић Председник стручног актива за школско развојно планирање  

6.  Жељко Ивовић  Председник стручног актива за развој школског програма  

7.  Горан Николић  Координатор тима за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања  

8.  Весна Андрејић Координатор стручног тима за инклузивно образовање  

9.  Јасна М. Стојановић  Координатор тима за самовредновање рада школе  

10.  Татјана Петровић  Координатор тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва  

11.  Ели Крстева  Координатор тима за професионални развој и стручно 

усавршавањње 

12.  Марина Ђорђевић Координатор васпитне службе  

13.  Дуња Савић Координатор тима за каријерно вођење и саветовање  

Уз месечно заказивање које се одвијало путем електронске поште, члановима колегијума је 

на разматрање слат и записник са претходног састанка. То је омогућило ефикаснији рад 

овог тела и континуирано вођење састанка.  

Након конститутивног састанка, одређивања фиксног  термина одржавања састанака (прва 

среда у месецу, 12:00 часова) и усвојеног програма рада за школску 2019/20.годину, 

чланови су разматрали значајне теме у вези са организацијом живота и рада у школи са 

домом ученика:  

• Усвајање предлога плана стручног усавршавања; 

• Анализа резултата иницијалних тестова; 

• Разматрање програма рада додатне и наставе за подршку ученицима који спорије 

напредују; 

• Избор секција за школску 2019/20.годину и усвајање плана рада; 

• Усаглашавање писаних провера знања дужих од 15 минута; 

• Организација Дечије недеље; 

• Организовање једнодневних излета ученика; 

• Редовно извештавање о реализацији годишњег плана стручног усавршавања 

запослених, по секторима; 

• Извештаји о концертној делатности ученика и наставника 

• Организовање мајсторских радионица за ученике школе; 
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• Планирање педагошко-инструктивног рада директора и стручних сарадника; 

• Организовање колоквијума; 

• Маркетинг школе; 

• Организовање и извештаји о реализацији слободних и ваннаставних активности; 

• Разматрање и усвајање извештаја о раду ментора и приправника у текућој школској 

години; 

• Организација акредитованих семинара за запослене; 

• Извештавање о реализованим јавним часовима. 

 

 4.11. Извештај о раду Педагошког већа 

У  школској 2019/20.години одржано је шест састанака Педагошког већа до почетка 

ванредног стања. Састанци су државани редовно, једном месечно.  

Седницама је присуствовала већина чланова већа: 

 
 

Р.б. Име и презиме  

1.  Марина Ђорђевић, координатор васпитне службе Васпитач 

2.  Дејан Ђорђевић Васпитач 

3.  Горан Николић Васпитач 

4.  Гордана Радуловић Васпитач 

5.  Александра Вулић Васпитач 

6.  Ивана Гавриловић Васпитач 

7.  Ана Николић Васпитач 

8.  Јелена Белошевић Васпитач 

9.  Срефан Петковић Васпитач на стручној пракси  

10.  Стефана Јевтић Ракић Васпитач на стручној пракси 

11.  Милица Миленковић Васпитач волонтер 

 

Теме о којима се разговарало на седницама биле су: 

• Адаптација и социјализација новопримљених ученика 

• Успех и дисциплина ученика, мере за побољшање 

• Хигијена дома 

• Опремљеност дома 

• Квалитетно провођење слободног времена 

• Стручно усавршавање васпитача  

Оно што је било примарно у раду са новоуписаним ученицима је рад на адаптацији и 

социјализацији. Ове школске године није било већих потешкоћа и сви новоуписани 

ученици су се успешно адаптирали на дом, колективни живот, начин рада и услове живота 

у њему. Кроз васпитне теме које су са ученицима обрађиване, упућивани су у технике 
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успешног учења и савладавања градива, начине успешног решавања конфликата настале 

на релацији са вршњацима, наставницима, родитељима и сл. Ослушкиване су њихове уз 

настојање да их васпитачи, у складу са могућностима, и задовоље. 

Слободно време које ученици имају креативно је коришћено кроз радионице, друштвене 

игре, шетње и излете. Васпитачи  су били јединствени у свом приступу ученицима који су 

због непоштовања кућног реда  и правила живота и рада у дому захтевали појачани 

васпитни рад и изрицање адекватних васпитних мера. Проблеми су решавани сталном и 

континуираном сарадњом са родитељима, директором и помоћником директора, стручним 

сарадницама, разредним старешинама и наставницима општеобразовне и музичке наставе. 

Сарадња са родитељима ученика се одвијала током целе школске године. Учешће 

родитеља у праћењу и решавању развојних, адаптацијских и адолесцентних проблема је 

неопходна, како би се на најбољи начин помогло ученицима, нарочито када су у питању 

ученици  којима је у појединим периодима школовања неопходна посебна пажња и 

подршка. Годинама уназад имамо праксу да на почетку и крају школске године одржавамо 

групне родитељске састанке, где родитељи могу да дају своје сугестије, замерке, похвале 

и сл., док се сарадња са њима у току школске године остварује телефонским путем и 

мејлом, будући да  већи део ученика долази из удаљених градова, па је физички немогуће 

да често долазе. 

И ове школске године су васпитачи васпитних група - Ђорђевић Марина, Ђорђевић Дејан, 

Николић Горан и Вулић Александра- обављали разговоре са родитељима и децом, 

потенцијалним ученицима школе, упознали их са амбијентом и начином функционисања 

дома и пружили све потребне информације о истом.  

Марина Ђорђевић,  

координатор васпитне службе  

 

 4.12. Извештај о раду Ученичког парламента  

Ученички парламент се у току ове школске године састао девет пута. 

На првој, конститутивној седници, у складу са Законом о основама система образовања и 

васпитања јавним гласањем изабрани су чланови Ученичког парламента, председник, 

записничар и њихови заменици, као и чланови стручних актива и тимова: 

Р.б. Име и презиме  

1.  Марија Божић Председник 

2.  Љубица Бићанин Заменик председника 

3.  Николина Маричић Записничар 

4.  
Катарина Буљанчевић, 

Николина Маричић 

Проширени састав Школског одбора 

5.  Марта Медан 
Члан Тима за вредновање и самовредновање рада 

школе 
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6.  Љубица Бићанин Члан Стручног актива за школско развојно планирање 

7.  
Петра Липановић 

Љубиша Поповић 

Чланови Тима за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

8.  

Александра Вулић, васпитач 

Илија Најдановић, наставник 

практичне наставе 

Изабрани су и чланови Ученичког парламента из реда 

запослених 

 

Иницијатива ученика односила се на: 

• уређење терасе на спрату са кабинетима;  

• опремање школског дворишта справама за рекреацију;  

• осмишљавање и израда канти за отпадке од старих гума које би биле постављене у 

школском дворишту;  

• осмишљавање мурала за зид у холу школе;  

• уређивање школског клуба и успостављање правила одржавања и понашања; 

• садња и одржавање цвећа у жардињерама у школском и дворишном простору.  

У сарадњи са Управом школе, реализовани су следећи предлози Ученичког парламента:  

• на тераси на првом спрату код кабинета постављење су нове плочице;  

• чланови ученичког парламента су заједно са заинтересованим ученицима осмилили 

дизајн канти за отпадке, али је планирана реализација одлођена због ванредног стања;  

• успостављена је сарадња са дизајнером ентеријера ради уређења школског простора и 

ради проналажења најбољег идејног/ликовног решења за мурал у холу школе 

• ученици су се међусобно организовали како би редовно одржавали хигијену клуба у 

коме проводе своје слободо време (израђен је распоред чишћења Клуба, договорена су 

одређена правила коришћења истог); 

• управа школе је обезбедила саднице за жардињере у школском делу које су посађене 

почетком школске 2019/20. године 

Предлози који нису реализовани у овој школској години, биће реализовани у школској 

2020/21.години.  

Илија Најдановић,  

наставник практичне наставе 
 

 

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА, АКТИВА И ТИМОВА  

5.1. Извештај о раду стручног већа за инструменталне и теоријске музичке предмете  

У школској 2019/20. години, одржано је 8 састанака стручног већа. Чланови већа су се на 

састанцима бавили следећим темама:  

 



 
 

42 

Јун, август - Септембар 

• Распоред ученика по класама, (прерасподела),  класе корепетитора, формирање 

камерних састава; 

•  Формирање распореда целокупне наставе: општеобразовна настава, групна теоретска 

настава, оркестри, индивидуална настава... 

• Договор рада професора и корепетитора по распореду за Камерну салу 

• Одређивање термина колоквијума и испита, на основу Школског календара 2019/20. 

године 

• Израда годишњег плана и програма рада по класама индивидуалне музичке наставе 

• Извештај са одржаног фестивала музичке изузетности „Раванелиус“ 

Октобар 

• Усклађивање термина: Први колоквијум 

• Формирање тимова: расподела дужности 

• Разматрање концертних делатности 

• Разматрање акредитованих семинара 

• Пројекти: 

Корети, Италија: 4 – 14, октобар 

Концерти:  

Коларац - 20. октобар, Омаж Аци Вујићу 

САНУ - Николина Маричић и квартет, 17. октобар, солистички концерт, 

Душан Сковран -16. октобар, Завршан концерт, гости курса Иване Попарић вл.чело 

- Семинари: Сарадња са ФМУ, Београд – Ивана Аћимоски Жикић, виолина  

(18 – 20.октобар), Ивана Попарић, виолончело, (20 – 27. октобар), Лазар Милетић 

(виола 24. октобар) 

Новембар 

• Концертне делатности и термини: 

САНУ - 28. новембар, Концерт ученика школе 

Атријум Народног музеја, Београд – 15. новембар, Концерт ученика школе 

• Солистички Концерти матураната (архива школе) 

1. колоквијум, главни предмет: 4 – 5. новембар 

Семинари сарадња са ФМУ: 

Дејан Божић, вл. чело, Слободан Герић, к.бас и Љубомир Милановић, виола 22 – 24. 

новембар 

Децембар - Јануар   

• Извештај са 1. колоквијума, главни предмет – оцене  

• Први део матурског испита, главни предмет: 3. децембар 

• Колоквијуми и смотре: 

камерна музика, 6. и 12. децембар 
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читање партитура, 12. и 26. децембар 

упоредни клавир, 9. и 23. децембар 

смотра из солфеђа, 17. јануар 

Презентација: 18. децембар, место: клавирски сарадник 

• Семинар: 

      Данијел Петровић, к. бас, 8 -9. децембар 

• Концерти: 

Карнеги хол, Њујорк: 6. јануар, Наступ првонаграшених, 

                                                         квартет школе 

САНУ: 27. јануар, Матија Спасојевић, виолина солистички концерт 

Јуриј Кот, клавир - 22. јануар, Солистички концерт, гост школе 

• Пројекти – Министарство културе и инфрмисања, аплицирање 

                   Корети, Италија – 13 – 24. децембар (архива школе) 

                   Аудиција: Концерт на Коларцу, 21 -30. март, Међународно такмичења 

Музичке омладине – припреме ( програм и солисти) 

Селекција међународних такмичења – одабир такмичарске екипе 

 
 

Фебруар – Март 

• Други колоквијум – аудиција за Реп. такмичење, 17. и 24. март  

• Интернационална такмичења – избор 

Њујорк, 20. јануар - камерна 

Италија: 29. јануар – 2. фебруар – камерна 

Музичка омладина, Београд: 21 -30 март 

      Сонус, Хрватска: 21 – 29. март 

      Давидов, 27. април – 3. мај 

      Коцијан 5 – 9 мај 

     Словачка, Таленти Европе: 29. април – 3. мај 

     Крежма, Хрватска:18. 24. мај 

     Охридски бисери, крајем маја 

• Семинари: 

Сарадња са ФМУ: Марко Јосифоски, виолина, Немања Марјановић, виола, 29. фебруар 

– 2. март 

• Други колоквијум – аудиција за Реп. такмичење, 17. и 24. март 

• Семинари: 

Сарадња са ФМУ: Марко Јосифоски, виолина, Немања Марјановић, виола, 29. фебруар 

– 2. март 

 
Март – Мај  

Настава се регуларно одвијала на даљину, од 16. марта до 31. маја 2020.године 

Све предвиђене концертне активности школе и такмичења 
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су отказана или одложена 

Ревидиран је захтев средстава добијена од Министарства културе и информисања. 

Оцене другог тромесечја (архива школе) 

Сређивање школске документације 
 

 

Јун  

• Припреме учиника 6. и 10. разреда, за текуће завршне испите: 

1 – 12. јун 

• Термини годишњих испита: 

Tеорија, солфеђо: 15 -16. јун 

6. разред: главнои предмет, 17. јун 

Mатурски испит: главни предмет, 18. јун 

Kамерна музика; 19. јун 

Пријемни испит: 22. јун 
 

Јул  
• Детаљни извештај рада Музичког већа 2019/20.године 

• Прерасподела класа 

• Логистичка припрема наставе / на нивоу наше установе/ 

• Формирање концертне сезоне за 2020/21.годину  

• Планирани састнци – август 

• План рада Музичког актива за 2020/21. шк.година 

 

✓ Интерни и Јавни часови 

Током периода до 16. марта 2020.године одржано је 13 интерних и 3 јавна часа. 

 

✓ Предлог измене програма за матурски испит 

Чланови Стручног већа за инструменталне и теоријске музичке донео је одлуку о измени 

програма за први део матурског испита за главни предмет/инструмент (датум 11. децембра 

2019.)  

      

    Програм матурског испита за главни предмет чине две композиције у следећем 

садржају: 

    - Соната - романтична или соната 20. века (у целини)  

    - Виртуозни комад 

 

   Други део матурског испита за главн предмет чини: 

   -Ј. С. Бах: Соло 2 става сонате или партите 

   -2 етиде или каприс 

    - Дело домаћег композитора 

    - Концерт (у целини) 
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✓ Оцењивање: 

За матурски испит из главног предмета 

Стручно веће за инструменталне и теоријске музичке предмете је  усвојило је предлог 

бројчаног оцењивања за оба дела матурског испита. Оцењивање ће бити бројчано од 2 до 

5, са децималама. Оцене ће се сабирати и просеком извлачити закључна оцена на крају 

године. Оцењивање ће се вршити тајно, уз потпис сваког члана комисије. Оцењивање неће 

бити анонимно. 

За све остале разреде из главног предмета 

Стручно веће за инструменталне и теоријске музичке предмете је усвојило  предлог  

оцењивања, уз потпис члана комисије, без изјашњавања.  

Третирање оцена:  

Преглед свих оцена је доступан само тиму стручних сарадника. Стручни сарадници врше 

срачунавање и објављивање оцена, уз потпис председника стручног већа.  

Објављивање и јавно саопштавање појединачних оцена чланова комисије није доступно.  
 

✓ Чланови испитне комисије 

Осим интерне, комисију су чинили и професори са ФМУ, углавном у саставу: 

      Г. Матијевић, М. Јокановић, М. Јосифовски, М. Мисита, С. Сретеновић и Д. Ђорђевић  

 

5.2. Извештај о раду стручног већа за општеобразовне предмете 

Стручно веће је започело са радом на почетку школске 2019/2020. године одабиром 

председника већа и именовањем његових чланова, а затим и усвајањем плана рада и 

планирањем активности. План активности из претходне школске године је делимично 

измењен и допуњен, а све у складу са потребом да планиране активности додатно 

мотивишу и подстакну на истраживачки рад, како ученике Школе за музичке таленте, 

тако и наставнике школе.  

Од  момента верификовања председника и чланова Стручног већа за општеобразовне 

предмете, па до данас, састајали смо се по потреби -  до два пута у току месеца како би 

разматрали, дискутовали, доносили одлуке у вези са тачкама које су предвиђене 

Годишњим програмом рада Стручног већа за општеобразовне предмете. Поред редовних 

месечних састанака, чланови су међусобно, редовно и ажурно комуницирали и путем 

мејла. Током другог полугодишта, начин рада Стручног већа за општеобразовне предмете, 

био је другачији, а све због новонастале ситуације у држави, коју је изазвала пандемија 

вируса КОВИД 19.  Чланови већа су комуницирали путем мејла, а током другог 

полугодишта, састанци су се одржавали онлајн. 

Општеобразовно веће, тј. његови чланови, реализовали су велики број активности током 

првог полугодишта, док су се активности које су биле планиране за друго полугодиште 

делимично одвијале по плану, с обзиром на то да су наставници и ученици започели 

онлајн наставу 17.3.2020.године.  
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На самом почетку школске године, у нашој школи обележени су Матићеви дани и то 

гостовањем песника Радета Јовановића, који је ученицима нижих разреда представио 

своју поезију, док је за старије ученике организован квиз о познавању живота и дела 

Душана Матића. Победник у квизу био је Лука Радојковић, другопласирани у рангу свих 

ћупријских школа. У библиотеци, уз пратњу наставника српског језика и књижвности 

Весне Антић, ученику наше школе Луки Радојковићу уручена је књига, као награда за 

показано знање о Душану Матићу.  

Обележена је и Дечија недеља у нашој школи (гостујућим представама „Бајка о рибару и 

рибици“ и „Аутобиографија“), затим  наступима (плесним, ритмичким тачкама које је 

припремила наставница физичког и здравственог васпитања Драгослава Костандиновић ) 

најмлађих ученика у вртићима „Лептирић“ и „Невен“. У оквиру ове манифестације 

одржан је и конкурс  „Осмехом међу књигама“ – ученици седмог и деветог разреда су 

учествовали у акцији библиотеке града и сликали се међу књигама. Победила је слика 

нашег ученика Уроша Адамовића који је у библиотеци примио књигу као награду за 

учешће, а активност је организовала наставница српског језика и књижевности Весна 

Антић.Учествовање у активностима у организацији Спортског савеза Ћуприје – Крос, 

Бициклом без саобраћаја у центру града и репортаже о реализованим активностима у 

организацији наставнице физичког васпитања, наставница разредне наставе, наставнице 

српског језика и књижевности. 

Организован је и једнодневни излет за ученике школе до Сребрног језера, као и посета 

археолошког налазишта Виминацијум, у септембру. Вођа пута је била наставник разредне 

наставе Јована Тодоровић.  

Остварена је посета Народном драмском позоришту у Београду (представа „Госпођа 

министарка“). Aктивност су реализовале наставница енглеског језика Татјана Петровић, 

наставница српског језика и књижевности Весна Антић, наставница физичког васпитања 

Драгослава Костандиновић, наставница разредне наставеВесна Антић. Посетили смо 

изложбу Саве Шумановића „Шидски пејзаж“ у музеју Хореум Марги.  

Реализоване многобројне корелације (филозофија – српски језик кроз дело А. Камија 

Странац, математика – физичко, физичко – биологија...).  

Припадници МУП-а и Ватрогасне јединице организовали су предавања за ученике 1, 4. 

и 6.разреда на теме у вези са општом безбедности деце. 

Оно на шта смо изузетно поносни, јесте и прво учешће да фестивалу Дечја сцена, са 

представом „Успавана лепотица“. Сви ангажовани ученици и наставници добили су 

захвалнице за ангажовање, уз позив да будемо учесници и наредне године. За 

организацију и реализацију заслужне су Јована Тодоровић, Весна Андрејић, Весна Антић, 

Татјана Петровић, уређењу сценографије допринео је наставник ликовне културе Слађан 

Миленковић. 

За новогодишњу приредбу ученици су приремали драмски текст Бајка из парка, одломке 

из Покондирене тикве и Сумњивог лица у оквиру драмске секције коју организују 
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наставница српског језика и књижевности Весна Антић и наставница енглеског језика 

Татјана Петровић, као и ритмичку тачку Валцер цвећа, за коју су били ангажовани 

најмађи ученици, а припремила је наставница физичког васпитања Драгослава 

Костандиновић. Ученици су са наставницама немачког језика Аном Николић и Дацом 

Стевановић припремили новогодишњу песму. 

Учествовање на наградном литерарном конкурсу „Мој град“ библиотеке у Ћуприји, као и 

учествовање на наградном литерарном конкурсу „Мој пад се претворио у лет“ -Шумарица 

у Крагујевцу, Креативни конкурс Министарства „Моја породица – моја слобода“ 

учествовали ученици деветог разреда и Милана Трујановић. Марта Медан je посебно 

маштовитo одговорила на конкурс филмом - за ученике наше школе организовала је 

наставница српског језика и књижевности Весна Антић. 

За приредбу поводом обележавања школске славе Свети Сава, ученици су припремили 

краћи драмски текст, фолклорну тачку, као и Беседу Матије Бећковића о Светом Сави, 

који су припремили ученици деветог разреда уз сарадњу са наставницом српског језика и 

књижевности Весном Антић. 

Током првог полугодишта одржан је угледни час пред Комисијом од стране приправника 

Јоване Тодоровић,чији је ментор била Весна Андрејић наставник разредне наставе. 

Комисију су чинили следећи чланови: помоћник директора, Зорана Првуловић Мирчић, 

стручни сарадник/психолог, Ивана Ћирић и наставник разредне наставе са лиценцом, 

Жаклина Шарчевић. 

Као и сваке године до сада наставница физичког васпитања Драгослава Костандиновић 

организовала је преглед кичме за све ученике школе, указала родитељима на постојање 

одређених деформитета у виду сколиозе, кифозе, равних стопала... 

Презентацију сајтова које су ученици израдили, представио је наставник информатике и 

рачунарства Жарко Боровина. 

Почетком фебруара у просторијама Школе за музичке таленте организован је семинар 

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план. 

Поводом обележавања међународног Дана матерњег језика народна- организовано је 

предавање „Народни говор и стандардни језик“ предавач Миљана Чопа, сарадник 

Института за српскијезик САНУ – а организатор гостовања била је наставница српског 

језика и књижевности Весна Антић. 

У оквиру наших реализованих активности било је угледних и огледних часова, тематских 

дана, предавања, дигиталних презентација, корелација, израде паноа, честитки и украсних 

предмета за прославу Дана жена.  

Остварене су многобројне корелације међу предметима, у оквиру којих су наставници 

међусобно сарађивали и презентовали одређене теме ученицима кроз повезивање 

предмета (физичко – информатика, физичко –математика, српски језик – физичко, 

биологија – физичко...) 
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Током организовања тематског дана – Свети Сава школска слава, ученици млађих разреда 

су са наставницама разредне наставе представили изложбу ликовних и литерарних радова. 

У оквиру тематског дана – Дан жена, ученици су израђивали честитке на српском и 

енглеском језику, правили поклоне за своје маме, баке, наставнице, писали поезију и 

прозне текстове. 

За друго полугодиште су још биле планиране активности у виду корелација предмета, 

тематских дана (Дан планете, Недеља здравих зуба, Светски дан књиге) пролећни крос, 

такмичење у стоном тенису, посета Београдског драмског позоришта (представа Кад су 

цветале тикве или Крцко Орашчић) итд. Ове активности остале су нерализоване, због 

драстично измењене ситуације у држави и одржавања онлајн наставе. 

 У наставку овог извештаја, можете се упознати са појединим радовима ученика, а исто 

тако и погледати фотографије активности које су чланови Стручног већа за 

општеобразовне предмете реализовали. 

У току наставе на даљину ученици су одговорили и захтевима креативног конкурса „Моја 

породица – моја слобода“. Вук Пјевовић и Лена Зорић, Урош Адамовић, Мина Станковић, 

Ања Јанеш, Матија Спасојевић, Дарија 

Срејић, Марта Медан и Милана 

Трујановић.     

Осмех међу књигама                                                  Са глумцима представе Бајка о рибару и рибици 
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Балеринице на новогодишње приредбе                        Уличне трке 2019.година 

 

 

    Наступ у вртићу „Невен“ 

 

 

 

 

Председник Стручног већа за 

општеобразовне предмете,                             

Јована Тодоровић                                                                                              

 

 

5.3. Извештај о раду стручног актива за школско развојно планирање   

У школској 2019/20.години Тим је радио у саставу: 

Р.б. Име и презиме Предмет који наставник предаје/представник 

30.  Ивана Ћирић, председник  Представник стручних сарадника/психолог 

31.  Зорана Првуловић Мирчић Помоћник директора  

32.  Иван Танасковић Представник представник родитеља 

33.  Марина Ђорђевић Представнк васпитача  

34.  Жарко Боровина  Представник наставника оон 

35.  Ненад Милошевић Представник наставника мн 

36.  Предраг Стојадиновић Представник ЈЛС 

37.  Љубица Бићанин Представник ученичког парламента  

 

Чланови стручног актива су се састали четири пута током школске 2019/20.године. Питања којима 

се актив бавио на овим састанцима односила су се на анализу остварености акционог плана за 

школску 2018/19. и школску 2019/20.годину. Констатовано је да је већина активности реализована 

у оквиру планираних рокова. Што се тиче активности које нисмо успели да реализујемо због 

ванредне ситуације изазване вирусом Ковид – 19, исте ће бити реализоване у новој школској 

години, сходно измењеним условима рада.  
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5.4. Извештај о раду стручног актива за развој школског програма   

У школској 2019/20.години Тим је радио у саставу: 

Р.б. Име и презиме Предмет који наставник предаје/представник 

9.  Ирена М. Милошевић, председник  Представник наставника мн  

10.  Зорана Првуловић Мирчић Помоћник директора  

11.  Жељко Ивовић Представник наставника мн  

12.  Горан Миљковић  Представник наставника мн 

13.  Весна Тирмснештајн  Представник наставника оон  

14.  Горан Николић Представник васпитача 

15.  Јелена Антић Представник родитеља  

16.  Јасна М. Стојановић  Представник стручних сарадника/психолог 

 

У школској 2019/20.години, чланови Стручног актива за развој школског програма 

састали су се шест пута. Актив је и ове школске године радио у истом саставу као и 

шк.2018/19.године, јер је као такав добро функционисао те је предлог директора школе 

био да се чланови Актива ове школске године не мењају.  

1. састанак- Први састанак Актива односио се на: анализу рада Актива у претходној години,  

конституисање и верификовање координатора Актива, Ирене М. Милошевић. Усвојен је 

програм рада који је саставни део Годишњег плана рада школе. 

2.састанак- На предлог Актива и кроз допис директору школе, у постојећи Школски 

програм уведена је пројектна настава у први и други разред првог циклуса основог 

образовања, са по једним часом недељно.      

3. састанак- Дискутовано је о потребним изменама у начину гласања и оцењивања за главни 

предмет инструмент и о програму полагања матурског испита (за главни предмет/ 

инструмент). 

4. састанак- На састанку је усвојен предлог о јединственом сведочанству за нашу школу. 

5. и 6. састанак односио се на разматрање и усвајање предлога за промену наставног плана 

и програма са циљем оптималнијег усаглашавања са осталим средњим школама у Србији, 

како би ученицима омогућили евентуални прелазак из наше школе у неку другу школу, 

као и долазак ученика из друге школе у нашу. Такође, испоставило се да је ученицима 

наше школе потребна већа помоћ у припреми за полагање пријемних испита на 

високошколске установе у земљи и иностранству. 

Све претходно наведено је послато на разматрање Школском одбору. 

Следећи корак је припрема материјала у виду плана (помоћник директора и стручни 

сарадник) и програма (наставници предметне наставе), усвајање на Школском одбору, 

слање Заводу за унапређење образовања и васпитања на проверу и обраду и прослеђивање 
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даље ради добијања сагласности и усвајања на Националном просветном савету, како би 

све наведене специфичности наше школе биле и званично уведене у постојећи наставни 

план и програм. 
 

5.5. Извештај о раду тима за вредновање и самовредновање рада школе   

У школској 2019/20.години Тим је радио у саставу: 

Р.б. Име и презиме Предмет који наставник 

предаје/представник 

1.  Јасна М. Стојановић, координатор  Представник стручних сарадника/психолог 

2.  Данијела Јовић  Директор  

3.  Душан Здравковић  Представник наставника мн 

4.  Јована Николић  Представник наставника мн 

5.  Оливера Милић Хиршер  Представник наставника мн 

6.  Весна Антић Представник наставника оон 

7.  Ивана Гавриловић Представник васпитача и оон 

8.  Саша Ђорђевић Представник родитеља  

9.  Марта Медан  Представник ученичког парламента  

 

У септембру 2019.године одржан је први  састанак Тима на коме смо анализирали рад Тима 

у претходној школској години са идејом да унапредимо рад у овој школској години. 

Стручни сарадник, Јасна М. Стојановић је чланове тима упознала са начином рада и 

надлежношћу Тима као и са Правилником о стандардима и квалитету рада установе. 

Узимајући у обзир раније процењиване области квалитета рада установе, након дуже 

дискусије, чланови Тима су се сагласили да у школској 2019/20.години област вредновања 

буде „ Програмирање, планирање и извештавање“. 

На овом састанку такође се разговарало о методологији прикупљања неопходних података.  

Усвојен је годишњи програм рада Тима као део Годишњег плана рада школе. 

На седници Наставничког већа, директор је за координатора Тима поставио стручног 

сарадника, Јасну М. Стојановић на место дотадашњег координатора Душана Здравковића и 

Тиму придружио новог члана, наставницу географије, Ивану Гавриловић. 

Други састанак одржан је 21.2.2020.године. На овом састанку се детаљније разговарало о 

методологији прикупљања података потребних за анализу наведене области квалитета 

рада установе а на основу предлога који је дао стручни сарадник. Након дискусије, 

чланови Тима су се изјаснили да се слажу са методологијом рада. Договор Тима је да 

стручни сарадник упозна и остале чланове колектива, а који нису чланови Тима  са 

конкретним задацима, како би прикупљање податак било што ефикасније. 
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Стручни сарадник је предложила да члан Тима, Ивана Гавриловић , у сарадњи са осталим 

члановима припреми за чланове Наставничког већа предавање о самовредновању (улога и 

значај у раду и развоју школе). Предавање је планирано за друго полугодиште. 

Планирани састанци и усвојен програм рада овог Тима није реализован у потпуности због ванредног 

стања и немогућности да одређени документи о раду школе буду доступни на анализу. 

 

5.6. Извештај тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања  

У школској 2019/20.години Тим је радио у саставу: 

Р.б. Име и презиме Предмет који наставник предаје/представник 

1.  Горан Николић, координатор  Представник васпитача  

2.  Данијела Јовић  Директор  

3.  Мирјана Паунковић Секретар  

4.  Драган Мирчић  Представник наставника мн 

5.  Милош Симић Представник наставника мн 

6.  Душанка Радовановић Представник наставника оон 

7.  Александра Вулић  Представник васпитача  

8.  Ана Николић  Представник наставника оон 

9.  Илија Најдановић  Наставник практичне наставе 

10.  Миодраг Јовановић  Представник родитеља 

11.  Љубиша Поповић  Представник ученичког парламента  

12.  Петра Липанонвић Представник ученичког парламента 

13.  Јасна М. Стојановић  Представник стручних сарадника/психолог 

14.  Ивана Ћирић Представник стручних сарадника/психолог 

15.  Ђорђе Мацакања  Референт за БЗР 

 

         Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања се у 

првом полугодишту састао четири пута.  

        На почетку школске године усвојен је Програм рада Тима за школску 

2019/2020.годину. Одређен је кутак за оглашавање материјала, а на свим огласним 

таблама се налазе имена чланова Тима са бројевима телефона како би ученицима и 

запосленима били доступни. Током првог полугодишта, чланови Тима, у сарадњи са 

разредним старешинама и васпитачима група, упознали су ученике са Посебним 

протоколом за заштиту деце, као и са правилима понашања, васпитним и васпитно – 

дисциплинским мерама. 
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Чланови Тима, Илија Најдановић и Горан Николић су 28.10.2019.године одржали 

предавање за ненаставно особље на ком су запослени упознати са радом  Тима и начинима 

поступања као одговор на  насиље, дискриминацију, злостављање и занемаривање.   

Дан толеранције, 16.11.2019.године, обележен је дебатом под називом „Може то и 

другачије...“ - предавачи су били чланови Тима -  Илија Најдановић и Горан Николић. 

Кроз активности наставника Илије Најдановића, бавили смо се социјално-патолошким 

појавама, превенцијом наркоманије и алкохолизмом. Обрађивали смо теме као што је све 

већа присутност друштвених мрежа у савременом животу, колико смо и да ли смо 

потчињени њима, безбедност и приватност нас као појединаца на интернету итд.       

У петак, 13.12.2019.године, са ученицима петог разреда, наставница енглеског језика, Ана 

Николић, одржала је радионицу под називом ,,Anger exploration" (Откривање узрока 

љутње).  

Тим је био на располагању наставницима, васпитачима и ученицима. Благовремено је 

реаговао на све облике насиља и уредно водио евиденцију.              

      Тим за заштиту деце од ДНЗЗ је у децембру и јануару 2019. године спровео 

истраживање које је обухватило све ученике, а разредне старешине и васпитачи група су 

сваког месеца попуњавали табеле о степену присутности насиља у свом одељењу / 

васпитној групи  имајући на уму следеће циљеве: 

• Идентификовати факторе који угрожавају безбедност ученика; 

• Идентификовати факторе који утичу на одржавање или пораст насиља међу 

ученицима; 

• Припремити предлог мера за превенцију насиља које би могле бити имплементиране 

у Годишњи програм рада школе у наредној години. 

Интерпретација и корелација анкетом добијених резултата и степена присутности насиља 

у одељењима и васпитним групама биће саставни део извештаја на крају школске године. 

           Од 15.марта 2020. године у Србији је проглашено ванредно стање како би се 

спречило ширење заразе корона вирусом. Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја припремило је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима, кроз 

остваривање образовно - васпитног рада учењем на даљину. Чланови Тима, разредне 

старешине, васпитачи група, васпитачи на стручној пракси и предметни наставници 

радили су са ученицима од куће  (учење на даљину), интерактивно путем друштвених 

мрежа, видео позива и сл. План и програм Тима је у потпуности реализован. Састанци 

Тима за заштиту деце од ДНЗЗ су одржавани по потреби путем видео позива или 

телефонским позивима. 

     Закључак Тима је да смо у свим разредима, као и у дому,  радили на стварању 

позитивне климе кроз разговоре са ученицима (индивидуално или групно), дебатама, 

радионицама, постављању изрека, цитата, порука, уређењу паноа, као и постављању  

фотодокументација на одређену тему из одређене области до увоћења ванредног стања 

15.3.2020. године. Током ванредног стања изазваног корона вирусом превентивне 
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активности Тима биле су прилагођене самој ситуацији и одвијале су се путем друштвених 

апликација (SMS, Viber...). 

                                                                                                                  

5.7. Извештај тима за инклузивно образовање  

У школској 2019/20.години Тим је радио у саставу: 

Р.б. Име и презиме Предмет који наставник предаје/представник 

1.  Весна Андрејић, координатор  Представник наставника оон  

2.  Даница Гавриловић Представник наставника мн  

3.  Игор Васиљевић Представник наставника мн  

4.  Гордана Радуловић  Представник васпитача  

5.  Ивана Ћирић  Представник стручних сарадника/психолог 

 

У току школске 2019/20. године одржана су два састанка тима за инклузивно образовање. 

Чланови тима су се на састанцима бавили питањима и начинима боље интеграције у 

процес учења и васпитања оних ученика који имају потешкоће у савладавању програма и 

адаптацији на специфичности школе, али и за ученике који имају потребе да убрзано 

савладавају наставни програм на општеобразовној и музичкој настави. За поједине 

ученике организована је додатна подршка и помоћ у процесу адаптације и савладавања 

наставног програма.  

 

5.8. Извештај тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва  

У школској 2019/20.години Тим је радио у саставу: 

Р.б. Име и презиме Предмет који наставник предаје/представник 

1.  Татјана Петровић, координатор  Представник наставника оон 

2.  Зорана Првулоић Мирчић Помоћник директора  

3.  Марија Петровић Боровина  Представник наставника оон  

4.  Дуња Савић  Представник наставника мн  

5.  Немања Живановић Представник наставника мн 

6.  Јасна М. Стојановић Представник стручних сарадника/психолог 

 

Током школске 20219/20.године чланови тима су одржали три састанка.  

На првом састанку наставници Весна Тирменштајн и Милош Симић представили су 

семинар коме су присуствовали, а који се односио на достигнућа младих у Србији. 

Разматрана су искуства и знања стечена на семинару која се могу имплементирати у нашој 

школи. Ученичку компанију могу да оснују ученици средње школе. Чланови оркестра 
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школе могу организовати концерте са циљем популаризације класичне музике и на тај 

начин обезебеђивати новчана средства којима би сами располагали. На овај начин, 

оснивањем компаније ученици би или у прилици да се финансијски описмене уз помоћ 

стручњака из дате области (професор предузетништва или особа која ради на сличним 

пословима). 

На осталим састанцима говорило се о међупредметним компетенцијама које су 

наставници развијали на редовним асовима и путем међупредметних корелација. 

Сарадњом и координацијом активности више наставника, применом активних и 

интерактивних облика рада,  радило се на развоју општих и међупредметних компетенција 

ученика. Развој кључних компетиција  је на основу извештаја наставника евидентан и 

ученицу су стављани у ситуације које су захтевале да повежу стечена знања из различитих 

области и да их примењују у новим и различитим ситуацијама, да истражују, откривају и 

креирају, као и да процењују и вреднују сопствена постигнућа и ставове, али и постигнућа 

и ставове других. 

Такође, кроз сарадњу са представником ученичког парламента, Илијом Најдановићем, 

који је учествовао у успостављању сарадње наше школе у раду заједничког парламента 

средњих школа, а нивоу града планиране су следеће акције:   

• акција донације јавним библиотекама  

• сакупљање електронског отпада 

• организовање трибине о безбедности деце на интернету 

• акција уређења ученичког клуба 

• обновити добротворну акцију чеп за хендикеп 

• сређивање школског дворишта. 

Циљ ових акција јесте развој знања и вештина које обезбеђују успешно сналажење у 

свакодневном животу.  

Наведене актвности нису биле реализоване услед епидемије. План је да се њихова 

реализција обави током школске 2020/21.године.  
 

5.9. Извештај тима за професионални развој и стручно усавршавање  

У школској 2019/20.години Тим је радио у саставу: 

Р.б. Име и презиме Предмет који наставник предаје/представник 

1.  Ели Крстева, координатор тима  Представник наставника мн 

2.  Зорана Првуловић Мирчић  Помоћник директора 

3.  Ивана Ћирић Стручни сарадник-психолог 

4.  Дејан Ђорђевић Представник васпитача  

5.  Жарко Боровина  Представник наставника општеобразовне наставе 
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Тим је оформљен почетком школске године, али није током првог полугодишта одржавао 

састанке. Одржан је један састанак 21.2.2020.године на коме је планиран рада тима за 

друго полугодиште. С обзиром на то да већи број чланова овог тима припада и стручном 

активу за школско развојно планирање, извесне планиране активности су реализоване, не 

формално кроз састанке актива, већ садржајно, кроз рад стручног актива за школско 

развојно планирање. Израђен је Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања у 

Школи за музичке таленте, затим је осмишљено решење уверења за интерно усавршавање 

и  формирана база података о стручном усавршавању (структура). Планирано је 

прикупљање релевантних података за уношење у базу података, али нас је у реализацији 

планираног омела ванредна ситуација узрокована вирусом Ковид – 19. На овом задатку ће 

се радити у наредној школској години.   

На почетку другог полугодишта је уместо дотадашњег координатора тима, стручног 

сарадника- психолога Иване Ћирић, именована Ели Крстева, наставник виолончела.  

Такође, на састанку Педагошког колегијма на почетку школске године, а на основу 

прикупљених личних планова стручног усавршавања наставнка, васпитача и стручних 

сарадника, сачињен је план стручног усавршавања за школску 2019/20.годину који је 

уврштен у Годишњи план рада школе за школску 2019/20.годину.  

 

Назив семинара 

Компетенција, 

приоритет, број 

бодова 

Време 

реализације 
Циљна група 

Десет дигиталних вештина 

за наставнике 21. века 
К1, П2, 8 

у договору са 

предавачима 

сви чланови Стручног већа за 

општеобразовне предмете 

Фактори који доприносе 

развоју даровитости и 

постизању високих 

резултата код ученика у 

музичкој школи 

К2, П3, 8 
у договору са 

предавачима 

чланови Стручног већа за 

инструменталне и теоријске 

музичке предмете 

Методика наставе ритма К1, П3, 8 
у договору са 

предавачима 

наставници теоријских музичких 

предмета и наставници упоредног 

клавира 

Музика уз помоћ рачунара 
К1, П1, 32 

(електронски) 

у договору са 

предавачима 

заинтересовани чланови 

Стручног већа за инструменталне 

и теоријске музичке предмете 

Саветодавни разговор, 

примена у васпитном раду 

са адолесцентима и 

родитељима 

К4, П4, 8 
у договору са 

предавачима 

заинтересовани чланови 

Педагошког већа, стручне 

сараднице 
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Васпитни проблеми 

ученика и како их 

превазићи 

К3, П4,16 
у договору са 

предавачима 

заинтересовани чланови 

Педагошког већа, стручне 

сараднице 

Васпитни раду у домовима 

ученика средњих школа 

Републике Србије 

конференција 

2 бода 

у договору са 

предавачима 

директор, помоћник директора, 

члан Педагошког већа 

Инклузивно образовање и 

индивидуални образовни 

план ( ИО и ИОП) 

К2, П2, 16 
у договору са 

предавачима 

чланови Стручног већа за 

општеобразовне предмете, 

стручне сараднице и 

заинтересовани чланови 

Стручног већа за инструменталне 

и теоријске музичке предмете, 

чланови Тима за ИОП 

Јачање професионалне 

улоге психолога у школи 
К1, П4,8 

у договору са 

предавачима 
стручне сараднице/психолози 

Како развити 

предузетништво као 

међупредметну 

компетенцију 

К2, П3,8 
у договору са 

предавачима 
стручне сараднице/психолози 

 

5.10. Извештај тима за обезбеђивањње квалитета и развој установе  

У школској 2019/20.години Тим је радио у саставу: 

Р.б. Име и презиме Предмет који наставник предаје/представник 

1.  Данијела Јовић, координатор  Директор  

2.  Зорана Првуловић Мирчић Помоћник директора  

3.  Мирјана Паунковић Секретар  

4.  Јована Тодоровић Представник наставника оон  

5.  Драгутин Младеновић Представник наставника мн  

6.  Марина Ђорђевић  Представник васпитача  

7.  Снежана Марковић  Представник родитеља  

8.  Динка Миљковић Предтсваник ученичког парламента  

9.  Ивана Ћирић Представник стручних сарадника/психолог  

 

Чланови тима бавили су се следећим темама:  

• оптимална оптерећеност наставника  

• измене наставног плана и програма у циљу ефикаснијег наставног процеса и бољег 

постигнућа ученика 
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• уношење измена у систем оцењивања ученика на колоквијумима и испитима 

• уношење измена у Правилник оцењивања ученика  

• опремање школе савременим наставним средствима 

• разматрање потребе за обуком наставника ради ефикаснијег коришћења 

савремених наставних средстава 

• расподела задужења у вези са ажурирањем базе података о стручном усавршавању 

запослених 

• предлози у вези са обогаћивањем садржаја на сајту школе (огласна табла, кутак за 

родитеље, наставнике и ученике) 

• унапређење сарадње школе и родитеља 

• уређење школског простора и дворишта. 

 
 

5.11. Извештај тима за каријерно вођење и саветовање 

У школској 2019/20.години Тим је радио у саставу: 

Р.б. Име и презиме Предмет који наставник предаје/представник 

1.  Дуња Савић, координатор Представник наставника мн 

2.  Драгутин Младеновић Представник наставника мн 

3.  Игор Васиљевић Представник наставника мн 

4.  Милош Симић  Представник наставника мн 

5.  Немања Живановић Представник наставника мн 

6.  Жељко Ивовић  Представник наставника мн 

7.  Невена Бусарац  Представник наставника мн 

8.  Душан Здравковић Представник наставника мн 

9.  Јована Николић Представник наставника мн 

10.  Ирена М. Милошевић Представник наставника мн 

11.  Весна Антић Представник наставника оон 

12.  Татјана Петровић Представник наставника оон  

13.  Даца Стевановић Представник наставника оон 

14.  Јасна М. Стојановић Стручни сарадник-психолог  

15.  Ивана Ћирић Стручни сарадник-психолог 
 

 

Циљ новооформљеног тима јесте усмеравање и помоћ ученицима, посебно матурантима 

Школе за музичке таленте у одабиру најпре образовних, а потом и културних институција 

за даље, академско образовање. Осим тога, тим настоји да оспособи ученике и у другим 

професионалним вештинама које се односе на стицање знања и искуства у начину 

комуницирања, састављању радне биографије, аплицирању на конкурсе, аудиције, 

радионице, курсеве, мајсторске радионице, а које су свакако саставни део осамостаљивања 
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ученика и на пољу самопромоције, презентације стеченог знања и постављања у свет 

музичке индустрије. 

Премда је још једна од идеја тима за каријерно вођење и усавршавање успостављање 

новог наставног плана који треба да прати темпо развоја ученика у складу са планом 

музичке наставе и те врсте професионалног напретка, на првом састанку тима разматране 

су могућности и начини реорганизовања постојећег наставног плана и програма. 

 

5.12. Извештај тима за маркетинг и промоцију школе 

У школској 2019/20.години Тим је радио у саставу: 

Р.б. Име и презиме Предмет који наставник предаје/представник 

1.  Милица Младеновић, координатор  Представник наставника мн 

2.  Данијела Јовић Директор  

3.  Зорана Првуловић Мирчић Помоћник директора  

4.  Ивана Ћирић Стручни сарадник – психолог  

5.  Илија Најдановић Наставник практичне наставе  
 

Тим за маркетинг школе формиран је током школске године са идејом да покрене и 

развије промотивну индустрију наше школе. Иако је планирано више састанака, услед 

епидемије вирусом Ковид 19, 26. фебруара одржан је састанак уз присуство свих чланова 

овог тима. 

На овом састанку дефинисани су конкретни задаци који су усмерени на оглашавање у 

медијима, одржавање друштвених мрежа, организацију концертних делатности ван и 

унутар школе и њихову промоцију кроз промотивни материјал (плакате, програме, 

брошуре и остале рекламне материјале). Такође, извршена је и подела дужности 

члановима тима, али и формирана комисија која ће филтрирати одређене аудио и видео 

снимке и предлагати их за наше друштвене мреже. Дефинисани су поступци у циљу 

квалитетног рада тима за маркетинг и промоцију школе (набавка професионалних апарата 

и остваривање сарадње са стручњаком за дизајн ради консултације у вези са бреднирањем 

визуала школе у свим аспектима- лого, меморандум писма, визит карте...).  

До новонастале пандемије вирусом Ковид 19, успостављена је сарадња са дизајнером ради 

осмишљавања визуелног идентитета школе и сарадња са локалним медијима ради 

најавематурских испита и активности за следећу сезону.  

 

Све остале планиране активности школе су у протеклом периоду, које су биле близу 

реализације због пандемије, отказане. 
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6. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ  

6.1.Реализација наставних дана у току школске 2019/20.године 

Поштујући захтеве наставног плана и програма и Правилника школског календара Министарства 

просвете, Школа је реализовала све наставне предмете по разредно-часовном систему. 

У току године, вршила се комплетна анализа постигнућа ученика на општеобразовној и музичкој 

настави и то: 

• На крају првог класификационог периода  - јануар 2019.године 

• На крају другог класификационог периода –  јун 2019.године 

• За матуранте –јун 2019.године 
 

Ученици су имали три распуста: 

• Зимски распуст - два дела:  

први део- од 30. децембра 2019.године до 7.јануара 2020.године 

други део- од 3.фебруара до 14.фебруара 2019.године 
 

• Пролећни распуст је због епидемиолошке ситуације услед вируса Ковид -19 уместо планираног 

периода реализације од 15.априла до 20. априла 2020.године, реализован од 17. до 20. априла 

2020.године.  

• Летњи распуст – од 21. јуна до 31.августа 2019.године 

 

Прво полугодиште је трајало од 2.септембра 2019.године до 31.јануара 2020.године. 

Друго полугодиште је трајало од 18.фебруара 2020.године до 19.јуна 2020.године. 

Друго полугодиште за ученике 10. разреда завршено је 30. маја 2019.године. 
 

У школи су се се радно празновали (наставни дани): 

• Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату – 21. октобар 2019.године 

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

рату – 22. април 2020.године 

 

У школи се радно празновао (без одржавања наставе): 

• Свети Сава  - 27. јануар 2020.године  

 

 Државни празници, односно нерадни дани били су: 

• Дан потписивања примирја (нерадни дани) –  11. новембар 2019.године 

• Сретење - од 15. до 17. фебруара 2020.године 

 

Завршетак наставе на крају првог полугодишта је био 31. јануара 2020.године, док се настава на 

даљину завршила 30.маја 2020.године.  
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Верски празници:  

 

Ученици и запослени у школи имали су право да не похађају/одржавају наставу, односно, да не раде 

у дане следећих верских празника: 

• Православци на први дан крсне славе; 

• Католици и припадници других верских заједница на први дан Божића, и у дане ускршњих 

празника почев од Великог петка, а према Школском календару за 2019/20.годину. 
 

Такође, реализована су два велика викенда током првог полугодишта, као и планирана надокнада 

часова:  
 

ПРВИ ВЕЛИКИ ВИКЕНД : 4-6.10.2019.године 

• Надокнада за 4.10.2019.године / радна субота 12.10. 2019.године 

 (распоред од петка) 

 

ДРУГИ ВЕЛИКИ ВИКЕНД: 8-10.11.2019.године 

• Надокнада за 8.11.2018.године / радна субота 16.11.2019.године 

      (распоред од петка) 

 

 

 



6.2. Реализација часова редовне наставе  - општеобразовна настава  

 

ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
I II III IV V VI VII VIII IX X Укупно 

1. Српски језик 

планирано 185 185 185 185 148 111 108    1107 

реализовано 177 185 177 148 144 109 109    1049 

2. 

Српски језик 

и 

књижевност 

планирано        108 111 105 324 

реализовано        110 108 105 323 

3. 
Енглески 

језик 

планирано 74 74 74 74 74 74 72 72 74 70 732 

реализовано 71 73 71 73 70 71 71 72 70 70 712 

4. 

Други страни 

језик 

Немачки 

језик 

планирано     37 37 36 34 37 36 217 

реализовано     36 36 36 36 38 34 216 

5. Математика 

планирано 111 111 111 111 74 74 72 72   736 

реализовано 108 111 108 111 69 71 72 71   721 

6. Свет око нас 

планирано 74 74         148 

реализовано 72 74         146 

7. 
Природа и 

друштво 

планирано   74 74       148 

реализовано   72 74       146 

8. 
Ликовна 

култура 

планирано 37 37 37 37 37 37     222 

реализовано 35 36 35 36 34 32     208 

9. 
Физичко 

васпитање 

планирано 74 74 74 74 74 74 72 72 74 70 732 

реализовано 72 72 72 72 73 72 71 72 70 72 718 

10. Историја 

планирано     37 74 36 36   183 

реализовано     35 71 36 36   178 
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11. Географија 

планирано     37 74 36 36   183 

реализовано     34 73 36 36   179 

12. Физика 

планирано      37 36 36 37  146 

реализовано      35 37 35 35  142 

13. Биологија 

планирано     74 37 36 36 37  220 

реализовано     72 35 35 35 35  212 

14. Хемија 

планирано       36 36   72 

реализовано       36 36   72 

15. Филозофија 

планирано          36 36 

реализовано          34 34 

16. Социологија 

планирано          36 36 

реализовано          35 35 

17. Психологија 

планирано          70 70 

реализовано          68 68 

18. 

Информатика 

и 

рачунарство  

планирано     37 37 36 37 37  184 

реализовано     36 35 35 35 35  176 

19. 

Историја са 

историјом 

културе и 

цивилизације 

планирано         74  74 

реализовано         72  72 

20. 
Пројектна 

настава 

планирано 36 36         72 

реализовано 34 34         68 

УКУПНО: А 

планирано 591 591 555 555 629 666 576 575 481 423 5642 

реализовано 569 585 535 514 603 640 574 574 463 418 5475 
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Б. 

ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТИ 

   

1. 

Верска 

настава/грађ

анско 

васпитање 

***  

планирано 36 36 36 36 37 37 36 36 33 36 359 

реализовано 

34 32 34 34 30 35 36 35 35 36 341 

УКУПНО А+Б планирано 600 627 591 591 666 703 612 611 514 459 6001 

реализовано 603 617 569 548 633 675 610 609 498 454 5816 

 

 

Ред. 

број  

В.   

ФАКУЛТАТИВНИ 

ПРЕДМЕТИ*  

I II III IV V VI VII VIII IX X Укупно 

1.  
Корективна 

гимнастика 

планирано 37 37 37 37 35 37 36 36 37 35 364 

реализовано 34 34 34 34 35 35 34 35 34 33 342 

УКУПНО 

А+Б+В 

планирано 637 664 628 628 701 740 648 644 551 494 6365 

реализовано 637 651 603 582 633 710 644 644 532 487 6158 
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6.3. Реализација часова додатне и допунске наставе 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА – Српски језик и књижевност  

Ова настава била је организована  за ученика  који је  имао потешкоће у учењу и 

репродуковању знања.  Био је успорен  и теже се самостално сналазио  у учењу. Настава је 

функционисала са потешкоћама док ученик није сам прихватио чињеницу да му је 

потребна помоћ, тек кад је самостално и вољно кренуо да долази на допунску наставу 

направио је помак у свом раду и својој оцени. 

Циљ допунске наставе: 

- олакшати ученицима савладавање градива 

- помоћ у проблемским ситуацијама 

- учење учења 

- праћење ученика и буђење интересовања за рад 

- осамостаљивање ученика 

- мотивација истраживачким задацима 

- вежбање на примерима 

Допунска настава је реализована према потребама које су се указале током рада у настави 

школске 2019/2020. Евиденција је вођена у дневнику рада. 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ 

РАДА 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Укупно 

годишње  годишње  годишње  годишње  годишње  годишње  годишње  годишње  годишње  годишње  

1.  Додатни рад до 74  до 74  до 74  до 74  до 74  до 74  до 72  до 72  до 74  до 70  до 732  

2.  
Припремни и допунски рад до 74  до 74  до 74  до 74  до 74  до 74  до 72  до 72  до 74  до 70  до 732  

3.  
Концертне активности Према Годишњем плану рада Школе  

4.  
Фестивали Према Годишњем плану рада Школе  

5.  
Такмичења /домаћа и 

међународна 

Према Годишњем плану рада Школе  
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ДОДАТНА НАСТАВА – Српски језик и књижевност  

Oва настава  је током године  прерасла   у литерарно дружење, ученици  су показали 

интересовање да своје литерарне склоности деле са групом;  додатна настава  је била 

реализована  учешћем  на наградним/креативним литерарним конкурсима. Од првог 

септембра сам пронашла два  литерарна конкурса; 

1. У оквиру  сарадње са градском библиотеком у Ћуприји; тема- Мој град. Искра 

Тодоровић, Лена Зорић и Вук Пјевовић, Ивана Шеровић и Даница Ковачевић  су 

предали тему у рукопису/ ја их послала у електронској форми на конкурс. 

2. У другој половини месеца октобра бавили смо се темом крагујевачког октобра у 

оквиру наградног конкурса спомен-парка Шумарице; тема- Наш пад се претворио у 

лет. На тему су одговарали старији ученици, предали своје куцане радове, ја их 

предавала у електронској форми. Учествовали су  Љубица Бићанин, Елвис Трујановић 

и Мина Станковић. 

3. Креативни  конкурс – изврнута прича, ангажовали су се ученици петог разреда. 

4. У јануару месецу пронашла сам конкурс за најбољу хорор причу – Динка Миљковић је 

показала интересовање и након две-три пробне верзије одабрале смо коначни облик 

приче и послале је на е конкурс. Ученица је у јулу на кућну адресу добила поклон 

књигу са коментаром да је прича необично лепа. 

5. У време пандемије - Креативни конкурс Министарства: Моја породица – моја слобода, 

учествовали су ученици деветог разреда. 

Евиденција о свим ученичким литерарним радовима је вођења према календару 

догађања, уписивана у дневнике и прослеђивана председнику општеобразовног актива 

и стручној служби. 

Циљ додатне наставе: 

- Неговање лепе речи и изражајности;  писања и читања 

- Организовање међувршњачког дружења 

- Праћење конкурса  

- Посећивање књижевних вечери 

- Учење да је рецитовање облик говорења у којем речи добијају своје одело, попстају 

израз наше мисли, осећај наше душе.  

- Развијање креативности, маште и позитивних особина  

- Учење да је важно изабрати рецитацију или написати песму 

- Показује им да је потребно уживети се у текст, спонтано и топло га казивати, 

правилно и јасно изговарати гласове.  

- Да буду активни и креативни и уче многе жиотне истине које ће се одразити на 

даљи развој њихове личности.  
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Наградни/креативни конкурси: 

1. Литерарни конкурс на тему: „Мој град“, учествовали су ученици петог и шестог 

разреда. 

2. Литерарни  конкурс  на тему: „Наш пад се претворио у лет“ изабрани ученици деветог 

и десетог разреда су послали своје радове  

3. Креативни конкурс – Изокренута прича, писали су ученици петог разреда. 

4. Наградни конкурс, Београд – За најбољу хорор причу, Динка Миљковић, награђена 

књигом. 

5. Креативни конкурс Министарства: „Моја породица – моја слобода“ Учествовали су 

поједини ученици деветог разреда и Милана Трујановић, слободњак. 

Весна Антић,  

наставник српског језика и књижевности 

 

ДОДАТНА НАСТАВА – Енглески језик  

Часове додатне наставе енглеског језика похађали  су ученици четвртог разреда.  

На додатној настави ученици су читали кратке и адаптиране приче на енглеском, слушали 

и гледали аудио приче на енглеском.. Теме прича су биле везане за годишња доба, бајке, 

животиње, догађаје у школи, у кући, на излету и остале теме примерене плану и програму. 

Ученици су слушали и  певали песме на енглеском, играли едукативне игрице које су им 

помагале да развију вокабулар и језичке компетенције. 

У кабинету за информатику ученици су на сајту британског савета и другим сајтовима за 

учење енглеског језика радили граматичке вежбе, вежбали вокабулар и на тај начин учили 

како да онлајн  усавршавају своје језичке способности. 

Татјана Петорвић,  

наставник енглеског језика 

 

ДОПУСНКА НАСТАВА- Енглески језик  

Допунска настава енглеског језика држана је четвртком петог часа. Рађено је групно и 

индивидуално са ученицима различитих разреда зависно од потребе у току године. На 

допунску наставу су упућивани ученици који нису могли да савладају градиво током 

редовне наставе због одсуства или недовољног рада. Ученици су долазили и када им је 

била потребна јача припрема за писмени задатак или тест или су желели бољу оцену, па 

им је била потребна помоћ да је постигну. 

 

Татјана Петорвић,  

наставник енглеског језика 
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ДОПУНСКА НАСТАВА – Географија  

Допунска настава географије је организована у школској 2019/20. години, према 

утврђеном распореду, петком у време 6. часа оптеобразовне наставе (поподневна смена).  

Циљ допунске наставе: 

- олакшати ученицима савладавање градива 

- помоћ у проблемским ситуацијама 

- учење учења 

- праћење ученика и буђење интересовања за рад 

- осамостаљивање ученика 

- мотивација ка истраживачким задацима 

- вежбање на примерима 
 

Са наведеним  општим циљевима допунске наставе у Годишњем плану рада Школе: 

● планирани су и одабирани: методе, технике, облици и темпо рада; 

● планиране су активности и задаци (по нивоима)  за сваког ученика који че бити 

усклађени са њиховим  реалним потребама; 

● планирани су и припремани разноврсни  помоћни наставни материјали 

прилагођени индивидуалним карактеристикама ученика. 

● планирано праћење, вредновање и давање повратних информација са циљем да се 

код ученика развија способност самооцењивања (што им се врло допало) 

● планиране похвале за ученике током фазе напредовања. 

  

Упознавањем сваког ученика појединачно, највише потребе за допунским радом је било 

код  петака што се и очекује,пошто у петом разреду прелазе на предметну наставу и 

започињу нови наставни циклус. 

Осим тога, млађа група (5. разред ООН-е) је показала традиционални начин усвајања 

знања (преписивање (са табле), учење напамет, искључиво коришћење уџбеника, 

учење за оцену, без самооцењивања и евалуације рада), па је реализација наставног 

процеса била отежана у примени иновативних метода и техника рада.  

Шестаци су имали потребу за техничком подршком за израду презентација из 

регионалне географије, пошто су се часови користили за излагање презентација, дискусију 

и оцењивање. 

 Седмаци и осмаци  нису имали потребу за допунским радом. 

Ивана Гавриловић,  

наставник  географије 



 6.4. Успех ученика по разредима музичке и општеобразовне наставе 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА 

 МУЗИЧКОЈ НАСТАВИ 

ШКОЛСКА 2019/2020.ГОДИНА 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА 

ОПШТЕОБРАЗОВНОЈ НАСТАВИ 

ШКОЛСКА 2019/2020.ГОДИНА 

Припремни разред 1 – описно оцењивање  

Припремни разред 2 – описно оцењивање 

Први разред Први разред 

Одличних 

Описно оцењивање 

Одличних 

Описно оцењивање 

Врло добрих Врло добрих 

Добрих Добрих 

Довољних  Довољних  

Недовољних  Недовољних  

Други разред Други разред 

Одличних 10 Одличних 2 

Врло добрих  Врло добрих  

Добрих  Добрих  

Довољних   Довољних   

Недовољних   Недовољних   

Трећи разред Трећи разред 

Одличних 2 Одличних 2 

Врло добрих 1 Врло добрих 1 

Добрих  Добрих  

Довољних   Довољних   

Недовољних   Недовољних   

Четврти разред + завршни разред за 

контрабас 

Четврти разред 

Одличних 6 Одличних 10 

Врло добрих  Врло добрих  

Добрих  Добрих  

Довољних   Довољних   
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Недовољних   Недовољних   

Пети разред Пети разред 

Одличних 4 Одличних 3 

Врло добрих  Врло добрих 1 

Добрих  Добрих 1 

Довољних   Довољних   

Недовољних   Недовољних   

Шести разред Шести разред 

Одличних 4 Одличних 5 

Врло добрих 1 Врло добрих 2 

Добрих  Добрих  

Довољних   Довољних   

Недовољних   Недовољних   

Седми разред Седми разред 

Одличних 8 Одличних 7 

Врло добрих 1 Врло добрих  

Добрих  Добрих  

Довољних   Довољних   

Недовољних   Недовољних   

Осми разред Осми разред 

Одличних 11 Одличних 4 

Врло добрих 1 Врло добрих  

Добрих  Добрих  

Довољних   Довољних   

Недовољних   Недовољних   

Девети разред Девети разред 

Одличних 11 Одличних 10 

Врло добрих 1 Врло добрих  

Добрих  Добрих 1 
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Довољних   Довољних   

Недовољних   Недовољних   

Десети разред Десети разред 

Одличних 4 Одличних 11 

Врло добрих 2 Врло добрих 1 

Добрих  Добрих  

Довољних   Довољних   

Недовољних   Недовољних   

 

     6.5. Резултати такмичења 

На такмичењу Rondo Young Artist Festival које је одрано од 3. до 9. фебруара 2020.године 

у Њујорку, наш квартет у саставу Срђан Вељковић (виолина), Елвис Трујановић 

(виолина), Лука Радојковић (виола) и Драгош Тамбурић (виолончело) у класи наставника 

Симониде Пешић, освојио је прву награду у категорији камерна музика  (до 18 година). 

Тим поводом чланови квартета су заједном са наставницом отпутовали за Њујорк где су се 

у чувеном Карнеги хол представили публици 6.марта 2020.године.   

На Међународном такмичењу „Охридски бисери“, одржаном од 27. до 30. августа 

2020.године ученици наше школе освојили су значајне награде - Јована Удовић (виолина) 

прва нарада, Нађа Комленић (виолина), 2. награда, Урош Адамовић (виолина), 3.награда. 

За школску 2019/20. годину планирано је учешће ученика наше школе на Републичком 

такмичењу музичких и балетских школа, на 10. такмичењу Младих солфеђиста у 

Пожаревцу и 4. региналном такмичењу из солфеђа, теорије музике и хармоније у Нишу. 

Због епидемиолошке ситуације изазване вирусом Ковид – 19 сва планирана такмичења су 

отказана.  

     6.5. Резултати матурског испита  

Матурски испит за ученике који су одслушали десети разред општеобразовне и музичке наставе 

одржан је: 

• 15. јун  2020.године – солфеђо 

• 16. јун 2020. године - српски језик и књижевност  

• 18. јун 2020.године - главни предмет (инструмент) 

 

У овој школској години за ученика генерације изабрана је Николина Маричић:  

За НАЈБОЉИ завршни испит из главног предмета проглашена је, такође, Николина Маричић. 
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Р.б. 

 

Име и презиме 

матуранта 

Оцена из 

главног 

предмета 

(инструмента) 

 

Оцена из 

камерне 

музике 

 

 

Оцена из српског 

језика и 

књижевности 

 

 

Успех 

 

1.  Николина Маричић Одличан (5) Одличан (5) Одличан (5) Одличан (5,00) 

2.  Валентина Лучковић Одличан (5) Одличан (5) Одличан (5) Одличан (5,00) 

3.  Јелисавета Чачић Одличан (5) Одличан (5) Одличан (5) Одличан (5,00) 

4.  Милана Трујановић Одличан (5) Одличан (5) Одличан (5) Одличан (5,00) 

5.  Катарина Буљанчевић Одличан (5) Одличан (5) Одличан (5) Одличан (5,00) 

6.  Петар Радивојевић Одличан (5) Одличан (5) Одличан (5) Одличан (5,00) 

 

Сви матуранти су успешно положили пријемне испите на вискошколским установама у земљи и 

иностранству (Београд, Нови Сад, Ниш, Љубљана).  

 

         6.7. Резултати пријемних испита  

        6.7.1. Годишњи  испит за шести  разред- пријемни за седми разред  

 

Годишњи испит за шести разред (основна музичка школа) је уједно пријемни испит за 

упис у 7. разред музичке наставе (средња мзичка школа). 

Пријемни испит се бодује из предмета- инструмент и солфеђо са теоријом.  

У среду, 17.јуна 2020.године на испит је изашло 5 ученика (2 виолине, 1 виола, 2 

виолончела), од којих су сви успешно завршили 6.разред, а 5 ученика  је положило 

пријемни за 7. разред (2 за виолину, 1 за виолу и 2 за виолончело). 

 

Инструмент Солфеђо са теоријом музике 

Област оцењивања 

Максималан 

број бодова 

по области 

број 

бодова 

 

Област оцењивања 

Максималан 

број бодова 

по области 

број 

бодова 

Степен савладаности програма 
 

70 
 

 Диктат 20  

Технички ниво извођења 70  Читање с листа (мелодика) 20  

Интерпретација  30  Читање с листа (парлато) 20  

Музикалност  
30 

 Провера знања из теорије 

музике 
40  

Укупан број бодова  Укупан број бодова   
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Напомена:  

• Максималан број бодова је 200.              

• Потребан минимум за упис у средњу музичку школу 

је 150. 

Напомена:  

• Максималан број бодова је 100. 

• Потребан минимум за упис у средњу музичку 

школу је 70. 

Модел бодовне листе 

 

6.7.2. Пријемни испит за упис у Школу за музичке таленте 

Пријемни испит је одржан у понедељак, 22. јуна и у петак, 26. јуна 2020. године 

 

Од пријављених кандидата, седморо је положило пријемни испит и тиме стекло могућност 

школовања у Школи за музичке таленте: 

 

 
ред. 

бр 
Име и презиме 

кандидата 

Разред МН који уписује у 

школској 2020/21.години 

Разред ООН који уписује у 

школској 2020/21.години 
1.  Дуња Станковић Припремни разред Први 

2.  Тадеј Милетић Припремни разред Први 
3.  Тара Јовановић Трећи разред Пети 
4.  Ања Мишковић Пети разред Седми 

5.  Ана Иванковић Први  разред Трећи разред  

6.  Ани Милутиновић Трећи разред Пети разред 

7.  Миодраг Вукајловић Седми (први разред средње школе) Први разред средње школе 
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6.8. КОНЦЕРТНА ДЕЛАТНОСТ 

 

 

 

 

 

1. октобар 2019.године  

Концерт гудачког квартета „Емерсон“ – ученици школе су имали прилику 

да уживају у изванредном наступу овог гудачког квартета у Великој дворани 

Коларчеве задужбине.  

15. новембар 2019.године  

Концерт у Атријуму Народног музеја – ученици школе су извели тринаест 

композиција овом приликом. Концерт су отворили ученицигудачког квартета 

Тубе, а зати су наступали ученици из класа свих наставника инструменталне 

наставе. Клавирску сарадњу пружили су наставници Стојановић Радмила, 

Јелена Василијевић, Јована Николић, Зоран Гавриловић, Ненад Милошевић. 

29.11.2019.године 

Концерт ученица завршног разреда – Ученице Јелисавета Чачић 

(виолончело) и Валентина Лучковић (виолончело) су у Уметничком павиљону 

„Цвијета Зузорић“ у Београду одржале концерт. Гошћа концерта била је 

ученица Николина Маричић. Клавирска сарадња пружила је наставница 

Радмила Стојановић.  

28.новембар 2019.године  

Концерт у галерији Српске академије наука и уметности – солисти и 

ансамбли школе су одржали концерт у Српској академији наука и уметности. 

Клавирску сарадњу су пружили наставници Даница Гавриловић Дујаковић, 

Ненад Милошевић и Зоран Гавриловић.  

22. јануар 2020.године  
Концерт светски познатог пијанисте Јурија Кота – концерт је одржан у 

камерној сали школе.  

27. јануар 2020.године  

Солистички концерт Матије Спасојевића – Ученик Школе, Матија 

Спасојевић је одржао концерт у Српској академији наука и уметности у 

Беораду.Клавирску пратњу је пружио наставник Уки Оваскаинен.  

25. фебруар 2020. године  

Концерт камерних ансамбала – Чланови квартета од којих су неки бивши 

ученици наше школе одржали су концерт у Камерној сали школе 

представњајући се делима руских композитора.  

3. март 2020.године  

Концерт ученика у школи за основно музичко образовање „Миодраг 

Васиљевић“ у Бору – концерт су одржали ученици класе наставника Божидара 

Радосављевића, уз клавирску сарадњу наставника Николе Шћеповића 

6. март 2020.године  

Наступ у Карнеги холу, Њујорк – квартет школе у класи наставика Симонида 

Пешић, након освојене награде на такмичењу Rondo Young Artist Fеstival 

наступао у чувеном Карнеги холу у Њујорку.  

10. март 2020.године  

Концерт у Културном центру Параћин -  концерт су одржали ученици класе 

наставника Божидара Радосављевића и ученица из класе наставника Игора 

Васиљевића. Клавирску сарадњу пружио је наставник Никола Шћеповић.  

Остале планиране концертне активности нису реализоване због пандемије  

изазване вирусом Ковид – 19. 



 
 

75 

6.9. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА  

Према Плану рада за школску 2019/20.годину, разредна старешинства су била 

расподељена на следећи начин:  

 Разредни старешина  Разред  

1.  Ирена М. Милошевић  Припремни – 3. разред музичке наставе  

2.  Ненад Милошевић 4-6.разред музичке наставе  

3.  Жељко Ивовић  7. и 8. разред музичке наставе  

4.  Горан Миљковић  9. и 10. разред музичке наставе  

5.  Јована Тодоровић  1. и 3.разред општеобразовне наставе (комбиновано одељење) 

6.  Весна Андрејић  2. и 4. разред општеобразовне наставе (комбиновано одељење) 

7.  Весна Тирменштајн  5. и 6. разред општеобразовне наставе  

8.  Жарко Боровина  7, 8. и 10. разред општеобразовне наставе  

9.  Драгослава Костандиновић  9.разред општеобразовне наставе  

 

6.9.1. Извештај о раду разредног старешине –припремни – 3. разред музичке 

наставе  

Током првог полугодишта сви часови разредне наставе су одржани по распореду и 

по плану рада. Поред уобичајних тема, највише је било разговора о прилагођавању нових 

ученика на средину и распоред часова (посебно за ученике припремног разреда).  

Поред планих тема на разредним часовима било је највише разговора о  квалитеном 

начину учења, толеранцији и пријатељству. 

Истим начином и динамиком се кренуло и у друго полугодиште, све до 

16.03.2020.год. када је уведено ванредно стање услед епидемије вируса КОВИД-19, где се 

стало са обављањем наставе у школама и прешло на рад он-лајн, од куће, где  се 

уобичајеном динамиком није могло наставити на дотадашњи начин са радом, већ по 

потреби, у вези подршке у обављању наставе на даљину и њено организовање. 

У другом полугодишту посебна подршка је била потребна ученицима који се нису 

редовно јављали на наставу због новонастале ситуције услед пандемије вируса.  

 

6.9.2. Извештај раду разредног старешине – 4-6.разред музичке наставе  

Током првог полугодишта сви часови разредне наставе су одржани по распореду и 

по плану рада, у целости и за сваки од ових разреда.  

Истим начином и динамиком се кренуло и у друго полугодиште, све до 

16.03.2020.године када је уведено ванредно стање услед епидемије вируса КОВИД-19, где 

се стало са обављањем наставе у школама и прешло на рад он-лајн, на даљину (од куће), 

где  се уобичајеном динамиком није могло наставити на дотадашњи начин са радом, већ 

по потреби, у вези подршке у обављању наставе на даљину и њено организовање. Вршени 
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су групни разговори, али и индивидуални по потреби и у специфичним околностима. 

Пружана је подршка ученицима који се нису редовно јављали на наставу из неких 

предмета. Разговарало се и у вези односа: одрасли – ученици, као и о сналажењу  после 

завршене школе. На тај начин је реализован у целости план рада за шк.2019/2020.год. 

6.9.3. Извештај о раду разредног старешине – 7. и 8.разред музичке наставе  

Са ученицима 7. и 8. разреда музичке наставе је реализовано по 36 часова и обрађене су све 

теме из годишњег плана рада за школску 2019/2020.годину.  

Посебно су обрађиване теме као што су сналажење у новим условима, учење из искуства, 

слободно време и квалитетно слободно време, као и све потешкоће које долазе са 

пубертетом (сексуалност и односи између полова). 

Ученици су посебно били заинтересовани за разговоре на тему односи одрасли – ученици 

и припреме за сналажење у свету после завршене школе и на факултету. 

Разредни старешина је обављао групне и, по потреби, индивидуалне разговоре са 

ученицима који су се суочавали са спцифичним ситуацијама и околностима.  

 

6.9.4. Извештај о раду разредног старешине – 9. и 10. раред музичке наставе  

У школској 2019/2020. години рад разредног старешине се одвијао на два различита 

начина.  

Од почетка школске године до увођења ванредног стања часови су одржавани у 

просторијама школе и пратили су план рада изнет на почетку школске године. 

Реализоване су све теме предвиђене програмом рада разредног старешине за овај период. 

Поред овога јављала се потреба и за решавањем појединих личних проблема код ученика, 

али су они решавани у индивидуалном разговору са ученицима, а не у оквиру разредних 

часова. 

Након увођења ванредног стања ови часови су одржавани преко интернета и разредни 

старешина је свој рад фокусирао на неколико основних проблема: 

 

1. Детаљно упознавање ученика са новонасталом ситуацијом. 

2. Праћење здравственог стања ученика. 

3. Проналажење решења како би сви ученици имали услове да прате наставу 

преко интернета. 

4. Пружање подршке свим ученицима ради прилагођавања новонасталој 

ситуацији. 

5. Непосредна комуникација са осталим предметним наставницима и тренутно 

решавање проблема који су се појављивали у раду ученика. 
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Ове активности су реализоване путем групних часова (Вибер, Зум) али и индивидуалним 

разговорима са ученицима код којих се за тако нешто указала потреба. 

Све наведене активности су прилагођаване непосредним околностима и остварене су у 

потпуности. 

 

6.9.5. Извештај о раду разредног старешине – 1. и 3. разред општеобразовне 

наставе  

У школској 2019/2020.години планирано је 37 разредних часова за сваки разред, први и 

трећи .  На часовима су обрађиване различите теме, оне које су предвиђене Наставним 

планом и програмом, али и оне теме које су биле актуелне у одређеном тренутку. Бавили 

смо се  анализирањем успеха и дисциплине, савладавањем треме и страхова, учили смо 

како да пружимо помоћ другима и зашто је то важно, зашто је важан тимски рад, по чему 

је наша школа Школа за музичке таленте посебна и другачија, како се припремити за 

концерт и јавни наступ, итд. Часовима су присуствовали сви ученици првог и трећег 

разреда, различитим данима. 

Укупно је одржано два родитељска састанка, чије су теме биле успех, дисциплина и 

напредовање ученика, а на самом почетку школске године упознавање са родитељима 

нових ученика, као и предочавање правила рада у школи и интернату школе. 

Током првог полугодишта школске године био је реализован велики број активности, 

излет , неколико посета вртићу „Лептирић“, припадници ПУ у Ћуприји одржали су 

предавања за ученике првог разреда на различите теме, посета изложбе слика Саве 

Шумановића, посета позоришту итд. 

 

Због новонастале ситуације у земљи и свету, која је изазвана пандемијом вируса Ковид 19, 

у другом полугодишту часови разредног старешине су се одржавали по потреби онлајн.  

 
 

6.9.5. Извештај о раду разредног старешине – 2. и 4. разред општеобразовне 

наставе  

У школској 2019/2020.години планирано је 37 разредних часова за сваки разред, други и 

четврти .  На часовима су обрађиване различите теме, оне које су предвиђене Наставним 

планом и програмом, али и оне теме које су биле актуелне у одређеном тренутку. Бавили 

смо се  анализирањем успеха и дисциплине, савладавањем треме и страхова, учили смо 

како да пружимо помоћ другима и зашто је то важно, зашто је важан тимски рад, по чему 

је наша школа Школа за музичке таленте посебна и другачија, како се припремити за 

концерт и јавни наступ, итд. Часовима су присуствовали сви ученици другог и четвртог 

разреда, различитим данима. 

Укупно је одржано два родитељска састанка, чије су теме биле успех, дисциплина и 

напредовање ученика, а на самом почетку школске године упознавање са родитељима 

нових ученика, као и предочавање правила рада у школи и интернату школе. 
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Током првог полугодишта школске године био је реализован велики број активности, 

излет, неколико посета вртићу „Лептирић“, припадници ПУ у Ћуприји одржали су 

предавања за ученике првог разреда на различите теме, посета изложбе слика Саве 

Шумановића, посета позоришту итд. 

Због новонастале ситуације у земљи и свету, која је изазвана пандемијом вируса Ковид 19, 

у другом полугодишту часови разредног старешине су се одржавали по потреби онлајн.  

 

6.9.6. Извештај о раду разредног старешине – 5. и 6.разред општеобразовне 

наставе  

Током школске 2019/20.године часови одељенског старешине за ученике петог и шестог 

разреда одржавани су редовно средом (пети) и четвртком (шести разред). На часовима су 

обрађиване теме од значаја за дати узраст: за учење, боравак у интернату, евентуалне 

тешкоће у учењу, о организовању помоћи у учењу, заједничким акцијама... 

После преласка на онлајн наставу, изазвану епидемијом  Корона вирусом, часови 

разредног старешине су, такође, извођени онлајн, а теме су прулагођене новонасталој 

ситуацији. Били су усмерени на едукацију о заштити од новог вируса, као и моралној 

подршци у нечему што је ново за све нас. 

Разредни старешина је успоставила контакт и са родитељима ученика којима је била 

потребна додатна подршка.  
 

 

6.9.7. Извештај о раду разредног старешине  - 7, 8. и 10. разред општеобразовне 

наставе 

Разредна старешинства у школској 2019/2020.године реализовао сам у седмом, осмом и 

десетом разреду ООН. Након упознавања са планом и програмом наставе ученика и са 

часовима разредног старешинства уследиле су и теме које су се тицале наставног процеса 

у школи и теме из свакодневног живота ученика. Поред тема предвиђених оперативним 

планом за старешинство у десетом разреду наставница биологије Марија је била гост на 

часу и разговарала о болестима зависности и самој зависности од никотина,предочила им 

штетне утицаје на организам. 

Суочени смо били са проблемима адаптације,које смо превазишли уз помоћ психолошке 

службе и колега које су биле јако сарадљиве.Суочени са пандемијом вируса остали смо у 

контакту пеко "ЗООМ" платформе. Такође бих похвалио своје ученике који су били 

предузимљиви у том погледу и учествовали у обуци како својих другара,тако и професора 

и на тај начин помогли да што пре омогућимо редован "онлине"наставни процес, излазили 

у сусрет професорима и јављали се преко више платформа  комуникације. 

На даљину су одржавани редовни часови одељенског старешинства и поред редовних 

тема,решавали смо проблеме заједно и уз помоћ психолошке службе и управе школе који 

су настајали у току онлине наставног процеса.   
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Ученици су завршили школску годину са великим бројем похвала,награда,како у земљи 

тако и у иностранству. 

Како је свака генерација посебна сама по себи, ова  добро пробрана дружина нам говори 

да смо на добром путу образовања и васпитања. 

 

6.9.8. Извештај  раду разредног старешине – 9. разред општеобразовне наставе  

Часови разредног старешине су се одржавали једном недељно у току целе школске године 

а некада и више пута у току недеље када је то било неопходно.Циљ часа разредног 

старешине је да подстиче и прати индивидуални развој ученика и одељења у целини. 

Одмах на почетку године раз.старешина је упознао ученике са правима и дужностима 

ученика и извршен је одабир ученика за ученички парламент и председника одељенског 

већа за кога су већином гласова изабрали Уроша Адамовића. 

Разредни старешина је редовно пратио успех ученика   али се посветио и решавању 

проблема у одељењу на конструктиван начин ,мотивисао ученике да буду 

успешни,указивао на значај и улогу породице,указивао на значај другарства у одељењу и 

међусобну помоћ као и тимски рад.,толеранцију.... 

У току целе школске године обављала сам и индивидуалне разговоре са ученицима било 

да су то ученици желели или сам сама позивала ученике јер сам уочавала да им је 

потребна помоћ и мотивација а такође сам разговарала и новопримљњним ученицима и 

помагала им у њиховој адаптацији.Ученици деветог разреда су  били веома 

сарадљиви,спонтани и отворени према раз.старешини и често долазили сами на 

идивидуалне разговоре/евиденција радау књизи рада разредног старешине/. 

Ученици су ме редовно обавештавали на време када су изостајали са наставе, услед 

болести или неких других разлога као и њихови родитељи.Највише индивидуалних 

разговора је обављено са учеником Елвисом Трујановићем услед озбиљне болести која га 

прати коју је он тешко прихватио па је имао потребу често да разговара  а из истих разлога 

често био замишљен али ове године је показао побољшање у понашању и није изостајао 

са наставе.Из тих разлога сам морала да му више посвећујем пажње и да га мотивишем на 

већи рад и да му помогнем у учењу а често сам ангажовала и његове другаре који су му 

радо излазили у сусрет.Родитељи су били редовно обавештавани о свему што се 

дешавало.Сарадња са свим родитељима је била веома добра и успешна,они су се редовно 

интересовали за успех и понашање свје деце ,били обавештени у свему што се дешавало и 

давали повратне информације,то резултира и њихов постигнут успех. Сви ученици имају 

одличан успех осим Елвиса Трујановића који има добар успех. 

Теме које су се обрађивале на часовима разредног старешине (постоје у књизи евиденције 

разредног старешине) до марта месеца а са појавом ковида остала сам и даље у контакту 

са ученицима и родитељима.Редовно сам их контактирала ,давала им подршку у 

раду,обрађивали смо теме из здравственог васпитања које ће им помоћи да остану здрави 

у време ковида. 
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Неке од тема које су се обрађивале: 

-Другарство и међусобна помоћ међу ученицима, 

-Основни принципи и методе учења,, 

-Развијање осећаја за заједнички живот, 

-Хармонија у одељењу и шта је дискриминација, 

-Вршњачко насиље, 

-Породица (дрога,алкохол,пушење), 

-Поштујући себе ,поштујем и друге, 

-Ученичке акције и иницијативе и коришћење слободног времена, активно учешће у 

секцијама, 

-Ковид 19, заштита и рад на имунитету.         

                                                                            

7. РЕАЛИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ  

 7.1. Извештај о раду драмско – рецитаторске секције за ученике од 1. до 

4.разреда општеобразовне наставе  

Током школске 2019/2020. године чланови драмско-рецитаторске секције били су веома 

активни и ангажовани на следећим активностима: 

 

• Посета песника поводом обележавања Матићевих дана 10. септембра 2019. године 

• Позоришна представа „ Аутобиографија“ по тексту Бранислава Нушића у извођењу 

београдског позоришта „ТЕАТРОН“ 10. октобра 2019. године 

• Позоришна представа „Бајка о рибару и рибици“ по оригиналном делу А. С. 

Пушкина у извођењу београдског позоришта  „ТЕАТРОН“ 8. октобра 2019. године 

• Учешће на фестивалу „ Дечја сцена“ у организацији Установе културе Ћуприја 28. 

новембра 2019. године  

• Посета фестивала „Дечја сцена“- представа „ Како су настале ружне речи“ 29. 

новембра 2019. године 

 

 Почетком марта смо кренули у припрему драмског текста чији су аутори Ника Шуља, 

Марија Станковић и Јелена Трипковић, ученице четвртог разреда, за предстојећи наступ. 

Пандемија и почетак наставе на даљину су нас прекинули у реализацији планираног.  

Весна Андрејић, наставник разредне наставе 

Јована Тодоровић, наставник разредне наставе 
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 7.2. Извештај о раду драмско – рецитаторске секције за ученике  

       од 5. до 10.разреда општеобразовне наставе  
 

Драмска секција је почела са радом одмах на почетку школске године. Направљен је 

плакат позивница за глуму и праћење драмских представа у професионалним 

позориштима. План је био да се ученици подстакну да самостално промишљају о 

драмским карактерима, узроцима и последицама људских поступака у драмским 

текстовима и стална размена утисака и предлога. Ученици су се јавили у великом броју, 

одмах смо изабрали драмски текст који привлачи њихову пажњу и започели поделу улога. 

Тај процес је трајао, али смо разрешили поделу свих ликова. Копирање и читање текста је 

било захтевно и дуготрајно, јер смо одлучили да припремимо први и трећи чин. 

Реорганизовали смо текст  како би сваки лик могао да одговори захтевима напамет 

наученог и оживљеног текста. 

Паралелно са Нушићевом „Госпођом министарком“ радиле смо и Бајку из парка по тексту 

Ђурђе Лили са ученицима петог и шестог разреда. Избор текста, читалачке пробе, 

проналажење адекватних ученика а затим и костима за одређене улоге  и свакодневне 

пробе довеле су до извођења представе у оквиру новогодишње приредбе. Бавиле смо се и 

сценографијом и сценским покретом,  подстицале смо ученике да се што више ослободе у 

ликовима како би извођење представе сем репродуковања текста било забавно и 

креативно и за њих и за публику. 

 

Сумњиво лице  - кратак одломак припремиле смо са Теоном Јовановић и Ларом Киш. 

Ученице су показале иницијативу и помогле да изаберемо  делове текста који одговарају  

њиховом интересовању. 
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Покондирена тиква – кратак одломак припремиле смо са Мином Станковић и Еленом 

Богдановић. Ученице су желеле да покажу свој рад и убрзале припрему овог драмског 

текста тако што смо одабрале само део који је могуће самостално показати. Костиме сам 

обезбедила захваљујући сарадњи са Гимназијом у Ћуприји.. 

Госпођа министарка – Нушић, Народно позориште у Београду. Укупно 37 

заинтересованих ученика је посетило Народно позориште и погледало „Госпођу 

министарку“. Представа нам је  користила  како би неки ученици осмислили своје 

извођење ликова из „Министарке“ коју смо већ почели да радимо у оквиру наше драмске 

секције. 

Организовала сам ученике седмог, шестог и нижих  разреда да присуствују извођењу 

Пушкинове „Бајке о рибару и рибици“. Било нам је задовољство да погледамо 

професионалце како се играју у својим улогама. У разговору  након представе добили смо 

савете како да ученици  играју своје ликове у оквиру рада драмске секције. 

Позоришна сцена у Ћуприји је била наш овогодишњи изазов, гостовали смо са представом 

Успавана лепотица. Сарадња са дечјим позоришним фестивалом је била драгоцена због 

могућности да на великој сцени одиграмо увежбану представу; сви ученици су добили 

захвалнице, као и ми наставници задужени за реализацију овог пројекта. 

За представе које смо  припремале у драмској секцији урадиле смо  и плакате: 

1. Плакат  за пријављивање у драмску секцију 

2. Најавни  плакат за Бајку из парка 

3. Најавни плакат за Успавану лепотицу коју смо играли у оквиру дечјег позоришног 

фестивала у Ћуприји…послали смо и плакат за Европску заврзламу, али у 

конкуренцији није било старијих ученика и није играна… 
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Рецитаторска секција: 

Матићеви  дани – организовала сам гостовање песника Радета Јовановића, читање поезије 

у библиотеци школе заинтересованим ученицима и предметним наставницима. 

Припремила сам  једну рецитаторску тачку за светосавску приредбу-беседу Матије 

Бећковића говорили су ученици деветог разреда.   

          

Организовале смо двојезични Матине поезије –  8.3.2020. међународни Дана жена 

посвећен  песникињама/књижевницама и свим успешним женама које су ушле у 
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колективно памћење. Ученици старијих разреда су говорили стихове, пуштали дигитални 

материјал и израдили постере и плакате за хол школе. 

 

  

 

 

                        

 

 

Активно сам сарађивала  са установама културе у нашем граду: 

1. Посета музеју и поставци слика Саве Шумановића, ученици шестог разреда 

2. Обилазак археолошког локалитета Хореум Марги  

3. Дан отворених врата градске библиотеке -  водила сам  ученике петог разреда  да се  

учлане у библиотеку и започну дружење са књигама 

4. Матићеви  дани – организовала сам читање поезије гостујућег песника у нашој  

школи ученицима старијих разреда 

5. Квиз посвећен Душану Матићу – награђен Лука Радојковић, другопласирани – 

организовала сам и  његов одлазак у библиотеку по награду 

6. Дечја недеља - акција библиотеке Ћуприја – Осмехом међу књигама- учествовали 

су ученици седмог и деветог разреда - победник Урош Адамовић, ученик деветог 

разреда, организовала сам и њихово такмичење и  његов одлазак по награду у 

библиотеку 

7. Организовани одлазак у биоскоп – Породица Адамс, девети разред 
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8. Поводом обележавања међународног Дана матерњег језика народна- предавање 

„Народни говор и стандардни језик“ предавач Миљана Чопа, сарадник Института 

за српски језик САНУ – била сам организатор гостовања. 

9. У сарадњи са Спортским савезом Ћуприје и организацији професорке физичког – 

учествовала сам у дану без саобраћаја/ вожњи бициклом и кросу. Ученици су 

написали и репортажу  о реализованој активности. 

                           

Носиоци активности:  

Весна Антић, наставник српског језика и књижевности  

Татјана Петровић, наставник енглеског језика 

 

7.3. Спортска секција   

Ученици од l-X разреда су редовно учествовали у раду секција једном недељно, по 

утврђеном распореду,и тиме изражавали своју креативност, јачали моторичке 

способности,усавршавали естетику,ритам,развијали вољу, самопоуздање, навикавали се 

на тимски рад. 

У раду су подељени у  четири узрасне групе  при чему су показали велико интересовање 

за секције и остале слободне активности које сам реализовала, а такође су узели велико 

учешће на приредбама које су организоване, као и такмичењима у атлетици и стоном 

тенису. 

Секције које су рађене/фолклор,плес,стони тенис,ритмичка гимнастика,фудбал,бадминтон 

и много тога у зависности од интересовања деце. 

ОД l-lV разреда-Секција је радила једном недељно а понекад и ван устаљеног распореда 

када су ученици били слободни и изразили жељу.Радило се са овим узрастом на 

увежбавању ритма,правилном држању тела као и на естетици и лепом васпитању.Такође 

су се обрађивале елементарне игре јер је игра основа и саставни део живота сваког 

детета,она повећава радну атмосферу и емоције,концентрацију,научно је доказано да деца 

која се играју боље памте,имају већу концентрацију и пажњу..... 

Организоване су: 

-Шетње/паркић/ и игре на снегу и елементарне игре и полигони спретности, 

-РИТМИКА/Вежбе са вијачом,траком и обручем уз музичку пратњу а често се користио и 

видео, 

-ФОЛКЛОР-Обрађивала су се кола и основни кораци и кореографије с посебним освртом 

на правилно држање тела. 

-„Оро се вије“,“Коло води Васа“,“Дивна,Дивна“,“Прођи Миле“,“Играле се делије“..... 

-ПЛЕС-„Беби танго“-/кореографија/, чиме су се за Дан дечије недеље представили као 

гости у вртић“Лептирић“ и“Невен“,обрађивали су се основни кораци и кореографије из 
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„Енглеског валцера“,/игра у паровима/“Ча,Ча,Ча“ и остале плесне игре по избору као што 

је „Денс“ уз видео. 

Такође су учествовали на Уличној трци у Ћуприји,на бициклијади на градском тргу у 

организацији Спортског савеза –Ћуприја и у многим другим активностима у оквиру 

школе и ван ње.  

V и VI разред- ученици су показали посебно интересовање и било је задовољство радити 

са њима. 

Дечаци су често играли стони тенис и фудбал/вођење лопте,шут унутрашњим и 

спољашним рисом,дриблинг ,игра фудбал са правилима где им се скретала пажња на „фер 

плеј“/, а такође су учествовали у Фолклору и неким плесним играма заједно са 

девојчицама. 

 

 

 

 

 

 

 

Реализовано на секцијама: 

-БАДМИНТОН-игра у паровима, 

-ФОЛКЛОР-„Ђурђевица“,“Бангавела“,Моравац“/оссновни и 

укрштен корак/,... 

-ПЛЕС-„Сиртаки и „Салса Касина“/елементи/ и игра у паровима, 

-РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА-Вежбе са траком и лоптом уз 

музичку пратњу и разне кореографије. 

 

Ученици су такође у слободном времену и на секцијама увежбавали 

елементе из кошарке и рукомета лакшом лоптом/вођење 

лопте,додавање од тла у парове и тројке са променом 

места,кошаркашки двокорак,скок шут из места и кретања, 

појединачно,скос шут и чеони шут у рукомету..../ 

Ученице петог и шестог разреда су на секцији увежбавале вежбу са 

лоптом што су приказале у вртићима поводом Дана дечије недеље. 
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Vll , Vlll,IX i X разред-Ученици овог разреда су се изузетно трудили и показали велико 

интересовање не само за ову секцију већ и за драмску ,рецитаторску и остале па су често 

узимали активно учешће и у корелацијама које су професори држали. 

 

Обрађивало се : 

-ПЛЕС-„Салса Руеда“,“Твист“ „Румба“,“Рокенрол и плесови других земаља. 

ФОЛКЛОР- Обрађивала се:  

“Србијанка“,“Чачак“,“Моравац“/кореографија/,“Шано душо“,“Влашке игре“ са топотом... 

РИТМИКА-Вежбе са лоптом уз музичку 

пратњу и са вијачом/кореографије ,рад на 

лепом држању тела и естетици/,вежбе са 

чуњевима. 

На часу секције смо често говорили о 

деформацијама кичменог стуба,/видео 

презентација-корективне вежбе/,бавили 

се и темама из здравственог 

васпитања,значају витамина у исхрани 

,имунитет, пубертет и промене како у физичком смислу тако и у промени понашања и 

лепо васпитање. 

-ФУДБАЛ-Игра са правилима 

-КОШАРКА-/Увежбавање научених 

елемената,скок шут из 

кретања,ролинг,ерет,одбрана и напад1:1/ и  

-ОДБОЈКА-/лакшом лоптом/,елементи и игра у 

паровима 

-ФУДБАЛ-игра са правилима 

Ученици старијих разреда су посећивали и 

изложбе и музеј. 
 

 

Драгослава Костандиновић,  

наставник физичког васпитања 
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7.4. Извештај о реализацији слободних активности  

 

У школској 2019/2020. години реализоване су следеће слободне активности: 

 

Септембар: Упознавање ученика са будућим активностима током школске године, 

пројекција филма „Whiplash“ и дискусија након гледања филма, упознавање ученика са 

појмом и врстама друштвених игара, пројекција филма “Lego Batman” и дискуција након 

гледања филма, одлазак у шетњу, пројекција филма „Човек који је садио дрвеће“ и 

дискуција након гледања филма, пројекција филма “Into the wild” и дискусија након 

филма. 
 

Октобар: Пројекција филма „The shine“ и дискусија након гледања филма, Одлазак у 

шетњу, Дан играња друштвених игара, обележавање дана сећања на жртве крагујевачког 

масакра током Другог светског рата. пројекција документарног филма „Минут ћутања – 

Крагујевац, 1941“ и предавање на тему друштвеног контекста Другог светског рата, 

његових узрока и последица.  

Напомена: У складу са динамиком рада школе и непредвиђеним околностима током рада, 

план и програм за извођење слободних активности су имали извесна одступања. У овом 

месецу је такође реализована пројекција филма „Даровита“ и дискусија након гледања 

филма. Такође, ученици су у оквиру времена предвиђеног за слободне активности 

посетили концерте Иване Попарић и полазника мастеркласа Иване Аћимоски-Жикић као 

и изложбу слика Саве Шумановића под називом „Шидски Пејзаж“. 

 

Новембар:  Радионица на тему штетности наркотика и других психоактивних супстанци, 

дискусије и дебате на ову тему.  

 

Напомена: У складу са динамиком рада школе и непредвиђеним околностима током рада, 

план и програм за извођење слободних активности су имали извесна одступања. У овом 

месецу настава је садржала и: Пројекцију филма „Пејзажи у магли“ у оквиру наставе која 

је била посвећена штетности психоактивних супстанци, пројекцију филма „Теорија свега“ 

са дискусијом након гледања филма, као и предавање чланова Тима за заштиту деце од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

Децембар: Пројекција филма „Ја, Ерл и девојка која умире“ и дискусија након гледања 

филма. 

 

Напомена: У складу са динамиком рада школе и непредвиђеним околностима током рада, 

план и програм за извођење слободних активности су имали извесна одступања. У овом 

месецу настава је садржала и: Пројекцију пет епизода серије „Блек Мирор“ и дискусију 

након гледања сваке од епизода, организовање новогодишње журке, анализу музичких 

жанрова и упознавање саа извођачима који су стварали  70-их, 80-их и 90-их година 

двадесетог века. 
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Јануар: Размена музичког садржаја и међусобно упознавање са музичким укусима.   

 

Напомена: У складу са динамиком рада школе и непредвиђеним околностима током рада, 

план и програм за извођење слободних активности су имали извесна одступања. У овом 

месецу настава је садржала и: Пројекцију серије „Чернобил“ са дискусијом након 

гледаања сваке од епизода као и уводне дискусије и дебате о значају развијања еколошке 

свести код младих људи.  

Фебруар: Пројекција филма „Технотајз: Едит и ја“ и дискусија након одгеданог филма,  

 

Напомена: У складу са динамиком рада школе и непредвиђеним околностима током рада, 

план и програм за извођење слободних активности су имали извесна одступања. У овом 

месецу настава је садржала и: Разговоре и гледање видео садржаја о бескућништву као 

појави, такође и анализу садржаја за најмлађу популацију на „Јутјубу“. 

Услед ванредне ситуације настале пандемијом вируса Ковид 19, програм извођења 

слободних активности је садржајно прилагођаван новонасталим методама рада. 

Март: Пројекције филмова „Полубраћа“, „Предности једног маргиналца“ и „Сноуден“, 

обележавањеаДана борбе против расизма и расне дискриминације, годишњице сећања на 

Мартовски погром и анализу музичких спотова. 

Април: Пројекције филмова „Спектакуларна Садашњица“,  „Принцеза Мононоке“,  

„Корак до славе“, „Велика забава у великом граду“, „Кроз очи деце“ и „Кућа 

сутрашњице“, радионице под називом „Ко су узори младима данас“, „ Људски узроци 

климатских промена“, „Графити – уметност или вандализам“, „У сусрет Светском дану 

џеза“, „Приче из мог краја“, анализа музичких спотова, дискусије на тему стреса и 

великих климатских промена. 

Мај: Пројекције филмова  „Нахрањен“, „Дечаштво“,  „Дом госпођице Перегрин за 

чудновату децу“ и „Бубамара“, радионице под називом „Супкултуре које знам“ и „ Шта 

слушаш“, „Шта смо ове године научили и урадили“, „Приче из мог краја“, Обележавање 

Светског дана заједничког живота у миру, дискусија на тему гојазности и и анализа 

музичких спотова. 

 

Илија Најдановић, наставник практичне наставе 
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8. ИЗВЕШТАЈ  О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Назив семинара 

Компетенција, 

приоритет, број 

бодова 

Време реализације Учесници 

Дигитална учионица - Јун 2020. године Наставник биологије 

Укључивање финансијског 

описмењивања у 

системобразовања и 

васпитања Републике 

Србије 

К2 и К3, П3 

8 бодова 
1-2.2.2020.годинне Наставник хемије 

Пројектна настава у 

функцији образовања и 

васпитања ученика 

основних школа за 

смањење ризика од 

природних непогода 

К2 и К3, П3 

8 бодова 
7.3.2020.године Наставник хемије 

Управљање временом у 

циљу организације часа 
- 12.3.2020.године Наставник хемије 

Примена мотивационих 

техника у настави                                                          

 

 

К3, П3 

8 бодова 

 

22.11.2019. године 

 

 

Наставник солфеђа 

Како лако до квалитетног 

учења 

 

К2, П3 

8 бодова 

 

 

23.11.2019.године 

 

Наставник солфеђа 

Одрастање без алкохола,  

дроге, коцке, секти и 

насиља 

 

К3, П4 

16 бодова 

 

24.11.-25.11.2019.године 

 

 

Наставник солфеђа, 

наставник виолончела, 

наставник упоредног 

клавира, директор, 

помоћник директора, 

наставници музичке 

наставе (разредне 

старешине) 

Саветодавни разговор - 

примена у васпитном раду 

са адолесцентима и 

родитељима 

 

К3, П4 

8 бодова 

 

11.01.2020.године 

Наставник солфеђа, 

наставник виолине, 

упоредног клавира, 

васпитна служба, стручне 

сараднице/психолози, 
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Инклузивно образовање и 

индивидуални образовни 

план 

 

 

К2, П2 

16 бодова 

 

1.02.-2.02.2020.године 

Наставник солфеђа, 

наставник виолине, 

наставник виоле, 

наставник упоредног 

клавира, клавирски 

сарадник, васпитна 

служба, стручни 

сарадник/психолог, 

директор, помоћник 

директора 

“Достигнућа  младих у  

Србији-ДМуС” 
24   бода 15-17.11.2019.године Наставник виоле 

Примена мотивационих 

техника у настави                                                         

Кат. бр.618 за 

 

 

К3, П3 

8 бодова 

 

 

22.11.2019.године 

 

Наставник упоредног 

клавира 

Како лако до квалитетног 

учења 

 

 

К2, П3 

8 бодова 

 

 

23.11.2019.године 

Наставник упоредног 

клавира 

Савремене методе учења 

музике у различитим 

развојним фазама детета 

 

К1,П3 

16 бодова 

 

19-20.10.2019.године 

Наставник упоредног 

клавира 

Васпитни рад у домовима 

ученика средњих школа 

Републике Србије-

конференција 

- 26-29.9.2019. године 

Координатор васпитне 

службе, директор, 

помоћник директора, 

наставници музичке 

наставе (разредне 

старешине) 

Ефикасан рад школских 

тимова 

усмерен на унапређивање 

квалитета образовно-

васпитног рада установе 

8 
 

3.2.2020.године 
Васпитач 

„Диференцијација у 

настави“, 

стручни скуп, Учитељски 

факултет, Јагодина 

- 
5.12.2019.године 

 

Стручне 

сараднице/психолози, 

наставник 

немачког/енглеског језика 
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Primary Education in the 

United States 
2 24.4.2019.године 

Наставник енглеског 

језика 

Тренинг вештина 

комуникације и 

самопоуздања- асертивни 

тренинг 

20 сати 

6.10.2019.године 

13.10.2019.године 

20.10.2019.године 

27.19.2019.године 

 

Стручне сараднице-

психолози 



 

9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ 

           

 

Уводни део 

 

  

Дом - интернат Школе за музичке таленте у Ћуприји у садашњој згради je  

почео са радом 1989. године и од самог оснивања ради у саставу школе, а његова 

превасходна функција је да створи оптималне услове за смештај, исхрану и 

васпитање музички даровитих ученика, узраста од 6 до 19 година.  

Дом се простире на површини од 2353 м2 и располаже смештајним 

капацитетом од 96 места за ученике Школе за музичке таленте, као и ученике 

других средњих школа. Ученици су смештени на првом и другом спрату -  32 

трокреветне собе, две собе за васпитаче и две учионице од којих једна служи за 

учење, а друга за играње и  радионице са васпитачима. На трећем спрату се налазе 

гарсоњере за госте и професоре који су ангажовани за извођење музичке наставе, 

као и за смештај учесника у организованим зимским и летњим школама и 

мајсторским радионицама (9 двокреветних соба са купатилом, климом, тв-ом и 

прикључком за интернет). У приземљу интерната је Клуб ученика, трпезарија са 

кухињом, магацинске просторије, вешерница, котларница и радионица за домара. је 

У саставу школе је и библиотека- нототека. 

Циљ дома је да својом унутрашњом организацијом обезбеди што повoљнију 

педагошку климу у којој се свакодневни живот и васпитна активност у потпуности  

интегришу,  а васпитачи и остали учесници у васпитно – образовном процесу 

помажу ученицима у одрастању, самоактуализацији и изграђивању позитивне 

личности.  

 

 

Материјални услови Дома 

Дом Школе за Музичке таленте је савремено опремљен објекат смештајног 

капацитета 96 места. Цео објекат заузима површину од 2353 м2 и конципиран је у 

три целине;  

 - на првом спрату су смештене собе за дечаке, 16 соба укупне површине 160 м2, од 

којих је једна резервисана за родитеље који у току године долазе у посету деци,  и 

друга соба предвиђена за одмарање ученика из Ћуприје, када за то имају потребе, 

затим два тоалета са туш кабинама, сала са ТВ-ом и опремом за разоноду и 

радионице (34м2), соба за васпитаче са кухињом и купатилом/тоалетом;  

 - на другом спрату смештене су собе за девојчице, 16 соба укупне површине 160 

м2, од којих је једна соба за родитеље, два тоалета са туш кабинама, учионица за 

учење, соба за васпитача- координатора васпитне службе са кухињом и 

купатилом/тоалетом; 
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 - у поткровљу су смештени: кухиња, апартман и 9 соба за професоре и госте.  
 - у приземљу се налази трпезарија са кухињом, површине 185 м2,архива и магацин 

(70м2);  
 - у подруму Дома смештена је котларница (145м2), радионица за одржавање 

објекта (27м2), просторије за помоћно особље, просторија са столом за стони тенис, 

Клуб ученика. 
 

Дом располаже спортским тереном за кошарку и мали фудбал, као и забавним 

парком за млађе ученике. 

 

  

 

 

 

УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАДАТАКА УСТАНОВЕ 

 

1. Број и структура запослених: 

 

 
Р.б. Има и презиме Посао који обавља % ангажовања и 

врста уговора 

1.  Данијела Јовић директор 50% ,  неодређено 

2.  Мирјана Паунковић секретар 50%,  неодређено 

3.  Александра 

Миловановић 

шеф рачуноводства 
50%, одређено 

4.  Јасна М. Стојановић стручни сарадник-психолог 50%, неодређено 

5.  Марина Ђорђевић координатор васпитне 

службе 
100% неодређено 

6.  Горан Николић васпитач 100%,  неодређено 

7.  Дејан Ђорђевић васпитач 100%,  неодређено 

8.  Александра Вулић васпитач 55 %,  одређено 

9.  Гордана Радуловић васпитач 50%, неодређенo до 2. 

јуна, 100 % неодређено 

од 3.јуна 

https://www.talenti.edu.rs/images/dom/02.jpg
https://www.talenti.edu.rs/images/dom/01.jpg
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10.  Ивана Гавриловић васпитач 40%, неодређено  

11.  Ана Николић васпитач 50%, неодређено до 

2.јуна  

12.  Јелена Белошевић васпитач 35%  неодређено 

13.  Татјана Миљанић економ     50%  одређено 

14.  Радица Алексић  референт сарадник за 

финансије 

50%, неодређено 

15.  Бобан Терзић референт ППЗ и обезбеђења  100%, неодређено  

16.  Ђорђе Мацакања референт обезбеђења               100%, одређено  

17.  Драгица Јовић технички секретар   100%, неодређено 

18.  Драган 

Костандиновић 

домар 100%,  неодређено 

19.  Мирко Трајковић домар/мајстор одржавања-

ложач 

100%,  одређено 

20.  Мијодраг Зафировић домар/мајстор одржавања-

ложач 

100%, одређено 

21.  Никола Васић кувар 100%, одређено 

22.  Зорица Марјановић кувар 100%, неодређено 

23.  Јелена Илић сервирка 100%, одређено 

24.  Јулија Милосављевић сервирка 100%, одређено 

25.  Весна Ђорђевић сервирка 100% , неодређено 

26.  Бисерка Костић хигијеничар 100%, неодређено 

27.  Снежана Милошевић хигијеничар 100%, одређено 

28.  Данијела Весовић хигијеничар  100%, одређено 

Табела 1.-Списак  радника Дома 

 
2. Организација  

 

 Школске 2019/20. године у Дом је примљен 61 ученик Школе за музичке таленте (+18 

ученика на исхрани) и 21 корисник дома – ученика других средњих школа у Ћуприји 

(Гимназије, Медицинске и Техничке школе). Током школске године је долазило до 

варирања броја ученика у дому, из разлога што се један ученик Школе за музичке таленте 

исписао, као и два ученика, односно станара дома, док су се у дом уписала такође два 

ученика-корисника дома. 

Табеларно, коначно стање броја ученика по разредима изгледа овако:  
 

 

 

разред Пр. I II III IV V VI VII VIII IX X збирно 

бр. ученика 6 4 10 2 8 5 

* 

-1 

5 9 12 12 6 78 

Табела 2. Расподела ученика  по разредима музичке наставе 

*Ученик 5. разреда музичке наставе се исписао марта месеца 
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разред I II III IV V VI VII VIII IX X * збирно 

бр. ученика 4 2 3 10 5 7 4 

* 

-1 

4 11 12 17 78 

Табела 3. Расподела ученика по разредима општеобразовне наставе 

*Ученик 7. разреда општеобразовне наставе се исписао марта месеца 

 

 

 

разред I II III IV збирно 

бр. ученика 7 4 8 2 21 

                  Табела 4. Корисници услуга дома – расподела ученика по разредима 

 

 

 

Ученици Школе за музичке таленте -  станари дома су ученици из следећих општина: 

 

Општина 
 

Име и презиме ученика 

 
Чачак Ковачевић Даница , Ковачевић Јована, Ненадовић Дуња 
Ужице Ристовић Лазар 

Параћин Стаменковић Магдалена, Смиљанић Јована, Богдановић Елена, 

Станковић Мина, Киш Лара, Ђокић Александра, Срејић Дарија, Ђокић 

Милан, Љубиша Поповић, Стојадиновић Леона, Јовановић Николина, 

Вучовић Софија 
Ариље Спасојевић Матија, Ристановић Сара 
Крушевац Бићанин Љубица, Тамбурић Жељко, Тамбурић Драгош, Марковић Мира, 

Марковић Маја 
Ресавица, 

Деспотовац 
Ђорђевић Надежда, Јовановић Маша, Карић Дамир, Зорић Лена 

Свилајнац Пешић Стојанка 
Велика Плана Радојковић Лука, Марић Марко 
Бор Јанковић Ања, Радивојевић Петар, Радивојевић Марија, Радивојевић 

Максим, Јанеш Ања 
Зајечар Младеновић Нађа, Младеновић Јован Јан 
Пожаревац  Вељковић Срђан, Милетић Уна 

Ниш Стојковић Дуња,  Лучковић Валентина, Јовановић Теона 
Београд Липановић Петра, Шуља Ника, Чачић Јелисавета, Удовић Јована 
Панчево Медан Марта 
Ћуприја Трујановић Милана, Трујановић Елвис, Буљанчевић Катарина, 

Митровић Милица, Станковић Вељко, Антић Кристина, Ђорђевић 

Анђела, Јовановић Михајло, Станковић Марија, Трипковић Јелена, 

Милеуснић Андреј, Гајић Даница, Танасковић Хана, Павловић Лена, 

Обрадовић Милица, Станковић Милица, Филиповић Петра,  
Јагодина Миљковић Динка, Јовановић Андреј, Тодоровић Искра 

Опатија Маричић Николина 
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Сремска Каменица Јанковић Марија 

Нови Сад Петковић Ања 

Зрењанин Кали Марија 

Ивањица Пјевовић Вук 

Врњачка Бања Шеровић Ивана, Шеровић Бојана 

Уб Адамовић Урош 

Сремска Митровица Божић Марија, Комленић Нађа 

Травник, БиХ Кобилић Ариф 

Табела 5. – Општине из којих долазе станари дома – ученици Школе за музичке таленте 

 

 

Ученици средњих школа -  корисници дома су из следећих општина: 
 

Општина 
 

Име и презиме ученика 

 
Параћин Николић Никола, Матић Јулија, Поповић Милица, Саздановић 

Валентина 
Ниш Здравковић Милица 

Деспотовац Мујић Магдалена, Миладиновић Марија, Симић Марија, Цветковић 

Милица, Николић Жељко, Гвозденовић Јелена, Марковић Анђела, 

Марјановић Мина 
Рековац Петровић Милица, Филиповић Александар 
Свилајнац Јовановић Теодора 
Јагодина Јаћимовић Светлана 
Бор Михајловић Миодраг 
Крагујевац Алексопулос Георгиос 

Табела 6. – Општине из којих долазе корисници дома 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАДАТАКА УСТАНОВЕ ИЗ ДОМЕНА НЕПОСРЕДНОГ РАДА СА 

УЧЕНИЦИМА 

 

 

 

Планирани и програмирани задаци Дома у областима социјално - заштитне, 

здравствене и васпитне делатности су успешно реализовани. 

Посматрано по областима, то изгледа овако: 
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1. СОЦИЈАЛНО – ЗАШТИТНА ДЕЛАТНОСТ 

 

Ученици Школе за музичке таленте и ученици средњошколског узраста који 

похађају Гимназију, Техничку школу и Медицинску школу у Ћуприји смештени су у 29 

трокреветних соба  (14 соба на првом и 15 на другом спрату). Две собе на првом спрату су 

резервисане за родитеље који пружају подршку својој деци  (новоуписаним ученицима), у 

адаптацији на Школу и Дом и одвојеност од куће и породице. У склопу дома је Клуб 

ученика у коме се ученици могу одмарати, гледати телевизијски програм, филмове, 

слушати музику, играти друштвене игре и прослављати рођендане. 

Поред смештаја, ученици имају исхрану по јеловнику који је сачинио 

нутрициониста. 

Бројни задаци из области социјално-заштитне делатности дома, који се односе на 

обезбеђивање егзистенцијалних и социјалних потреба  ученика, успешно су остварени, што 

је омогућило потпуну персонализацију и социјализацију личности ученика  и несметан 

континуиран васпитни процес. Непосредна заштита се остварује редовном бригом о 

хигијени простора, постељине, ученичких соба, личној хигијени ученика и исправности 

намирница. Васпитачи кроз свакодневни рад са ученицима раде на развијању основних 

хигијенских навика. 

Већина ученика је имала обезбеђену финансијску помоћ за смештај и исхрану у 

дому од стране општина из којих долазе ( Параћин,  Крушевац, Пожаревац, Чачак, 

Свилајнац). 

 

 

2. ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ 

 

 

Нарочита пажња је посвећена здрављу ученика, па су тим поводом организовани 

систематски, специјалистички и превентивни прегледи. То се нарочито односи на прегледе 

кичменог стуба који је код деце која свирају гудачке инструменте највише оптерећен, па се 

сваке године организују прегледи које обављају специјалисти ортопедије Опште болнице у 

Ћуприји, а захваљујући наставници физичког васпитања која годинама уназад сарађује са 

њима и према њиховим саветима ученицима води часове корективне гимнастике.  

И ове године је планирана сарадња са Заводом за здравствену заштиту у Ћуприји, 

који у договору са школом , а и актуелним темама организују предавања у нашој школи, 

међутим, ванредно стање је ове школске године омело одржавање истих. 

У случају када се васпитаници разболе, васпитачи воде ученика на преглед у Дом 

здравља и Општу болницу у Ћуприји.  

Основни циљ, а то је борба против штетних обичаја и навика и формирање правилног 

става према здрављу, реализује се кроз програмске садржаје – теме и превентивне 

активности личне и колективне хигијене и менталног здравља, кроз сталне разговоре и 

радионице ученика са васпитачима. 
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3. ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ 

 

Основна делатност Дома јесте васпитно-образовни рад. Он је реализован у 

васпитним групама, слободним и непосредним активностима са ученицима Дома. У 

реализацији програма васпитног рада реализоване су планиране теме различиим 

методама, техникама и облицима рада у скаладу са датим околностима и дефинисаним 

жељеним исходима.  

Теме васпитног рада су реализоване кроз 4 програмске области, које 

имају исту вредност и њихов однос је педагошки узајаман. Свако програмско 

подручје садржи циљеве, исходе, садржаје и врсте активности. Садржај циља су 

намера и тежња васпитача, а исход треба да покаже шта желимо да постигнемо код 

ученика, у когнитивном, афективном и вољном домену. 

 

У протеклој школској години васпитни рад у Дому обављало је 3 васпитача са 

 100 % радног времена и 5 васпитача са непуним радним временом. Васпитачи су поред 

васпитно-образовног рада обављали и ноћна дежурства. Ученици су били распоређени у 

четири васпитне групе и васпитни рад се одвијао по групама, индивидуално и путем 

заједничких предавања на основу годишњег плана рада дома.  

Уз васпитача – носиоца посла, у  активностима су учествовали и васпитачи на 

стручној пракси: Петковић Стефан и Ракић-Јевтић Стефана, као и волонтер-домски 

васпитач Миленковић Милица.  

Са новопримљеним ученицима васпитачи су радили на социјализацији и адаптацији 

на живот у дому, са посебним освртом на ученике нижег календарског узраста  

(ученици од првог до четвртог разреда општеобразовне наставе). Са ученицима код којих 

су уочене извесне тешкоће - у адаптацији на живот у дому, социјализацији, прихватању 

колективног живота, учењу и развијању радних навика и сл., васпитачи су обављали појачан 

васпитни рад, у сарадњи са наставницима, родитељима и стручном службом. 

 

Годишњи план и програм васпитног рада је реализован по следећим 

програмским областима: 

 

1) Адаптација на живот у Дому 

Циљ васпитног рада овог програмског подручја, који се односи на подршку 

процесу 

прилагођавања ученика на живот у дому и окружењу у коме су дом и школа  је у 

потпуности реализован. 

Највећи проценат ученика је успешно превазишао период адаптације. Потешкоће које је 

имао мањи број ученика су превазиђене социјалном подршком и сарадњом свих актера 

васпитно- образовног рада. Показатељи успешне адаптације на нове услове живота и рада 

су познавање организације и начина функционисања дома, поштовање правила живота у 

дому, прихватање одвојености од родитеља, могућност садржајног и квалитетног 

коришћења слободног времена.  
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2) Учење и школска успешност 

Основни циљ васпитног рада са ученицима у области учења је помоћ 

ученицима да самостално и успешно уче, постижу образовне резултате и изграде 

одговоран однос према школским обавезама и сопственом професионалном 

развоју. 

Програмски садржаји су реализовани кроз индивидуални  и групни облик рада, као 

и часове организованог учења.  

Окосницу су чинили следећи садржаји: 

- чиниоци од којих зависи успех у учењу 

- мотивација за учење 

- стратегије учења 

- планирање учења 

- праћење тока и резултата учења 

- анализа успеха и мере за побољшање успеха. 

Ученици су били у могућности да користе школску библиотеку – нототеку.  

 

3) Животне вештине 

Циљ васпитног рада у области животних вештина је оспособљавање ученика 

за активан и одговоран однос према сопственом и туђем животу кроз стицање 

различитих животних вештина, које се пројектују у понашању и комуникацији.  

Садржаји су реализовани у свим облицима васпитног рада, као и у  

активностима слободног времена.  

Преферирајући садржаји ове области су: 

- сарадња и односи у васпитној групи 

- ненасилна комуникација 

- безбедно и небезбедно понашање 

- ризична понашања 

- култура и понашање 

- конфликти и решавање конфликата. 

 

 

4) Живот у заједници 

У овом програмском подручју  планиране су и реализоване теме чији циљ и исходи 

теже оснаживању ученика за социјалну интеграцију. Основна смерница у остваривању 

постављеног циља је уважавање индвидуалности и различитости, као и прихватању 

живота са правилима, правима и обавезама. 

Обогаћивању индивидуалног и заједничког живота допринеле су слободне 

 активности и свечаности које организује Дом – прославе и обележавање празника, 

учествовање у припремању приредби, спортска такмичења у дому, као и узимање учешћа 

ученика  у активностима које организује општина – уличне трке, бициклијада... 
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ДОМСКЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

• Обележавање Дечије недеље – Маскенбал за најмлађе 

Било је 11 костимираних ученика од 1. до 5 .разреда. Остали ученици су им пружали 

подршку, а и одзив родитеља је био на завидном нивоу. Имали смо маску снежне 

краљице, докторке, кинескиње, Ариане Гранде, Трансформерса, Нинџе, монструм девојке, 

лептира, вештице, мачке, лутке из цртаног филма.  

Деца су представила своје костиме, свако на свој начин, касније смо играли музичке 

игрице и на крају смо им поделили папириће да сами изаберу најлепшу маску. Деца су 

показала изузетну креативност, маштовитост, и што је најважније, било им је забавно. 

 

• „Недеља розих мајица“ 

       Поводом недеље борбе против вршњачког насиља, одржана је радионица са ученицима 

од 1. до 4. разреда. Ученици су из помоћ васпитачица и учитељице, од розе хамера 

израдили беџеве у облику мајица. На табли смо нацртали шаблон како треба да изгледа 

беџ  и предложили им примере порука које би ученици написали унутар беџа. Сваки 

ученик је добио парче хамера за рад у облику квадрата. Ученици су били изузетно вредни 

и креативни, па су израдили  беџеве и написали своје поруке против вршњачког насиља.  
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 Следећег дана смо завршили смо недељу борбе против вршњачког насиља заједничким 

цртањем графита и дружењем на спортском терену у дворишту школе. Искористивши 

беџеве које су израдили дан пре као обележје борбе против вршњачког насиља, ученици 

свих разреда музичке наставе су у пратњи васпитача на спортском терену у дворишту 

школе заједнички осмислили и нацртали графите који симболизују противљење и борбу 

против вршњачког насиља. Након тога је одржана дискусија на тему борбе против 

вршњачког насиља, колико је оно опасно 

и лоше по свакога од нас, а затим и по 

целу заједницу у школи, које су његове 

последице и због чега је битно да се 

заједнички боримо против њега. 

Циљ ове активности била је заједничка 

порука противљења вршњачком насиљу 

коју смо желели да прикажемо на 

креативан и иновативан начин и тиме 

обележимо последњу активност у овој 

недељи. 

 

• Декупаж са ученицима поводом обележавања 8-ог марта 

Ученици су поводом 8.марта украшавали тегле за своје маме, баке, тетке, ујне, 

професорке, учитељице – декупаж техником.  На тај начин ученици стичу нове вештине 

и сазнања , подстичу индивидуалност и креативност. Раде у пару и то старији са 

млађима, тако да је у великој мери присутна међувршњачка сарадња. Заинтересованост 

за стицање ове вештине је јако присутна и активност се увек завршава са осмехом и  

пуно успешних радова. 
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•  Фестивал  љубавне поезије „Иван Пангарић“ у  Дому ученика средњих школа у  

  Сомбору                                                                                                      

Фестивал је одржан од октобра месеца у Сомбору. Ученица Марија Миладиновић – 

ученик Гимназије и  корисник услуга дома је написала песму и добила похвалу за исту. 

Позвана је да буде гост средњошколског дома у Сомбору. Поред учешћа на фестивалу и 

гостовања у дому, ученица је имала могућност да обиђе град Сомбор и све 

његове знаменитости уз помоћ туристичког водича.                 
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• Фестивал култура, хране и пића на Филолошко-уметничком факултету у 

Крагујевцу 

 

Децембра месеца, ученици средњошколци 

- корисници услуга дома, добили су могућност да 

посете  Филолошко - уметнички факулет у 

Крагујевцу. Студенти факултета су ученике 

упознали са свим смеровима на факултету и на 

занимљив начин представили могућности које 

нуди факултет . Одржали су и  презентацију 

факултета уз храну и пиће који су обележја 

земаља из којих потичу.        

На крају дана, уживали су у обиласку града 

Крагујевца. 
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• Учешће ученика Школе за музичке таленте на 74. Уличној трци  „Меморијал 

Александар Аца Петровић“  

 

Активно учешће су узели ученици свих разреда наше школе. Имали смо 

част и задовољство да се сликамо са Вером Николић и Драганом Здравковићем -  

нашим прослављеним атлетичарима. 

 

 

 

• Бициклијади у Ћуприји  

У Ћуприји се у организацији 

Спортског Савеза Ћуприје у 

недељу, 20.09.2019. године одржала 

традиционално пета Бициклијада. 

Циљ је промоција физичке 

активности и бициклизма као 

здравог вида рекреације. Наши 

ученици, и то у највећем броју 

млађег календарког узраста су узели 

учешће и заједно са наставницима и 

васпитачима се провозали 

бициклама главном улицом. 
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• Излет ученика, дестинација - Ниш  

Ученици и корисници дома су ове школске године за дестинацију излета одабрали Ниш – 

град на југу Србије, препун занимљивих историјски знаменитости и културних места које 

треба видети и доживети. Ишло се у обилазак Спомен-парка Бубањ који представља 

спомен-комплекс, саграђен у сећање на стрељане грађане Ниша и јужне Србије у Другом 

светском рату, Концентрационог логора на Црвеном крсту - фашистичког логора који 

сведочи о страдању српског, ромског и јеврејског становништва, данас претвореног у 

Спомен-музеј,  Споменика на Чегру и Ћеле куле - места где се одиграла Чегарска битка 

у којој је страдао велики број српских војника на челу са војводом Стеваном Синђелићем, 

Археолошког парка Медијана, културног добра од изузетног значаја које потиче из 

четвртог века наше ере и садржи остатке римске резиденције Константина Великог, 

римског цара рођеног у Нишу,  Нишке Бање, природног лечилишта, познатог још из доба 

Римског царства, Нишке тврђаве, градског утврђења у центру Ниша на десној обали 

Нишаве, и на крају Казанџијског сокачета, које је једини очувани део старе Нишке 

чаршије у коме се налази споменик писцу Стевану Сремцу и његовом јунаку Калчи из књиге 

„Ивкова слава“. 

 

• „Турнир у стоном тенису“ 

Октобра месеца, у дому ученика је реализована спортска 

активност - турнир у стоном тенису. Право учешћа на 

турниру имали су сви заинтересовани ученици и 

запослени у Школи за музичке таленте у Ћуприји. 

Активност је отпочела пријавом учесника, након тога 

приступило се извлачењу првих парова. Турнир је имао 

елиминациони карактер, реализован је у три фазе: прва 

елиминациона фаза, друга елиминациона фаза, 

полуфинале, меч за треће место и финале турнира. 

 

• Одлазак ученика на Стару планину 

Новембра 

месеца ученици (квинтет) Школе за музичке 

таленте наступили су као гости 5. Зајечарског 

симпозијума  интервентне  кардиологије у хотелу 

„Стара планина“ на Старој планини. Између 

наступа, ученици су уживали у спортско – 

рекреативним активностима које хотел има у 

понуди, као и у обиласку  природних лепота на 

самој планини.  
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• Шетња и играње у омиљеном дечијем паркићу 

Кад год нам време и обавезе ученика дозвољавају, најмлађе ученике волимо 

да прошетамо и одведемо у паркић у центру града, иначе омиљен свој деци у граду, 

па тако и нашим ученицима.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај  васпитне групе 

 

Васпитна група 1 

Васпитач Марина Ђорђевић 

 

 

Васпитна група 1 броји 24 ученика од првог до петог разреда општеобразовне 

наставе, по следећем распореду: 4 ученика првог разреда, 2 ученика другог разреда, 3 

ученика трећег разреда, 10 ученика четвртог разреда и 5 ученика петог разреда.  

У овој васпитној групи школску годину је уписало 7 нових ученика – Лена Павловић, 

Милица Станковић, Милица Обрадовић, Андреј Јовановић–1.разред ООН, Петра 

Филиповић–2.разред ООН, Јован Јан Младеновић-3.разред ООН и Искра Тодоровић-

5.разред ООН. Сви су се успешно адаптирали на услове живота и рада у дому и школи и 

завршили разреде са одличним успехом. 

Од укупног броја ученика васпитне групе (24), а што се тиче ООН, 17 ученика је са 

одличним успехом, 2 ученика су врло добра и 1 је добар. Ученици првог разреда ООН – 

њих 4 су оцењени описно и сви су постигли задовољавајући успех и савладали предвиђено 

градиво за ову школску годину. 

Ученици – Михајло Јовановић, Јелена Трипковић, Ника Шуља, Николина Јовановић, 

Андреј Милеуснић, Анђела Ђорђевић, Искра Тодоровић и Лена Зорић су разред завршили 

са свим петицама на ООН и  музичкој настави.  
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Рад са васпитном групом сам остваривала кроз групне разговоре, са разредима 

појединачо или, када се указивала потреба за тим кроз индивидуалне разговоре и 

саветовања. Ученици су долазили на моју иницијативу или су самовољно тражили савете и 

помоћ.  

Како је васпитна група специфична по млађем узрасту ученика који је чине, 

најчешће активности у раду са њима су се базирале на: адаптацији на живот и рад у 

колективу, прихватању правила и обавеза, социјализацији и осамостаљивању, раду на 

јачању другарских веза и односа, организацији и садржају слободног времена, учењу учења 

и развијању хигијенских и радних навика.  

Поједини ученици су током године били у процесу појачаног васпитног рада, 

углавном због непоштовања правила понашања у дому. Кроз константу сарадњу са 

разредним старешинама, стручним сарадницима и родитељима, трудили смо се да 

исправимо понашање ученика. Изненадни прекид школске године нас је омео у 

завршавању, односно окончању васпитног поступка за једног ученика, али се надамо да је 

рад са њим до тада био плодоносан, што ћемо имати прилике да видимо наредне школске 

године.    

Месечни, као и годишњи план и програм васпитног рада је остварен у већој мери, 

јер смо се морали прилагодити настави, односно васпитном раду на даљину и задатке и 

активности условити актуелном ситуацијом у земљи.  

       Сарадња са родитељима, која је неопходан чинилац за успех и задовољство ученика, је 

била неопходна и могу рећи успешна. Заједничким снагама смо решавали проблеме на 

које смо наилазили, прихватали сугестије, предлагали решења и успели да пребродимо 

период адаптације који је за поједине ученике био заиста тежак.  

Сарадња са наставницима и разредним старешинама је такође врло важна и 

неопходна. Станари дома су ученици школе која је део интерната и често се проблеми на 

општеобразовној или музичкој настави рефлектују на понашање ученика у дому, па је битна 

правовремена информација са сваке стране и сходно томе, права реакција. Васпитачи 

свакодневно пред собом имају велики задатак, а то је знати ускладити више улога, бити 

други родитељ и пријатељ, али и ауторитет и особа од поштовања и поверења.   

 

 

 

Васпитна група 2 

Васпитач Горан Николић 

 

        Васпитна група 2 броји 26 ученика. Седам ученика 6. разреда, четири  ученика 7. 

разреда, четири ученика 8. разреда  и  једанаест ученика 9. разреда. Школску 2019/2020. 

годину је уписало два нова ученика, Маја Марковић и Ања Петковић. 

        Најчешћи проблеми у раду са васпитном групом јесу: адаптација нових ученика на 

живот и рад у дому, недовољна мотивација код ученика и низак ниво аспирација, рад на 

јачању кохезије групе  и решавање адолесцентских криза. Поред наведених проблема у 

раду са васпитном групом акценат је стављен и на учењу учења (технике учења путем 

решавања проблема), укључивање ученика у рад Ученичког парламента и организовање 

спортско- рекреативних садржаја у оквиру школе и дома. 
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        Активности у овој групи биле су усмерене на: доброј организацији  свакодневног 

рада и живота у колективу, повољној социоемоционалној клими, упућивању у технике 

учења и пружању инструктивне помоћи у учењу и вежбању, као и начину за коришћење 

слободног времена.  

        Сарадња са родитељима одвијала се периодично и по потреби. Најчешће теме око 

којих је вођен разговор са родитељима су укључивање родитеља у решавање 

индивидуалних проблема и адолесцентских криза код ученика. 

      У другом класификационом периоду, ученик, Марко Ђорђевић се исписао из школе. 

Школовање је наставио у  Великој Плани. 

      Од 15. марта 2020. године у Србији је проглашено ванредно стање како би се спречило 

ширење заразе корона вирусом. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

припремило је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима, кроз 

остваривање образовно - васпитног рада учењем на даљину. План и програм рада у 

васпитној групи је у потпуности реализован. 

 

Васпитна група 3 

Васпитач Дејан Ђорђевић 

 

 

Индивидуални разговори -  број сати : 67  

Број ученика  : 25 

Најчешћи проблеми о којима је вођен разговор са ученицима, упућивање на културу 

дијалога, ненасилна комуникација, разрешавање конфликтних ситуација путем ненасилне 

комуникације, социјално – адаптациони проблеми. 

 

Разговор са родитељима – старатељима 

Најчешћи проблеми о којима је вођен разговор са родитељима су : Прикупљање свих 

релевантних података о ученицима ради бољег праћења, успостављање добре 

комуникације са родитељима ради лакшег превазилажења насталих  проблема њихове 

деце. Разговори са родитељима око превазилажења ситуације настале појавом ковид 19 

вируса. 

Рад у васпитној групи 

Најчешђи проблеми у раду са групом и појединачно : 
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Недовољна мотивисаност за постигнућа појединих ученика, рад на јачању кохезије групе, 

организација и садржај слободног времена, учење учења ( навикавање ученика на 

рационално учење и вебање ). 

Укључивање ученика у рад ђачког парламента, организација спортско-рекреативних 

активности и културно – забавних програма у оквиру дома, планирање разних акција у 

циљу унапређења живота и рада у дому.  

 

Доминантни облици рада и методе васпитног рада 

У васпитном раду са ученицима најчешће су коришћени следећи облици рада: 

-индивидуални 

-групни 

-рад у паровима 

-самостални рад ученика 

-рад преко рачунара, скајп, вибер, зум 

У реализацији васпитних садржаја најчешће су коришћене следеће методе васпитног рада 

: навикавање, упућивање, дијалошка метода, ненасилна комуникација. 

 

Постигнућа васпитне групе  

Од укупног броја ученика васпитне групе (25) сви ученици су успешно завршили школску 

годину и имали примарно владање.  

 

На крају могу да истакнем да  планиране васпитне теме са почетка школске године нису у 

потпуности   реализоване, обзиром да је наступило ванредно стањ,е али наставило се са 

радом на даљину путем интернет платформи, где су теме модификоване у складу са 

новонасталом ситуацијом . Радом на овај начин  комуникација на релацији ученик-

васпитач-професор-родитељ је била добра и задовољавајућа, са мањим техничким 

проблемима везаним за интернет проток  и старост рачунара. 
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Васпитна група 4 

1.Васпитач Гордана Радуловић 

 
Ја, васпитач Гордана Радуловић, сам ове школске 2019/20.године радила са 50% васпитног 

рада и 50%, рада у школској библиотеци. 

Моја васпитна група, с обзиром на 50% заступљености у васпиташтву је имала 12 

ученика, од тога је 4 ученика Школе за музичке таленте (Поповић Љубиша, Станковић 

Вељко, Трујановић Милана, Буљанчевић Катарина), и 8 ученика осталих средњних школа 

у граду (2 ученика Гимназије, 4 ученика Медицинске школе и 2 ученика Техничке школе). 

То су следећи ученици: Јовановић Теодора, Матић Јулија, Јаћимовић Светлана и 

Михајловић Миодраг (Медицинска школа). Мујић Магдалена и Никола Николић 

(Технничка школа) и ученици Гимназије Цветковић Милица и Миладиновић Марија. 

Радила сам по Годишњем програму васпитног рада до марта месеца 2020.године, када је 

прекинут рад због пандемије, која је завладала у свету.  

Даљи рад сам остваривала електронским путем и путем телефона. 

Годишњи програм сам остварила у потпуности, са малим корекцијама због измењених 

околности рада. 

1. Јовановић  Теодора је завршила 3. разред Средње Медицинске школе са вр. Добрим 

успехом. У Дому школе за музичке таленте се одликовала једним коректним 

понашањем и примерним владањем, није било никаквих проблема у раду са њом. 

2. Матић Јулија је такође завршила 3.разред Средње Медицинске школе, такође се 

одликује добрим владањем у Дому и примереним понашањем; добро сарађује и 

нисам имала проблема у раду са њом. 

3. Јаћимовић Светлана је одличним успехом завршила 3.разред Медицинске школе. 

Изграђеног коректног понашања и за сваки пример. 

4. Магдалена Мујић је вр.добрим успехом завршила 3.разред Техничке школе. У 

интернату је коректна и доброг владања. 

5. Цветковић Милица је завршила 3.разред Гимназије одличним успехом. Владање у 

Дому је примерно и показује сарадљивост.  

6. Ученик Николић Никола је завршио 4.разред Техничке школе . Његово понашање и 

владање је за сваку похвалу. 

7. Миладиновић Марија је одличним успехом завршила Гимназију. 

8. Михајловић Миодраг је одличним успехом завршио 3.разред Медицинске школе. 

Увек се одликовао (већ 3 године је у дому) лепим владањем и племенитим 

понашањем. 

 

 

1. Поповић Љубиша је коректан, узоран, искрен, сарадљив; сам затражи помоћ када 

му је потребна  и лако са њим се остварује сарадња.   
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2. Станковић Вељко не станује у Дому, али је стално присутан у Дому и Школи и 

омиљен је међу другарима и  професорима. 

3. Трујановић Милана је одличним успехом дала дипломски на инструменту и 

сазрела је у правог дипломца Школе за музичке таленте. 

4. Буљанчевић Катарина је такође дипломирала са најбољом оценом и наставиће своје 

школовање на Академији. 

 

Годишњи програм васпитног рада (запланиран септембра 2019.године) разрађен месечним 

плановима и програмима сам остварила (групним и индивидуалним облицима рада и 

дијалошким методама ( указивањем, разговором, примерима, показивањем,...)  

 

 

Васпитна група 4 

2.Васпитач Александра Вулић 

 

 

У септембру је било  четрнаест ученика , ученица Маја Траиловић се исписала крајем првог 

месецаи на њено место је примљен ученик Предраг Стаменковић. Новембра се исписала и 

ученица Сара Пантић, тако да група броји тринаест ученика других средњих школа. Сви 

ученици су се адаптирали на услове живота и рада у дому.  

Ученици имају формиране хигијенске навике како за личну хигијену,  тако и за 

хигијену простора у коме бораве. Социјалне вештине су им у складу са календарским 

узрастом. Сви ученици су спремни на сарадњу како са вршњацима тако и са старијима од 

себе. Поштују кућни ред дома и извршавају своје обавезе. Није било потребе за 

коришћењем оштријих казнених мера. 

Планиране активности  за школску 2019./2020. годину у великој мери су 

реализоване, док је од 15. марта 2020.год. када је проглашено ванредно стање у земљи због 

пандемије вируса морало доћи до измена, како би се рад прилагодио новонасталим 

условима. Активности и рад са ученицима је и за време трајања ванредног стања текао 

неометано, на дањину. Нема ученика са недовољним успехом. 
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Извештај о раду Педагошког већа 

 

 
У  школској 2019/20.години седнице Педагошког већа су се одржавале редовно 

(једном месечно-одржано је шест седница до почетка ванредног стања у земљи) и 

последња седница на крају школске године.  Седницама је присуствовала већина чланова 

већа. Неке од тема о којима се расправљало на седницама су: 

• Адаптација и социјализација новопримљених ученика 

• Успех и дисциплина ученика, мере за побољшање 

• Хигијена дома 

• Опремљеност дома 

• Квалитетно провођење слободног времена 

• Стручно усавршавање васпитача  

Оно што је примарно у раду са новоуписаним ученицима је рад на адаптацији и 

социјализацији, стално праћење и правовремено реаговање. Ове школске године није било 

већих потешкоћа и сви новоуписани ученици су се успешно адаптирали на дом, 

колективни живот, начин рада и услове живота у њему. Кроз васпитне теме које смо са 

ученицима обрађивали,  упућивали смо их у технике успешног учења и савладавања 

градива, помагали да реше конфликте настале на релацији са вршњацима, наставницима, 

родитељима и сл. Ослушкивали смо њихове потребе и настојали да их у складу са 

могућностима и задовољимо. 

 Слободно време које ученици имају креативно смо користили кроз радионице, 

друштвене игре, шетње и излете. Васпитачи  су били јединствени у свом приступу 

ученицима који су због непоштовања кућног реда  и правила живота и рада у дому 

захтевали појачани васпитни рад и изрицање адекватних васпитних мера. Проблеме смо 

решавали сталном и континуираном сарадњом са родитељима, директором и помоћником 

директора, стручним сарадницама, разредним старешинама и наставницима 

општеобразовне и музичке наставе. 

Сарадња са родитељима ученика се одвијала током целе школске године. Учешће 

родитеља у праћењу и решавању развојних, адаптацијских и адолесцентних проблема је 

неопходна,како би се на најбољи начин помогло ученицима. нарочито када су у питању 

ученици  којима је у појединим периодима школовања неопходна посебна пажња и 

подршка. Годинама уназад имамо праксу да на почетку и крају школске године одржавамо 

групне родитељске састанке, где родитељи могу да дају своје сугестије, замерке, похвале 

и сл., док се сарадња са њима у току школске године остварује телефонским путем и 

мејлом, будући да  већи део ученика долази из удаљених градова, па је физички немогуће 

да често долазе. Ове школске године је нажалост, због ситуације изазване вирусом ковида, 

било немогуће одржати групни родитељски састанак на крају школске године, али су 

родитељи о свему што се тиче њихове деце и информација везаних за школовање и 

боравак у интернату, обавештени електронским и телефонским путем.  
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И ове школске године су васпитачи васпитних група - Ђорђевић Марина, Ђорђевић 

Дејан, Николић Горан и Вулић Александра обављали разговоре са родитељима и децом - 

потенцијалним ученицима школе, упознали их са амбијентом и начином функционисања 

дома и пружили све потребне информације о истом.  

 

Стручно усавршавање васпитача 

     Васпитачи су ове школске године били учесници два семинара:  

• Инклузивно образовање и индивидуални образовни план – к2п2  

              Одобрен од стране Завода за унапређивање васпитања и образовања,  

              Београд 

              Место одржавања- Школа за музичке таленте, Ћуприја 

• Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и 

родитељима - К4п4 

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију 

Место одржавања- Школа за музичке таленте, Ћуприја 

  

 

        Координатор васпитне службе                   Директор 

     __________________________    _________________________ 

             Марина Ђорђевић                           Данијела Јовић 

 

 

 

 

 

 

 

 


